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BAKGRUNN

Kort om prosjektet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av inntil 200 boliger, med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, 
teknisk infrastruktur og veisystem på deler av skogsarealene. Det skal tilrettelegges for konsentrert og frittliggende 
småhusbebyggelse, i felter, med en variasjon av boligtypologier som er tilpasset områdets stedegenhet.

Kvalitetsprogram for områdeplan, Ås sentrumsområde
Ås kommune har vedtatt et retningsgivende kvalitetsprogram knyttet til områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
Kvalitetsprogrammet viser kommunens kvalitets- og miljøambisjoner for utvikling av Ås sentralområde og hvordan 
ambisjonene bør følges opp i detaljreguleringene. Det skal etter kvalitetsprogrammet lages oppfølgingsplaner som viser 
hvordan målene i kvalitetsprogrammet følges opp. Oppfølgingsplanene skal inneholde prosjektspesifikke kvalitets- og miljømål, 
tiltak for å nå målene, forholdet mellom kvalitetsoppfølgingsplanen og prosjektets øvrige dokumenter samt roller og ansvar. 
Ansvaret for den enkelte utbygger er å etablere konkrete kvalitets- og miljømål med tilhørende tiltak, innføre eller videreutvikle 
egne kvalitets- og miljøstyringssystemer, samt stille krav til tilstrekkelig miljøkompetanse og kvalitetsstyringssystem hos 
rådgivere, entreprenører, leverandører og underleverandører. 

Vollskogen ligger utenfor områdereguleringen Ås sentralområde, men kommunen har likevel etterspurt en redegjørelse for 
hvordan reguleringsplanen følger opp temaene i kvalitetsprogrammet, samt et krav om at det skal utarbeides en 
kvalitetsoppfølgingsplan ved søknad om rammetillatelse. Dette dokumentet redegjør for hvordan detaljreguleringen for 
Vollskogen følger opp målene i kvalitetsprogrammet. Kvalitetsprogrammet er utarbeidet for transformasjon og fortetting av 
sentrum og områder som direkte grenser til sentrum. Vollskogen er en utbygging på jomfruelig mark som kun grenser til 
bebyggelsen på Pentagon. Det er altså ikke alle temaene og tiltakene i kvalitetsprogrammet som er like relevante for prosjektet 
i Vollskogen. De overordnede ambisjonene og mange av de mulige tiltakene er likevel aktuelle for boligutbyggingen i 
Vollskogen, som har en intensjon om å bygge opp under kommunens kvalitetsforventninger. 

Kvalitet handler om å skape gode og trygge bo- og oppvekstmiljøer for mennesker i alle aldersgrupper. Boligområder bør bidra 
til bygge lokalsamfunn, skape en stedsidentitet og bygge opp om læring. Utforming av omgivelsene våre påvirker også direkte 
vår velvære og vår sinnsstemning. Videre er det i dag stort fokus på at kvalitet også må ha en miljødimensjon, samtidig som 
prosjektet må ses i en større kontekst, da det kan medføre konsekvenser for omverdenen, blant annet gjennom 
klimagassutslipp og påvirkning av naturmangfold. Kvalitet handler derfor også om å skape boområder som ikke går på 
bekostning av våre fremtidige samfunn og vårt levegrunnlag. De 14 temaene i Ås kommunes kvalitetsprogram har stått 
sentralt i utforming av planforslaget. Denne oppfølgingsplanen viser hvordan de ulike temaene i kvalitetsprogrammet er fulgt 
opp i planforslaget, og hvilke som forhold som vil behandles videre i prosjektering og byggesak. 
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Figur 1: Oversikt over tema i kvalitetsprogram for områdeplan for Ås 
sentralområde. 



ILLUSTRASJONSPLAN
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Figur 1: illustrasjonsplan som følger planforslaget.



PLANKART
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ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR

Primært vil det være forslagstiller som er ansvarlig for planforslaget som sendes inn til kommunen, mens Ås kommune vil 
være ansvarlig for behandlingen av den innsendte reguleringsplanen. I neste fase vil utbygger stå hovedansvarlig for utførelse 
og kvalitet i prosjektet. Utbygger har derfor et ansvar som innebærer å følge opp vedtatt plan, de juridiske rammene og dens 
intensjon.

Videre vil det være viktig at utbygger følger opp målene og eventuelt videreutvikler målene som er satt i 
oppfølgingsprogrammet med tilhørende tiltak i egne prosjekter, og følge opp disse hos entreprenører og andre 
underleverandører. 
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Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Planen sikrer opparbeidelse av flere kvalitetsrike lekeplasser i planområdet. Det vil etableres 
nærlekeplasser rettet mot de yngste innenfor hvert boligfelt. Nærlekeplassene skal minimum 
være 6 m2 per boenhet innenfor feltet, og minimum 100 m2. Nærlekeplassene er sikret 
plasseringer som gir dem gode solforhold (minst 50% skal ha direkte solinnfall 1. mai, kl. 
15:00), skjerming mot trafikk, støy, forurensning og nettstasjoner. Innenfor f_GF2 er det 
regulert areal til en strøkslekeplass. Strøkslekeplassen skal minimum være 6 m2 per boenhet 
i prosjektet (1,2 daa ved full utbygging). Strøkslekeplassen skal ivareta lek for barn i alle 
aldre, og deler skal utformes som en «naturlekeplass» hvor det tilrettelegges for variert lek i 
friområdet.

