
DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikrede friluftslivsområder 

Ås Kommune for 2020-2023 
 

 

 

 



 

 

 

Fakta om kommunen pr 31.03.2019 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

20 397 198 4 14 

 

  



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
  1: Breivoll 

 

 



1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

113/2 00001050 Erverv

Avtale
 

 
  

1965 
 

365 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

[ Ås 
kommune ] 

Ja

Nei
 

Kommentarer Breivoll gård, gnr./bnr. 113/2, og Breivoll friområde gnr./bnr. 113/30 eies av 
Ås kommune. Reguleringsplanen for området, R 233, dekker kommunens 
eiendommer og deler av gnr./bnr. 111/1 - Skorva.  
 
Området er i kommuneplanen disponert til landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF), friområde og offentlig formål. Eiendommene ligger 
innenfor virkeområde for Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen og er ett av 4 statlig sikrede 
friluftsområder i Ås kommune. Det er det største i areal og det viktigste i 
forhold til regional bruk. Eiendommen ble sikret etter avtale i 1965. 
Kommunen har etter denne avtalen forvaltnings- og driftsansvar for 
eiendommen. Eiendommene er videre i reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for Breivoll, R 233 vedtatt 03.02.2010, i hovedsak 
regulert til friområde, landbruksområde, byggeområde for offentlige formål og 
til spesialområde bevaring. 
 
Området befinner seg ved Nesset innerst i Bunnefjorden. Breivoll er et skog og 
svaberg område med åpne gressletter og sandstrender. Viktige naturtyper er 
rik sumpskog, hule eiker, kantkratt og rik edelløvsskog. Hule eiker er utvalgt 
naturtype som er knyttet til naturmangfoldsloven § 4. Området er delvis 
tilrettelagt for rullestolbrukere og det er satt opp søppelkasser og 
informasjonsskilt. 
 
Kommunen inngikk 8. mai 2019 en 35 år lang leieavtale med DNT Oslo og 
Omegn for deler av eiendommen, deler av gnr./bnr. 113/2, Breivoll Gård, se 
vedlegg «Signert avtale om leie av del av Breivoll – Bygninger og eiendom». I 
denne avtalen er det beskrevet hvilke av kommunens forvaltnings- og 
driftsoppgaver som pålegges leietager. 
 

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Breivoll består av strand, gressletter, tørre koller og våtere 

skogområder mellom disse. Området bærer også preg av 

siste istid med jettegryter og formasjoner i fjellet. 

 

Breivoll har meget varierte naturtypeforekomster. Utvalgt 

naturtype hule eiker er registrert på store deler av området. 

Andre viktige naturtyper er rik edelløvskog, sumpskog, 

kantkratt og bløtbunnsområder i strandsonen. Spesielt hule 

eiker men også de andre naturtypene har stort potensiale 

for forekomst av rødlista arter.  

Alle tiltak må ta hensyn til naturtyper og konsekvensen for 

disse. Spesielt utvalgt naturtype hule eiker. Denne er 

registrert med A-verdi i nåværende faktaark i naturbase. 

 

BioFokus har på oppdrag for Ås kommune utarbeidet 

rapporten «Breivoll friområde – naturfaglig grunnlag for 

skjøtselsplan og vurdering av foreslåtte tiltak». Der det i 

denne rapporten refereres til skjøtselsplan menes denne 

forvaltningsplanen. Det er i rapporten gitt en kortfattet 

konsekvensvurdering av foreslåtte tiltak på området. 

 

Området er også registrert i naturbase som yngleområde 

for følgende fuglearter: kattugle, svartspett, ravn, 

grønnspett, vintererle, løvmeis, stillits, duetrost, skogdue og 

flaggspett. Det er også forekomster av jettegryter på 

området. Langs stranda fra HC toalett og nordover er det 

registrert naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen. Mye 

fisking tilsier at det er en del fisk å få i sjøen. Makrell, 

sjøørret, torsk.  

 

Helt nord i området mot Skorva finner vi registrert viktig 

naturtype strandeng og strandsump. Denne er dårlig 

vedlikeholdt men er sjelden i ås kommune. Spennende 

geologi og botanikk. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Innenfor området finnes det registrerte kulturminner fra 

bronsealder, jernalder og steinalder. De fleste er fra 

steinalder med en rekke boplasser og funn knyttet til disse. 

