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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Rambøll Norge AS er engasjert av Ås Hageby Holding AS for å utarbeide en detaljreguleringsplan 

for Vollskogen, gårds- og bruksnummer 36/1 og 36/3 i Ås kommune. Hensikten med planen er å 

tilrettelegge for utbygging av inntil ca. 200 boliger, med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, 

teknisk infrastruktur og veisystem på deler av skogsarealene i Vollskogen i Ås kommune. Det vil 

tilrettelegges for konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, i felt, med en variasjon av 

boligtypologier og boligstørrelser, som er tilpasset områdets stedegenhet. Planforslaget skal også 

tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveg langs Pentagonveien og Nedre Pentagonvei, fra 

Herumveien og frem til Vollskogen. Planen regulerer også skolevei fra Vollskogen, via Vollveien, 

og videre mot Brønnerud skole.  

 

Som en del av reguleringsarbeidet for planområdet er det utarbeidet flere tilhørende fagrapporter, 

deriblant denne trafikkanalysen. Iht. vedtatt planprogram skal trafikkanalysen beskrive dagens 

trafikale situasjon og trafikale konsekvenser av tiltaket for ulike trafikkgruppe. Trafikkanalysen 

redegjør også for trafikkreduserende tiltak. I tillegg redegjør trafikkanalysen for ulike løsninger for 

veisystem og parkering.  

1.2 Planområdet 

Vollskogen er i dag ubebygd, og består hovedsakelig av skog. Områdets omtrentlige plassering er 

vist i figur 1 og varslet planområde er vist i figur 2. 

 

På vestsiden ligger Vold-gårdene, med atkomst fra Vollveien via Vollebekk til Fv152 Drøbakveien 

ved Brønnerud skole. På østsiden ligger studentbyen Pentagon, samt noe øvrig bebyggelse 

knyttet til Kilehagen og Landåsveien. Disse områdene har atkomst via Herumveien fram til Fv152 

ved Meierikrysset.  

 

I nord og syd avgrenses Vollskogen av landbruksareal og landbruksveier rundt og inn til 

Drøbakveien 50. 

Figur 1: Planområdets omtrentlige plassering. Bakgrunnskart: finn.no. 
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Figur 2: Varslet planavgrensning. 
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2. DAGENS SITUASJON 

2.1 Trafikkmengder 

Statens vegvesens vegdatabank (NVDB) oppgir en trafikkmengde på Fv152 på ca. 11 300 forbi 

området. Kirkeveien har en ÅDT på ca. 2 500. Begge tallene er fra 2019. For Herumveien er det 

ikke oppgitt noe trafikktall i NVDB. 

 

En manuell telling utført av Rambøll i slutten av oktober 2020 indikerte en ÅDT på ca. 13 000 i 

Fv152 og 2 600 i Herumveien. Basert på disse tallene viste en kapasitetsberegning for 

rundkjøringen Fv152 x Herumveien en belastningsgrad på 0,58 i dagens situasjon. Det er dermed 

i dag relativt god restkapasitet i rundkjøringen, til tross for at det tidvis oppleves kortvarige køer i 

krysset. Under trafikktellingen ble det gjort en korttidstelling av gående over gangfeltene i vestre 

og søndre arm i den østre rundkjøringen. Basert på denne observasjonen antas det at kryssende 

fotgjengere i makstime (ettermiddagsrush) er ca. 100 over vestre og 40 over søndre arm. I 

resterende armer med gangfelt, i begge rundkjøringer er det antatt 20 kryssende i makstimen. 

Disse vurderinger er beheftet med stor usikkerhet da tellingen ble gjort under kort tid, men 

indikerer at det er relativt mange som krysser over den vestre armen. Dette antas i stor grad å 

være gående mellom studentboligene og universitetet. 

 

ÅDT i Pentagonveien og Nedre Pentagonvei estimeres til ca. 350. Dette basert på tilgjengelige 

parkeringsplasser med atkomst mot disse veiene. 

2.2 Trafikksikkerhet 

Det er tatt ut informasjon om politiregistrerte trafikkulykker i nærområdet de siste 10 årene. Det 

er registrert 2 ulykker i Herumveien, 1 i Kirkeveien og 4 langs aktuell del av Fv152 (2 øst for 

kryss med Herumveien og 2 vest for krysset). Ulykkene er illustrert i figuren nedenfor. Samtlige 

ulykker førte til kun lettere personskader. Ulykkene er beskrevet i tabell 1. 

 

 

Figur 3: Politiregistrerte ulykker i området de siste 10 årene (2010 – 2019). Kilde: NVDB/vegkart.no. 

  



Rambøll - Vollskogen 

 

  

 

5/19 

Tabell 1: Beskrivelse av ulykkene i henhold til NVDB. 