Planforslaget tilrettelegger for en blå-grønnstuktur mellom boligfeltene f_GBG (se figur 5). 
Den blågrønne strukturen vil i tillegg til det estetiske og funksjonelle, også ha betydning som 
rekreasjonsområder og som sosiale møteplasser. Den blå-grønne strukturen er regulert 
relativt bredt, og vil derfor kunne fungere som et område for lek og aktivitet. Det tillates 
utplassering av enkel møblering og aktivitetsapparater i tråd med utomhusplan. 

Skogen som bevares rundt boligområdet vil være et viktig rekreasjon- og lekeområde for 
barn og voksne. Skogen vil tilrettelegges med stier: Det skal også opparbeides en bålplass og 
gapahuk. 

Planforslaget tilrettelegger for parsellhager innenfor f_GBG. Parsellhagene vil muliggjøre 
dyrking av egen mat, og kan i tillegg til å fungere som en møteplass for beboerne i området. 

Innenfor f_BA1 tilrettelegger planforslaget for at det kan etableres et grendehus som er felles 
for alle boligene i Vollskogen. Grendehuset vil kunne fungere som en sosial samlingsplass i 
forbindelse med arrangementer, feiringer eller velforeningsmøter.

Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved prosjektering/byggesøknad:

Endelig utforming og innhold av lekeplasser vil avklares i prosjekteringsfasen. Dette 
skal fremgå av utomhusplanen.  

Utforming og møblering av fellesarealer for uteopphold inngår som et 
dokumentasjonskrav i forbindelse med utomhusplanen. 
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Vollskogens ambisjon
Boligområdet skal ha gode, levende og opplevelsesrike uterom av høy kvalitet. Uterommene skal tilrettelegges slik at de muliggjør aktivitet og hvile, fellesskap og alenetid, og slik at de 
møter behovet til alle brukergrupper som inkluderer barn, unge, studenter, voksne og eldre. Uterommene skal fungere godt med bygningene og det skal tilrettelegges for sambruk. 
Uterommene skal videre ha et godt mikroklima som gjør dem attraktive og behagelige å oppholde seg i. 

BYROM, MØTEPLASS, LEK OG AKTIVITET

Figur 4: Perspektivet viser et eksempel på hvordan uteoppholdsarealet  (f-BUT8) innenfor feltet BKS5 kan se ut. 
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Figur 5: Snittet viser hvordan et av de blå-grønne dragene tenkes utformet, og hvilke funksjoner det er tiltenkt.



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

I utformingen av konseptet er det lagt vekt på å bevare Vollskogens grønne preg, og å integrere dette som en kvalitet 
i boligområdet. Et sentralt grep har vært å tilrettelegge for en overordnet sammenhengende grønnstruktur internt på 
boligområdet, som knyttes opp mot et skogsbelte (LF1-2) som bevares rundt boligområdet. Grønnstrukturen internt 
på byggeområdet kobles sammen med den omkringliggende skogen gjennom et nettverk av turstier, som 
tilrettelegger for god mobilitet mellom boligfeltene og rekreasjonsområdene i planen. 

Det bevares 117 daa. med skog, mot sør, vest og nord. Skogsbeltet er mot sør minst 120 meter bred, mot vest minst 
90 meter bred og mot nord minst 25 meter bred. 

For opplevelsen av bomiljøet i Vollskogen vil den tidligere nevnte blå/grønne strukturen (f_GBG1-10) langs 
hovedveien og ringgata være viktig. Formålet f_GBG er regulert i områdets bekkedaler – områdene som er mest 
flomutsatt vil ha en sentral funksjon i områdets overvannshåndtering. Der det er mulig tilrettelegges for åpne 
vannveier og bekker. Den blå/grønne strukturen vil kunne fungere som et område for lek og aktivitet. 

Det er lagt en hensynssone for bevaring naturmiljø over den hule eika som er registrert langsmed gang-
og sykkelveien mot Brønnerud. Eika og dens rotsystem skal sikres gjennom anleggsarbeidene tilknyttet 
veien. Den rike gransumpskogen er også bevart med hensynssone for bevaring av naturmiljø. 
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Vollskogens ambisjon
Vollskogen skal ha en sammenhengende og opplevelsesrik blå/grønn struktur i området som skaper gode forbindelser 
for myke trafikanter, og knytter sammen overordnede friluftsliv- og grønnstrukturer tilknyttet planområdet. Den 
blå/grønne strukturen skal fungere som nærrekreasjonsområder og møteplasser, ivareta biologisk mangfold og sikre 
urbane økosystemfunksjoner som forbedring av luftkvalitet og håndtering av overvann. Påslipp av overvann skal ikke 
belaste eksisterende overvannsnett, men håndteres i åpne systemer og brukes som en ressurs i uterommene.

BLÅ/GRØNN STRUKTUR

Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved prosjektering/byggesøknad:

Utomhusplanen som foreligger som et dokumentasjonskrav vil ta høyde for bevaring av eksisterende 
vegetasjon, samt ny vegetasjon, med plantevalg og plassering, terrengtilpasning og møblering og utforming i uterom. 
Endelig utforming og detaljering vil avklares i prosjekteringsfasen. 

Planens bærekraftsprogram anbefaler at det i prosjekteringsfasen utarbeides en skjøtselsplan for 
grønnstrukturen i planen. Skjøtselsplanen bør se på tiltak for å bryte opp i dagens tette, mørke og 
artsfattige produksjonsskog, for å muliggjøre fremvekst av områdets naturlige vegetasjonsbilde, med mer 
løvtrær, samt lysåpen og flersjiktet skog. 