Innenfor området vi planlegger tiltak ligger det ingen 

registrerte kulturminner. Vi vil likevel ta hensyn til mulige 

uregistrerte kulturminner innenfor berørte områder og har 

god kontakt med fylkeskommunen når det gjelder dette. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret for disse 

Et gårdstun med Hovedhus, drengestue, vaktmesterbolig, 

klubbhus, 3 lavvoer og et pumpehus for vann og avløp. 

Dette er utleid til leietaker DNT Oslo og omegn fra vedlagte 

leieavtale ble signert 20. mai 2019.  

På det øvrige området er det satt opp 2 nye toalettbygg fra 

Danfo i 2018. Disse er tilrettelagt for rullestolbrukere. Disse 

driftes av Ås kommune. 



Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

 500-bussen mellom Oslo og Drøbak stopper på 

Nesset som er ca. 5-10 minutters gangavstand 

unna. 

 Store parkeringsmuligheter for reisende med bil. 

 Kyststien fra Frogn og nordover mot Oslo går 

gjennom området. 

 Knyttet til et større gang/sykkelveinett 

 Ligger ved siden av fjorden så adkomst med 

båt/kajakk er mulig. 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting
 

       annet [klikk her for å skrive] ______________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

 3 opparbeidete parkeringsplasser med 

adkomststier til området. 

 2 toalettfasiliteter tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Oppført i 2018. 

 I tilknytning til det ene badeområdet er det en 

baderampe tilpasset rullestolbrukere. Denne søkes 

det om å bytte ut med flytende badebinge i 

kommende planperiode. 

 Informasjonstavler er satt opp ved P-plasser. 

 Skilting av stier. 

 Stupebrett. 

 Sandstrender og gressletter. 

 Lekeapparater rundt tunet på Breivoll gård. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Under kap. 3 «Driftsplan for perioden» ligger informasjon 

om drift/vedlikehold av området slik Ås kommune 

gjennomfører dette i dag. Der skal det også vises til en 

skjøtselsplan som skal være en del av denne 

forvaltningsplanen. Denne vil bli utarbeidet når vi er ferdige 

med registrering og rapportering av naturtype hule eiker.  

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Oppgradering av p-

plasser samt 

asfaltering vei til HC-

Asfaltere innerste 

parkeringsplassen der det er 

HC-plasser, tilrettelegge for to 

Ås 

kommune 

2020 300 000 

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



strand og rundt 

bommen 

ekstra HC-plasser (blir totalt 

4), samt asfaltere veien ned 

mot stranda for lettere 

adkomst med rullestol. 

2 Badebinge 

(universelt 

utformet) 

Etablere flytende badebinge, 

med nødvendig tilpasning for 

adkomst fra land. Dette skal 

skje rett syd for nåværende 

HC rampe.  

Ås 

kommune 

2020 1 200 000 

3 Bedre skilting og 

markering av bom 

Gjøre skilt mer tilgjengelig og 

med bedre lesbarhet, samt 

gjøre bom mer synlig. I tråd 

med universell utforming. 

Ås 

kommune 

2020 50 000 

4 Nye toaletter nordre 

strand 

Oppføring av nye toaletter ved 

nordre strand 

Ås 

kommune 

2021 500 000 

5 Nytt stupebrett med 

trapp 

Skifte ut eldre stupebrett samt 

etablere trapp fra vannet og 

opp for å bedre 

tilgjengeligheten til 

stupebrettet.  

Ås 

kommune 

2020 50 000 

6 Avfallshåndtering  Nedgravd avfallsløsning Ås 

kommune 

2020 250 000 

 Kostnad Ås 

kommune 

   2 350 000 

 DNT TILTAK Viser til vedlagte dokument 

«Breivoll – Tabell ønskede 

tiltak i regi av DNT Oslo og 

omegn», samt «Plankart m 

tiltak DNT» for utfyllende 

informasjon. Nummer på 

tiltaket i vedlagte liste legges 

inn i nedenstående tabell. 

   

7 Flytende 

Kajakknaust med 

padlebrygge 

 

1.Hensiktsmessig lagring av 

kajakker, kajakkutstyr og 

annet utstyr for 

vannaktiviteter. 

Hensiktsmessig 

inn/utstigning av kajakk. 

Universelt utformet. 