Figur 6: Diagrammet viser ulike typer grøntområder i planforslaget. Den 
overordnede grønnstrukturen er markert i lysegrønt (friområde/natur)



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

I utformingen av planforslaget er det lagt vekt på å skape effektive og trygge gangforbindelser internt i boligområdet, 
samtidig som det skapes nye forbindelser for å koble Vollskogen mot eksisterende nettverk for myke trafikanter utenfor 
planområdet (se diagram i figur 7 på neste side). Internt i planområdet er det regulert fortau langs både hovedveien 
gjennom planområdet (o_SKV2) og ringveien (o_SKV3). For å bedre mobiliteten internt i planområdet er det i 
planforslaget også lagt opp til et sammenhengene nettverk av gangstier gjennom grønnstrukturformålene (f_GTD1-5, 
f_GBG1-10 og f_GF1-2) og friluftsformålene (LF1-2) i planen (se «temakart for gangstier» i vedlegg 6). I planforslaget er 
det også sikret snarveier gjennom flere av boligfeltene i form av gangforbindelser og smett. 

Det interne gangveisystemet kobles til eksisterende nettverk for myke trafikanter utenfor planområdet: (1) mot 
Herumveien, gjennom gang- og sykkelvei i Nedre Pentagonvei/Pentagonveien (o_SGS1), (2) mot Vollveien/Brønnerud, 
gjennom gang- og sykkelvei mot vest (o_SGS2), og (3) mot Herumveien/Søråsveien gjennom en gang- og sykkelvei sør 
for Kilehagen. Etableringen av gang- og sykkelvei mot Vollveien gjør skoleveien mot Brønnerud kortere enn i dagens 
situasjon

Planforslaget er etablert innen gangavstand til kollektivtransport i form av bussholdeplass ved NMBU (600 meter). Nærhet 
til NMBU som er en stor og viktig arbeids- og studieplass i Ås, vil også være fordelaktig for å bygge oppunder miljøvennlig 
mobilitet. 

Planen stiller krav til etablering av minimum 2 sykkelparkeringsplasser til hver boenhet. Det er i planforslaget 
avsatt areal til vedlikehold av sykkel innenfor f_BA2. Her vil det være mulig å vaske og mekke sykkelen. I tillegg 
vil det etableres en deleordning for sykler, som vil omfatte både vanlige el-sykler, samt el-lastesykler. Det skal innenfor 
f_BA2 etableres minimum 10 plasser til delesykkelordningen. 

Innenfor f_BA2 skal det også avsettes minimum to parkeringsplasser for delebilordninger, og det tillates etablert inntil 
seks oppstillingsplasser for hurtiglading av el-bil. Planforslaget tilrettelegger for et «pick-up point» innenfor f_BA2 for 
«hjemlevering» av dagligvarer. 

Planområdets nærhet til Ås sentrum og kollektivtransport tilsier at planområdet bør ha relativt strenge krav til 
parkeringsnorm. I planen stilles det både for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse krav til maksimalt 1 
parkeringsplass per boenhet. I tillegg åpnes det for å etablere minimum 0,1 og  maksimalt 0,3 gjesteparkeringsplasser per 
boenhet. På syv av feltene tilrettelegges det for felles parkeringsanlegg i utkanten av feltene. Majoriteten av feltene vil 
altså være bilfrie (se figur 7 på neste side). 
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Vollskogens ambisjon

Boligprosjektet skal utvikles slik at det blir attraktivt og effektivt å gå, sykle og kjøre kollektivt i forbindelse med hverdagsreiser.

MOBILITET

Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved 
prosjektering/byggesøknad:

Reguleringsplanen har avsatt areal til bil- og sykkeldeling. Selve bil- og 
sykkeldelingsordningen med aktuelt avtaleverk må avklares i prosjekteringsfasen.

Fremføring av gangstier basert på prinsipp i «temakart for gangstier» (se vedlegg 
6) skal fremgå av utomhusplanen. 
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Figur 7: Illustrasjonen viser forbindelser internt i planområdet samt tilkobling til omkringliggende infrastruktur for myke trafikanter.



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Planforslaget bevarer en vegetasjonsbuffer mot vest, nord og sør. Vegetasjonsbufferen gjør slik at 
landskapspreget fra omkringliggende åpne landskapsrom beholdes tilnærmet uendret. Totalt bevares 
ca. 43% av skogen.

Planforslaget sikrer at det ikke etableres bebyggelse på toppen de to kollene i området, som i større 
grad har lysåpen og flersjiktet skog. Bebyggelse skal for øvrig tilpasses områdets naturlige topografi, 
dette er sikret gjennom planbestemmelsene. Snittet i figur 8 viser hvordan bebyggelsen BFS3 tenkes 
tilpasset i terrenget.  

En gjennomgående grønnstruktur inne i boligområdet bidrar til å ivareta områdets grønne karakter.

Planforslaget viderefører også i stor grad dagens naturlige bekker/flomveier, og legger i stor grad opp til 
åpen overvannshåndtering i disse. 

Hovedveisystemet i planområdet er gitt en organisk utforming/plassering der de er plassert i områdets 
lavbrekk langsmed blå/grønne strukturer. Plasseringen i lavbrekkene er også positivt for å unngå 
unødvendige terrengjusteringer. 

Planforslaget tilrettelegger for parsellhager til boligene. Tilbudet er godt egnet plasseringen i et 
jordbrukslandskap, og bidrar til å knytte boligprosjektet til stedets historie og ressursgrunnlag. 
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Vollskogens ambisjon:
Vollskogen skal utvikles på en måte som tar vare på, og videreutvikler stedets særpreg og fortrinn. Prosjektet skal tilføre nye kvaliteter samtidig som prosjektet balanserer hensynet til 
landskapskvaliteter, kulturminner, eksisterende bebyggelse og uteområder. 

SÆRPREG OG TILPASNING

Planforslaget er i stor grad tilpasset til de registrerte automatisk fredede kulturminnelokalitetene. 
Bebyggelsen er i planforslaget trukket unna det mest bevaringsverdige kulturminnet som ble 
registrert (ID 274796). Bebyggelsen berører heller ikke kulturminnet med ID 274806. Begge 
kulturminnelokalitetene vernes med hensynssone H730_1. Kulturminnene ønskes integrert som 
kvaliteter i prosjektet, og formidlet gjennom blant annet skilting og gangstier i området. 
Formidlingstiltakene vil være viktige for å spre kunnskap om, og for å skape tilhørighet til 
kulturminnene.

Den nye bebyggelsen i Vollskogen bygger videre på småhuspreget i Kilehagen og Landåsveien, og 
åpner for en variasjon av typologier innenfor konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. 
Regulerte byggehøyder på 2-3 etasjer forholder seg godt til byggehøydene til eksisterende 
småhusbebyggelse.

Figur 8: Snitt mellom felt BKS7 og BFS3, som viser hvordan bebyggelsen tilpasses terrenget. 

Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved prosjektering/byggesøknad:

Det skal fremgå av utomhusplanen hvordan boligene er tilpasset terreng.



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Planen sikrer variasjon i utformingen til boligfeltene gjennom å tilrettelegge for et mangfold av 
boligtypologier (se tema boligtilbud og boligtypologier), men også gjennom krav til at hvert 
felt skal ha sin egen identitet, med materialbruk, fargesetting eller detaljering ulik nabofeltene. 

Feltene er organisert med ulike bebyggelsesstrukturer, som sammen med variasjon i 
boligtypologiene bidrar til å gi feltene ulike preg. BKS1, BKS4 og BKS7 etableres med 
tunstruktur. BKS2, BKS3, BKS5 og BKS6 etableres i kjeder/rekker langs stikkveier. BFS1, 
BFS2 og BFS3 etableres med bebyggelse på innsiden og utsiden av gjennomgående 
veier/gangveier. 

Bebyggelsen reguleres med ulike høyder som varierer fra en til tre etasjer innenfor 
hvert felt. Byggehøydene er tilpasset det enkeltes felts boligtypologier og terreng. 
Rekkehusene og tomannsboligene som i stor grad etableres i hellende terreng 
tillates etablert med tre etasjer, mens kjedehus og eneboliger som etableres i et 
slakt terreng, tillates med to etasjer. Atriumhusene etableres med en og to etasjer. 
Byggehøydene bidrar også til å skape en viss variasjon i prosjektets uttrykk. 
Byggehøydene til boligene i Vollskogen forholder seg også til byggehøyder til 
tilgrensende småhusbebyggelse ved Kilehagen og i Landåsveien, som typisk er 
etablert med to fulle etasjer og saltak. 

Ved plassering av bygninger på tomten skal det legges vekt på bevaring av eksisterende 
terreng og vegetasjon. Bygninger skal tilpasse seg tomtens naturlige topografi, og det tillates 
ikke terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims-, 
møne- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for. 
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Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved prosjektering/byggesøknad:

Det endelige arkitektoniske uttrykket vil i stor grad avklares i prosjekteringsfasen. 
Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges illustrasjoner og redegjørelse for estetikk. I 
prosjekteringen må de blant annet vurderes hvordan materialer, detaljer og fargesetting skal 
brukes som virkemidler for å gi hvert delfelt sin egne arkitektoniske identitet, ulik nabofeltene. 

Vollskogens ambisjon:
Vollskogen skal utformes med høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet. Bebyggelsen skal gis variasjon samtidig som den passer inn i en større helhet, og bygger videre på stedets identitet 
og kvaliteter. Bebyggelsens utforming skal bidra til at området oppleves estetisk tiltalende, livlige og trygt. Videre skal allment tilgjengelige anlegg ha høy arkitektonisk kvalitet.

ARKITEKTUR

Figur 9: Perspektiv som viser hvordan utbyggingen i Vollskogen kan se ut. 
Illustrasjonen viser også mangfoldet av boligtypologier i prosjektet.. 



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Et sentralt mål i planen er å sikre variasjon i boligtypologier og bebyggelsesstrukturer som 
et grep for å tilrettelegge for mangfoldige bomiljøer som svarer til ulike 
befolkningsgruppers behov. Planen legger derfor opp til ulike boligtypologier, innenfor 
reguleringsformålene konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Planforslaget åpner 
for eneboliger, tomannsboliger, kjedeboliger, rekkehus og atriumhus (se figuren til høyre).