DNT 2020- 2 500 000 

8 Badstue 2. Størrelse: 4x5 meter. 1 

etasje 

Hensiktsmessig plassering for 

aktiviteten som bygget er 

anlagt for. Universell utformet 

tilkomst. Anlegget er planlagt 

DNT 2020-  



ytterst på eksisterende 

bryggene – utenfor 

kajakknaust.   

 

9 Kajakkpolo 3. Størrelse: ca. 40x20 meter. 

Oppmerket med bøyer. 

DNT 2020- 100 000 

10 Toalettanlegg -

servicehus 

4. Størrelse: 70 kvm. Anlegget 

er planlagt ved dagens 

pumpehus. Hensiktsmessig 

plassering for tilkobling til 

vann og kloakk. Huset er 

planlagt med toalett, utedusj, 

kjønnsdelte skifterom, 

garderobeskap og tørkerom 

for kajakkutstyr. 

DNT/Ås 

kommune 

2020- Må sees i 

sammenheng 

med Ås 

kommunes 

tiltak nye 

toaletter 

nordre 

strand, nr. 4 

11 Permanente 

bålplasser med 

benker 

5. Tilrettelegge for sosialt 

samvær med bål/grill. 

Brannsikkerhet i fokus. Unngå 

uvettig bruk av engangsgrill 

og fri bållaging. 

BioFokus: 5a og 5d er ok, 5b 

og 5c anbefales ikke 

oppført.  

DNT 2020- 100 000 

12 Gapahuker 6. Enkle overnattings- og 

samlingssteder 

BioFokus: 6b ok, 6a 

anbefales ikke oppført. 

DNT 2020- 400 000 

13 Påfyll sand strand  7. Det er allerede fylt på sand i 

området i flere omganger av 

tidligere leietager. Området og 

sandstranden er meget 

populær for barnefamilier. 

Ingen andre sandstrender på 

denne delen av Breivoll. 

BioFokus: Ok, men det må 

holdes regnskap over 

mengde påfylt sand for å få 

oversikt over hvor mye som 

spres på bløtbunnen. 

DNT 2020-  

14 Hønse- og kaninhus 8. Levende gårdstun DNT 2020- 100 000 

15 Sovehus med 

servicefunksjoner og 

toalett 

9. Overnatting. Gode 

servicefunksjoner for 

allmennheten 

DNT 2020- 4 500 000 



16 Mindre 

overnattingshytter 

10. Enkel overnatting DNT 2020- Inngår i 

summen 

over. 

17 Hinderløype 11. Fysisk aktivitet 

BioFokus: Hinderløype, 

bålplasser og gapahuker på 

kollen rett nord for 

gårdstunet anbefales ikke 

oppført. 

DNT 2020- 150 000 

18 Miljøstasjon 12. Avfallshåndtering DNT 2020- 700 000 

19 Grønnsaksområde/ 

drivhus 

13. Produksjon av kortreist 

mat til egen cafe. 

DNT 2020-  

20 Ansatte-parkering 14. Parkering m. ladestasjon 

for EL bil 

DNT 2020- 700 000 

21 Stor parkeringsplass 15. Dagens 

parkeringskapasitet er 

allerede for liten. Stor 

parkering sør for travbane. 

BioFokus: Parkeringsplass 

anbefales ikke oppført her, 

evt. kun i nordre del av 

angitt område. 

DNT 2020- 50 000 

22 Skiløype 16. Skiløypa blir en 

forbindelse til de eksisterende 

skiløypene i området 

DNT 2020-  

23 Teltområde 

Permanente lavvoer 

i sesong.  

17. Fleksibel overnatting, 

utekjøkken 

DNT 2020- 200 000 

24 Tretopphytter 18. Spennende overnatting- 

og turmål 

BioFokus: Ok, men må vise 

varsomhet i anleggsfasen og 

ved frakt av materialer for å 

unngå skade på natur- og 

kulturverdier. 

DNT 2020- 2 000 000 

25 Tilrettelegging for 

overnatting i 

hengekøye 

19.  

BioFokus: Ok, men 

informasjon om 

kulturminner og hensyn til 

disse er en forutsetning. 

DNT 2020- 50 000 

26 Utkikkstårn 20. Turmål med utsikt. 16 m. DNT 2020- 1 000 000 



BioFokus: Ok, men unngå 

hogst i edelløvskogen i 

anleggsfasen og ved rydding 

og vedlikehold av stier 

gjennom edelløvskogen i 

sør. 