40% av boligene som etablere innenfor planområdet skal etableres som 
tilgjengelige boliger (se også tema universell utforming for mer om tilgjengelige 
boliger). Dette gjør at en stor andel av boligene vil være attraktive for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Felleshuset tillates etablert med inntil 4 overnattingsrom. Hensikten med 
overnattingsrommene er å redusere behovet for å utstyre boenhetene i området med 
eget gjesterom, slik at de noen boenheter kan etableres med et mindre bruksareal. 
Boliger med et mindre bruksareal (og følgelig lavere boligpris) kan blant annet være 
attraktive for førstegangskjøpere, enslige og studenter. 
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Vollskogens ambisjon:
Vollskogen skal legge til rette for en variert beboersammensetning med tanke på alder, økonomi og boligtypologier. Boligtilbudet skal være bredt og fleksibelt, og fellesarealer 
skal utformes for å møte ulike behov.

BOLIGTILBUD OG BOLIGTYPOLOGIER

Figur 10: Diagrammet gir en oversikt over hvilke boligtypologier som 
tenkes etablert innenfor boligfeltene.

Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved prosjektering/byggesøknad:

Endelig plassering, utforming og antall boenheter per felt vil avklares gjennom i 
prosjekteringsfasen. 

Det bør lages en plan for hvordan man kan oppnå en inkluderende og vellykket bo 
sammensetning med tanke på mennesker i ulik alder, økonomi og livsfaser. Ulike 
brukergrupper har gjerne ulike preferanser med tanke på hvilke kvaliteter og 
fasiliteter de anser som viktige og attraktive.

Det bør i prosjekteringsfasen tilrettelegges for variasjon i boligstørrelsene innenfor 
hvert felt. Det bør blant annet sikres noen boenheter med et nøkternt bruksareal.

Felt Type bolig Antall 

boenheter

(illustra-

sjonsplan)

BKS1 Atriumhus 34

BKS2 Kjedehus 21

BKS3 Rekkehus 16

BKS4 Rekkehus 23

BKS5 Rekkehus 13

BKS6 Kjedehus 11

BKS7 Atriumhus 34

BFS1 Enebolig 18

BFS2 Enebolig 18

BFS3 Tomannsbolig 12

Tabell 1: Tabellen viser hva slags 
boligtypologier, samt hvor mange som 
etableres per felt. 



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Planen stiller krav til minste uteoppholdsareal (MUA) for de ulike 
boligfeltene. På feltene BKS1-7 og BFS3 dekkes MUA innenfor de 
enkelte formålsområdene hvor boligene etableres, samt innenfor 
felles gangvei (f_SGG) tilknyttet feltene. MUA på disse feltene vil 
være en blanding av private hager og felles uteoppholdsarealer. På 
BFS1-2 vil MUA hovedsakelig være private hager, ettersom det i 
reguleringsplanen fastsettes eiendomsgrenser.

• For eneboligfeltene (BFS1-2) stilles det krav til MUA på 250 
m2.

• For BFS3 med tomannsboliger stiller planen krav til MUA på 
100 m2 per boenhet. 

• For BKS1 og BKS7 med atriumhus stiller planen krav til 100 
m2 MUA per boenhet. 

• For BKS2 og BKS6med kjedeboliger er MUA-kravet 100 m2. 
• For rekkehusfeltene i planen (BKS3, BKS4 og BKS5) er MUA-

kravet 100 m2. 

Planens bestemmelser stiller krav til at uteoppholdsarealene skal 
plasseres/utformes slik at de har gode sol- og lysforhold (se figur 
11). I planen er byggegrensene på eneboligtomtene (BFS1-2) 
fastsatt for å sikre at boligene plasseres nord/nord-øst på tomtene, 
slik at hagene vender mot sør/sør-vest for å optimalisere 
solforhold.

Felles uteoppholdsarealer i planen er omtalt under 
temakapittel «byrom, møteplasser, lek og aktivitet».
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Vollskogens ambisjon:
Vollskogen skal utvikles med uteoppholdsarealer av høy kvalitet, som gjør at området oppleves som et attraktivt sted å bo. 
Felles uteoppholdsarealer skal ha gode lokalklimatiske forhold, oppleves rommelige og varierte, og inviterer til bruk, opphold og 
sosiale møter for en variert beboersammensetning.

UTEOPPHOLDSAREAL BOLIG

Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved 
prosjektering/byggesøknad:

Utomhusplanen skal redegjøre uteoppholdsarealer, 
blant annet hvordan: eksisterende vegetasjon 
bevares, ny vegetasjon, terrengtilpasning til 
naboeienedommer, samt møblering og utforming av 
felles uteoppholdsarealer. 

Bærekraftsplanen påpeker at uteområdet bør tilpasses 
fremtidig nedbør, vind, fuktighet, temperatur og 
solinnstråling. Robuste materialer bør velges for å 
takle forventede klimaendringer. Dette vil endelig 
avklares i prosjekteringsfasen. 

Figur 11: Sol- og skyggediagram, 1 mai, kl. 15:00.  Diagrammet viser at 
solforholdene i forhager eller bakhager, samt felles uteoppholdsarealer 
er gode på dagtid. 



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

For å begrense lysforurensning, stiller planen krav til at det skal etableres tilpasset 
belysning for naturmangfold langs o_SGS2 der den passerer gjennom (LF1-2). 
Lyskildene skal være avskjermet, og kun rettet mot områder som trenger det. Det skal 
benyttes varme fargetemperaturer og så lave lysnivåer som mulig. Det skal benyttes 
lysstyringsutstyr som timere eller bevegelsesdetektorer for å sikre at lys er tilgjengelig 
når det er nødvendig, dempet når det er mulig, og slått av når det ikke trengs.

Utover dette stilles det ikke konkrete krav i reguleringsplanen for å sikre et 
godt lysmiljø i prosjektet, da dette er for tidlig å vurdere på et 
reguleringsplannivå. Det vises til «tiltak som det vil bli tatt stilling til ved 
prosjektering/byggesøknad». 
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Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved 
prosjektering/byggesøknad:

Det stilles dokumentasjonskrav til Utomhusplan hvor tekniske forhold 
inklusivt belysning skal fremgå. 

Det skal i forbindelse med rammesøknad redegjøres for hvordan tiltak mot 
lysforurensning nevnt i bærekraftsplanen er fulgt opp. For å redusere 
lysforurensning bør man bevisst planlegge plassering av utelys slik at skogkanter og 
naturområder blir minst mulig opplyst. Det kan også være aktuelt å ha tidsbrytere 
på utebelysning inne på boligområdet slik at denne slås av i en periode på natten. 
Dette bør planlegges videre i prosjekteringsfasen. 

Vollskogens ambisjon:
Belysningen som skal etableres i Vollskogen skal fremhever viktige ferdselsårer, tilpasses brukergrupper og naturmiljø samtidig som det er funksjonelt og 
estetisk. Belysningen skaper et helhetlig uttrykk og gjøre uteområdene mer attraktive og trygge for ferdsel på kveldstid, samtidig som lysforurensing 
begrenses.

BELYSNING



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Planforslaget stiller krav til at minimum 40% av boligene i prosjektet skal utformes 
som tilgjengelige boliger. Ved maks utbygging tilsvarer dette 80 boliger. Disse vil 
fordeles ulikt på de forskjellige boligfeltene, avhengig av boligtypologier og terreng. 
Et bomiljø med mennesker i alle aldersgrupper og livsfaser vil være en viktig faktor 
for trivsel og trygghet. Tabellen nedenfor viser hvordan tilgjengelige boliger er 
fordelt per felt.
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Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved prosjektering/byggesøknad:

Detaljprosjektering av bygningskonstruksjoner, tilhørende uteareal, fellesareal og 
veginfrastruktur vil detaljprosjekters i prosjekteringsfasen og følge de kravene som 
settes i TEK 17. Det vil også være nødvendig å velge vegetasjon som er i minst 
mulig grad gir allergisk reaksjon.

Vollskogens ambisjon:
Boligområdet skal være et attraktivt sted å bo for eldre, samt mennesker med nedsatt funksjonsevne. Uteområder og gangforbindelser i prosjektet skal 
planlegges og utformes etter prinsipper om universell utforming.  

UNIVERSELL UTFORMING

Felt Boligtypologi Minimum antall 

tilgjengelige boliger 

per felt (%).

BKS1 Atriumhus 60%

BKS2 Kjedebolig 40%

BFS1 Enebolig 50%

BKS3 Rekkehus 10%

BKS4 Rekkehus 10%

BFS2 Enebolig 50%

BKS5 Rekkehus 10%

BKS6 Kjedehus 10%

BKS7 Atriumhus 60%

BFS3 Tomannsbolig 40%

Universell tilgjengelighet er et viktig hensyn i planen som i størst mulig grad forsøkes 
ivaretatt, men som samtidig må avveies mot hensyn tilknyttet bevaring av naturlig terreng. 

De fleste tilgjengelige boliger vil bli bygget på feltene med minst krevende terreng og med 
boligtypologier med stort fotavtrykk, som er mest hensiktsmessige for å ivareta 
tilgjengelighet. Boligfeltene BKS1 og BKS7 vil ha en høyere andel tilgjengelige boliger siden 
terrenget er ganske flatt og fordi feltene etableres med atriumhus. Feltene med enebolig 
(BFS1-2), feltet med kjedehus (BKS2) og feltet med tomannsboliger (BFS3) vil også bygges 
ut med en moderat andel tilgjengelige boliger. Boligene innenfor feltene BKS3-6 har enten 
relativt små grunnflater eller forholdsvis bratt terreng som gjør det vanskelig å etablere 
mange tilgjengelige boliger.

Alle offentlige gangarealer vil oppfylle stigningskrav for universell utforming, kun med et par 
unntak. Nedre Pentagonvei har i dag et parti som er brattere enn 5%. Ny gang- og sykkelvei 
vil på det samme partiet heller ikke innfri stigningskravene for universell utforming. 

Gang-/sykkelveien mellom Vollskogen og krysset Herumveien x Søråsveien (o_SGS3) vil 
også være for bratt til å innfri anbefalt stigning for universell utforming.

De interne gangveiene (SGG) vil alle innfri stigningskrav for universell utforming. 

Krav til universell tilgjengelighet i boliger ivaretas iht. gjeldende teknisk forskrift. 

Tabell 2: Tabellen angir minimumskravet til prosentandel tilgjengelige 
boliger per felt. 



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Det er i forbindelse med reguleringsplanarbeidet gjennomført et grovt regnskap 
for potensiale for klimagassutslipp fra byggegrunn, da prosjektet bygger ned 
skog.