27 Stimerking. Natur- 

og kulturstier 

21. Merke ulike stier i henhold 

til vedlegg «Stiplan Breivoll 

160919». Alle stiene er 

etablerte stier som DNT 

ønsker å merke for ytterligere 

bruk. 

DNT 2020- 75 000 

28 Driftsgarasje 22. Grunnflate 70- 100 kvm. 

Lagring utstyr drift. 

DNT 2020-  

29 Sykkelparkering 23. Trygg sykkelparkering 

med sykkelservicestasjon og 

ladestasjon for elsykkel vil 

fremme motivasjon for å sykle 

til Breivoll. 

DNT 2020- 50 000 

30 Fotballbane 24. Etablert på tidligere dyrka 

mark av forrige leietaker. 

 Etablert  

31 Bocciabane 25. Grusbanen er etablert av 

tidligere leietager, mangler 

kun toppdekke. 

 Etablert  

32 Volleyballbane 26. Delvis etablert  Etablert 

delvis 

 

33 Badebrygge med 

stupetårn 

27. Etablere stupetårn på 

eksisterende badebrygge 

BioFokus: Ok, uten 

mudring/graving 

 Etablert 

delvis 

 

34 Hundelufteområde 

Agility bane 

28. Inngjerdet område for 

lufting og aktivitet 

DNT 2020- 70 000 

35 Gjestehavn 29. For besøkende med båt, 

avhengig av behov 

BioFokus: Kan ikke 

vurderes 

DNT 2020-  

36 Veibom 30. Hindre biltrafikk på tunet 

og holde området mest mulig 

bilfritt 

DNT Etablert 150 000 

37 Trenings-

aktivitetspark 

31. Fysisk aktivitet, Vurdere 

om det er hensiktsmessig med 

treningspark i et slikt område 

DNT 2020-  



BioFokus: Ok dersom den 

plasseres på plenareal. 

38 Informasjonspunkt 32. Informasjon om området 

til publikum 

DNT 2020-  

39 Pil-labyrint 33. Labyrint for aktivitet 

BioFokus: Ok, men bruk 

stedegen vier. 

DNT 2020-  

40 Zip-line 34. Aktivitet 

BioFokus: Kan ikke 

vurderes 

DNT 2020-  

 Total kostnad     

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

[klikk her for å skrive]  

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

 Løpende oppgaver; årlig (f 

eks rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Søppeltømming Ukentlig  Kommune Utføres med 

kommunalt 

ansatte 

 Rydding Ukentlig  Kommune Utføres med 

kommunalt 

ansatte 

 Plenklipping Ukentlig  Kommune Utføres med 

kommunalt 

ansatte 

 Vedlikehold av toalett fasiliteter Ukentlig i 

sommerhalvåret 

100 000 Kommune  

 Sum årlig kostnad:  100 000  I tillegg 

arbeid 

utført av 

kommunalt 

ansatte 

 

 Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, 

skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Kantrydding, kantsone/plen Årlig  Kommune  

 Tynning/skogrydding oppslag ved 

hule eiker 

Årlig  Kommune Etter 

generelle 

skjøtselsråd 

for hule eiker 

(registret i 

kart av 

Asplan Viak) 

og etter råd 

fra BioFokus 

sin rapport. 

Egen 

skjøtselsplan 

skal 

utarbeides.  

      

 Sum årlig kostnad:     



Forvaltningsplan 
Ås Kommune:  Tangen 

 

  



1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

109/4 FS00000984 Erverv

Avtale
 

 
  

 
1971 

3 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

Ås kommune Ja

Nei
 

Kommentarer Tangen er en nordvendt, liten odde i sørenden av Gjersjøen. Gjersjøen er 
drikkevannskilde og dette gir forbud mot bading. Plassen mest brukt til korte 
stopp ved sykling, bilkjøring. 

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Tangen består for det meste av gressplen, samt noen trær 

og busker. Området rundt er av stor interesse for truede 

fugle og plantearter. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det er ingen registrerte fredete kulturminner innenfor 

friluftsområdet. Men området ligger midt blant fredete 

kulturminner fra Nøstvet fasen og frem til nyere tid. De har 

også funnet stokkbåter i Gjersjøen. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Ingen bygninger på området. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Adkomst til området er via gamle Mossevei(R130). Ingen 

gang og sykkelsti men mange sykler og går på gamle 

Mossevei. Nærmeste offentlige kommunikasjon er 

drøbaksbussen(500) som stopper på Ringnes. 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting
 

       annet [klikk her for å skrive] ______________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Området er tilrettelagt med en «brygge» med bord og 

sitteplasser. Parkering med gjerde rundt og 

avfallsbeholdere. Gressplen regelmessig klipt. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Området ligger tett inntil drikkevannskilde. 