Ettersom utviklingen vil slippe løs karbon fra jordsmonn i kraft av sin plassering, er det i 
prosjektet et fokus å kompensere ved å innføre andre typer miljøtiltak, som gjennom et 
livsløp vil være med på å minimere klimagassutslipp. Ytterligere klimagassregnskap bør 
gjennomføres for å identifisere de største utslippspostene i prosjektets livsløp, som et 
grunnlag for å ta klimavennlige valg. 
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Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved prosjektering/byggesøknad:

Klimagassregnskap er et eget kapittel i planens bærekraftsprogram, som skal følges opp i 
prosjektets neste fase (se planbeskrivelse). I bærekraftsprogrammet foreslås det blant annet 
at det bør utarbeides minst 3 klimagassregnskap med livsløpsanalyser for utbyggingen som 
inkluderer utslipp fra tomtevalg, byggefase, materialvalg, energiforbruk i drift, transport i drift 
og avhending av byggene. Ut fra klimagassregnskapene bør det settes konkrete mål om 
utslippsreduksjon enten som totalreduksjon eller delreduksjon for beregnede utslippsposter 
sammenligning med referansebygg. 

Vollskogens ambisjon:
Det bør settes konkrete mål om prosentvis klimagassutslippsreduksjon for prosjektet. Klimaregnskap med livsløpsanalyser bør ligge til grunn for beslutninger for hele byggeprosjektet 
i Vollskogen. Omfanget bør inkludere utslipp fra tomtevalg, byggefase, materialvalg, energibruk i drift, transport i drift og avhending av bygget. 

KLIMAGASSREGNSKAP



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Det stilles ikke konkrete krav i reguleringsplanen for å sikre miljøvennlig 
energiforsyning og energieffektivitet i prosjektet, da dette er for tidlig å vurdere på 
et reguleringsplannivå. Det vises til «tiltak som det vil bli tatt stilling til ved 
prosjektering/byggesøknad». 
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Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved prosjektering/byggesøknad:

Det skal i forbindelse med rammesøknad redegjøres for hvordan mulige tiltak for 
energiforsyning og energieffektivitet nevnt i bærekraftsprogrammet er fulgt opp. 
Bærekraftsprogrammet trekker blant annet frem følgende tiltak som bør undersøkes 
nærmere: 

• Muligheten for å koble seg på fjernvarmenettet

• Solceller på takene. For denne typen bygg vil takflaten være stor sammenlignet med BRA og det 
antas at 50% av byggenes energibehov vil kunne dekkes av egenprodusert energi. 

• Det bør sees på muligheten for å nå ambisiøse energimålsetninger f.eks. «nesten nullenergi 
bygg» (nZEB iht. Futurebuilt kriterier). 

• Muligheten for energiutveksling og utjevning av effekttopper i perioder med mindre energibehov 
vurderes dersom det bestemmes at det skal bygges flere funksjoner på området. F.eks. En 
matvarebutikk, vil denne kunne dra nytte av energien som produseres av solceller på dagen 
(når effektbehovet er lavere i boligene) 

• Solfangere og jordvarme bør vurderes 

• El-målere for hver boenhet bør installeres. 

• Stille krav om å installere energieffektivt brukerutstyr. 

• Utarbeide rapporter om bygningskonstruksjonens energiytelse. 

Vollskogens ambisjon:
Det skal etterstrebes energieffektivisering av boligprosjektene. Energiforsyning basert på fornybare ressurser med lavt klimagassutslipp bør vurderes og prioriteres.

ENERGIFORSYNING OG ENERGIEFFEKTIVITET



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Det stilles ikke konkrete krav i reguleringsplanen for å sikre miljøvennlig 
materialbruk og energieffektivitet i prosjektet, da dette er for tidlig å vurdere på et 
reguleringsplannivå. Det vises til «tiltak som det vil bli tatt stilling til ved 
prosjektering/byggesøknad». 
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Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved prosjektering/byggesøknad:

Det skal i forbindelse med rammesøknad redegjøres for hvordan mulige tiltak for 
materialbruk nevnt i bærekraftsprogrammet er fulgt opp. Bærekraftsprogrammet 
trekker blant annet frem følgende tiltak som bør undersøkes nærmere:

• Velg materialer med dokumentasjon på klimafotavtrykk 

• Det kan settes krav for klimafotavtrykk til enkelte byggematerialer som betong, stål, 
isolasjon eller gips.      

• Bygge uten kjeller

• Benytte trematerialer

• Felleshus for delte funksjoner

• Utrede muligheten for etablering av tomter for mikrohus. 

• Velge ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare materialer.

• Det bør utarbeides en plan for hvordan materialene i bygget kan demonteres og gjenbrukes 
ved ombygging eller rivning. 

• Unngå transport og avhending av masser ved å gjenbruke masser på tomt. 

• Materialer skal ikke inneholde helse- og miljøskadelige stoffer i henhold til Miljødirektoratets 
prioritetsliste og kandidatliste (REACH). 

• Det skal ikke benyttes materialer og materialsammenstillinger som bidrar til 
sykdomsfremkallende eller sjenerende inneklima.

• Redusere betongbruken i prosjektet.

Vollskogens ambisjon:
Vollskogen skal utvikles med materialer som medfører minst mulig miljøbelastning i framstilling, drift og ved avhending. Det skal benyttes solide og robuste materialer med minst mulig 
klimafotavtrykk, som tåler forventede klimaendringer og har god varighet. 

MATERIALBRUK



Figur 12: Diagrammet viser plasseringen og spredningen av renovasjonspunkter i planen. 
De gule sirklene angir 100 meters avstand fra renovasjonspunktet.

Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Renovasjonsløsningen følger prinsipper i Follo rens veileder.

Planen legger opp til etablering av nedgravde felles avfallsløsninger 
for samtlige boligfelter i området. Det tilrettelegges for etablering 
av 9 renovasjonspunkter innenfor regulerte bestemmelsesområder 
markert med #3 i plankartet. De fleste av renovasjonspunktene er 
plassert langs hovedveien og ringveien (o_SKV2-3) innenfor 
formålsområdet SPP, altså mellom fortauet og kjørebanen. Denne 
løsningen anses å være gunstig for gående da fortauet ikke vil 
blokkeres under søppelhenting, hvor de de helt eller delvis 
nedgravde søppeldunkene må løftes med kran. 

Plassering av renovasjonspunkter langs ringveien og hovedveien 
gjennom området vil være positivt for å effektivisere 
søppelhentingen, og for å unngå unødvendig trafikk inne på 
byggefeltene. Plasseringen av renovasjonspunkter langs 
hovedveien og ringveien sikrer gangavstand på maks ca. 100 
meter for de fleste boligene.

Avfallspunktene er plassert slik at de ikke påvirker arealer avsatt 
lek og opphold. Det etableres returpunkt for glass- og 
metallemballasje innenfor planområdet. 

Det skal etableres containere for to fraksjoner: restavfall og 
papp/papir. Returpunkt for glass og metall ivaretas
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Vollskogens ambisjon:
Vollskogen skal legge til rette for at både beboere skal kunne håndtere avfallet sitt på en 
miljømessig, god og forsvarlig måte. Avfallsløsningene skal være trafikksikre og med god estetisk 
utforming.

AVFALL

Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved 
prosjektering/byggesøknad:

I forbindelse med planforslaget har vi hatt dialog 
med Follo ren. Det vil bli aktuelt å involvere de 
videre i prosjekteringsfasen.

Det stilles dokumentasjonskrav til utomhusplan 
hvor trafikkforhold inklusivt framkommelighet for 
kjøretøy ved renovasjon fremgår.

Det bør undersøkes om det kan etableres en 
kompostordning i forbindelse med f.eks. 
parsellhagene.  



Tiltak som forankres i reguleringsplan:

Planens fremste virkemiddel for å sikre en god anleggsfase med liten belastning på mennesker og miljø 
er gjennom krav om utarbeidelse av en oppdatert MOP som redegjør for bygge- og anleggsfasen ved 
søknad om igangsettelsestillatelse. Se «tiltak som det vil bli tatt stilling til ved 
prosjektering/byggesøknad» for krav om innhold i planen. 

Det er lagt inn bestemmelsesområder i plankartet tilknyttet områder for midlertidig bygge- og 
anleggsområde (#1). Etter avsluttet anleggsperiode skal alle midlertidige anlegg- og riggområder terrengtilpasses
og tilbakeføres til opprinnelig arealformål. Toppjorda skal legges tilbake som toppdekke.  

I planbestemmelsene stilles det krav til sikringstiltak for å beskytte eika innenfor hensynssonen H560 ved bygging 
av gang- og sykkelveien mot Vollveien (o_SGS2). Det skal blant annet settes opp et sikringsgjerde rundt rotsonen 
og det skal utarbeides en marksikringsplan. Det skal også være en arborist til stede for påse at røttene kuttes riktig. 

Planbestemmelsene stiller krav om at det i anleggsperioden skal settes opp et gjerde rundt hensynssonen H570_1 
mot tilstøtende felter hvor det drives anleggsarbeid, for å beskytte kulturmiljøet innenfor H730_1. I driftstiden skal 
det skiltes for å opplyse brukere i området om forekomsten.

Trinninndelingen er også satt med sikte på å minimalisere påkjenningen fra anleggsfasen tilknyttet byggetrinn 2, for 
bebyggelsen i byggetrinn 1. Ved å legge byggetrinn 1 langsmed hovedveien gjennom området (o_SKV2), vil 
anleggstrafikk for byggetrinn 2 kunne kanaliseres i ringveien (o_SKV3), hvor det da ikke vil være etablert 
bebyggelse.
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Vollskogens ambisjon:
Anleggsfasen tilknyttet Vollskogen skal gjennomføres med minst mulig belastning for mennesker og miljø.

ANLEGGSFASE

Tiltak som det vil bli tatt stilling til ved 
prosjektering/byggesøknad:

Fellesbestemmelsene stiller krav til at det til igangsettelsestillatelse skal fremlegges 
en oppdatert MOP, for å sikre at anleggsperioden gjennomføres på en forsvarlig 
måte for nærmiljøet/omgivelsene. Planen skal redegjøre for: håndtering av 
naturverdier og miljø, plassering av riggområder, lagerplasser, og eventuelt 
anleggsbrakker med adkomst og parkering, trafikkavvikling i anleggsfasen med 
alternative kjøreruter, trafikksikkerheten for gående og syklende og beskrive 
eventuelle avbøtende tiltak, renhold og støvdemping på byggeområde. Nødvendige 
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 



OPPSUMMERING

Oppfølgingsplanen har laget mål knyttet til de ulike temaene i kvalitetsprogrammet og belyst tiltak som er ivaretatt i planen
og hvilke tiltak som må følges opp i videre prosjekteringsfase. 

Tiltakene som forankres i reguleringsplan blir juridisk bindende og førende for den videre prosjekteringen. Gjennom 
dokumentasjonskrav i planbestemmelsene, og øvrige dokumentasjonskrav til byggesak sikres det at oppfølging av kvaliteter 
som ikke er hjemlet i planbestemmelsene, i neste fase.
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