 

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



Forvaltningsplan 
Ås Kommune:  Stuene 

 
 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

107/7 FS00000983 Erverv

Avtale
 

 
  

 
1971 

173 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

Ås kommune Ja

Nei
 

Kommentarer [klikk her for å skrive] 

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Ligger i et blandet landskap med eng og skog. Liten dam 

med salamander og hønsehauk er registrert hekkende i 

området. Småkupert med liten bekk rennende i bunnen av 

området. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Finnes ingen registrerte kulturminner innenfor 

friluftsområdet. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

5 bygninger på området. 1 leies ut til lokal speiderforening, 

en leies ut til selskaper, to er lager og en er utedo. Nordby 

speidergruppe leier speiderhytta og har åpen hytte med 

servering fra oktober til påske. Eiendomsavdelingen i 

kommunen leier ut selskapslokalet. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

2 km til parkeringsplass ved Gårdmansbråtan i sør, 3 km til 

nærmeste bussholdeplass. Turstier går fra stuene til 

Oppegård i nord, ski i øst, Vinterbro i vest og Solberg i sør. 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting
 

       annet [klikk her for å skrive] ______________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Speiderleirplass med benker og grill/bålplass. To 

bordbenker ved hovedhuset. Avfallsbeholder og info-tavle. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

[klikk her for å skrive] 

  

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



Forvaltningsplan 
Ås Kommune:  Berg 

 

 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

38/3 
og 
40/3 

FS00000986/0
0000985 

Erverv

Avtale
 

 
  

1982(
Berg) 
1993(S
tranda
) 
 

36 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

Ås kommune Ja

Nei
 

Kommentarer [klikk her for å skrive] 

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Naturtyper: Gråor-heggeskog, Evjer, bukter og viker, Rik 

edellauvskog. I Årungen er det registrert rikt fugleliv. Ål 

finnes der. Vasspest er også registrert i Årungen. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Ingen registrerte kulturminner innenfor noen av områdene. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

2 bygninger på området. En leies av follo brukshundklubb 

og en av Jeger og fisk. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Adkomst via Syverudveien med parkeringsplass på Berg. 

Flere stier i området leder til Nordby og Ås. 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting
 

       annet [klikk her for å skrive] ______________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Ingen tilrettelegging på området for funksjonshemmede. 

Flere benker og avfallsbeholdere. En grillplass i sør på 

Stranda. Noen broer, klopper og oppbygde stier langs 

vannet. En info tavle med informasjon om området. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

[klikk her for å skrive] 

  

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



DEL 3: 

Oppsummering  

Prioritering av tiltak i statlig sikrede 

friluftslivsområder i Ås kommune 2020-2023 

 

Område 

(navn) 

Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad 

(i hele 

1000 kr) 

Utføres 

av  

Prioritet 

1-5 

Merknad 

Breivoll 2 Badebinge (for 

universell utforming 

av bading) 

1 200 Ås 

kommune 

1  

Breivoll 5 Nytt stupebrett med 

trapp 

50  Ås 

kommune 

2  

Breivoll 6 Nedgravd 

avfallsløsning 

250 Ås 

kommune 

3  

Breivoll 7 4 gapahuker og 4 

bålplasser 

400 DNT 4  

Breivoll 10 Kajakknaust og 

kajakkbrygge 

2 500 DNT 5  

Breivoll 1 Oppgradering av p-

plasser samt 

asfaltering vei til HC-

strand og rundt 

bommen 

300 Ås 

kommune 

6  

Breivoll 3 Bedre skilting og 

markering av bom 

50 Ås 

kommune 

7  

Breivoll 8 Natursti og fotballmål 80 DNT 8  

Breivoll 9 Etablere veibom inn til 

området 

150 DNT 9  

Breivoll 11 3 grill-/bålplasser 100 DNT 10  

Breivoll 24 Miljøstasjon for 

avfallshåndtering 

700 DNT 11  



Breivoll 4 Oppføring av nye 

toaletter ved nordre 

strand 

500 Ås 

kommune 

12  

Total 

kostnad: 

  6 366    
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