Ulykke Dato Type ulykke Beskrivelse Alvorlighetsgrad 

1 2011-08-18 MC-ulykke Møting på rett vegstrekning. Lettere skadd 

2 2011-03-03 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på 

høyre side på rett vegstrekning. 

Lettere skadd 

3 2015-05-08 Sykkelulykke Kjøring i parallelle kjørefelt for 

øvrig. 

Lettere skadd 

4 2012-03-13 Sykkelulykke Avsvinging til venstre foran 

kjørende i motsatt retning. 

Lettere skadd 

5 2011-05-19 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på 

høyre side på rett vegstrekning. 

Lettere skadd 

6 2015-01-31 Fotgjengerulykke Fotgjenger krysset kjørebanen i 

gangfelt utenfor kryss. 

Lettere skadd 

7 2017-11-03 Sykkelulykke Kjørende fra fortau/GS-veg 

krysset foran kjørebanen utenfor 

kryss. 

Lettere skadd 

 

Det er verdt å merke seg at 4 av ulykkene involverer gående eller syklende. Dette har 

sannsynligvis sammenheng med at det er relativt mange lokalt gående og syklende i området, og 

ikke nødvendigvis uttrykk for at antallet ulykker er høyere enn sammenlignbare områder.  

2.3 Fartsgrenser 

Skiltet hastighet i Fv152 forbi planområdet er 50 km/t. Farten er satt ned til 40 km/t i fylkesveien 

både i vest og øst for denne strekningen. I Kirkeveien og i en kort strekning av den nordlige delen 

av Herumveien er fartsgrensen 50 km/t. Herumveien går over til 30-sone litt sør for 

rundkjøringen. Også Vollveien og atkomstveien til eiendommen Drøbakveien 50, samt boliggatene 

i området (inkludert Pentagonveien og Nedre Pentagonvei) er skiltet som 30-sone. 

 

 

 

Figur 4: Fartsgrenser i området. Kilde: NVDB. 
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2.4 Kollektivtrafikk 

Dagens busstilbud består av linje 510 Drøbak – Ås – Ski – Bøleråsen med 10 min frekvens hele 

dagen mellom 7 og 20, med noe redusert frekvens tidlig morgen og kveld. Nærmeste 

bussholdeplass er Universitetet i Ås som ligger ved rundkjøringen Fv152 x Fv1385. Det er ca. 

550–600 meter gangvei fra planområdets nordøstre del hit. I tillegg finnes holdeplassen Vollebekk 

i rundkjøringen Fv152 x Oluf Thesens vei. 

 

Vollskogen ligger også i sykkelavstand til Ås stasjon med timetog mellom Moss og Oslo hele 

dagen, samt halvtimesavganger i et kort rush morgen og ettermiddag. 

 

Kollektivtrafikktilbudet vurderes som godt. 

 

 

Figur 5: Gangavstander til kollektivholdeplasser i nærområdet. 

2.5 Forhold for gående og syklende 

Øst for Vollskogen er det gang- og sykkelvei/fortau langs Herumveien nord for Søråsveien. Det er 

et ensidig fortau på sørsiden av Pentagonveien mellom kryss med Herumveien og kryss med 

Nedre Pentagonvei. Videre er det sammenhengende gang- og sykkelvei langs Fv152 i begge 

retninger. På deler av Fv152 gjennom Ås er det tosidig gang- og sykkelvei. 

 

Raskeste rute for gående og syklende fra planområdet til Ås sentrum og jernbanestasjon er via 

Herumveien og langs en gang- og sykkelvei bak Eika sportshall og Aud Max fram til sørsiden av 

Fv152. 

 

Forholdene for gående og syklende ansees som gode, spesielt langs større og mer trafikkerte 

veier. Figur 6 illustrerer hovednett for gang og sykkel i Ås og er hentet fra Ås kommunes nettside. 
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Figur 6: Hovednett for sykling og gange i Ås. Kilde: Ås kommune. 
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3. VALG AV TRAFIKALE LØSNINGER I PLANFORSLAGET 

Det er en målsetning for prosjektet å legge til rette for grønn mobilitet, trafikksikre løsninger og 

gode forhold for myke trafikanter. Dette kapittelet beskriver valgte trafikale løsninger i 

planforslaget og hvorfor man har valgt disse løsningene. Det redegjøres for bilreduserende tiltak, 

veisystem og parkering.  

 

3.1 Bilreduserende tiltak 

En av de sentrale målene med moderne arealutvikling er å tilrettelegge for/få størst mulig andel 

av transporten over på miljøvennlige alternativer til bil. Dette betyr å redusere andelen bilbrukere 

i forhold til i dag. For å nå målet grønn mobilitet blir det viktig å lykkes med noen overordnede 

grep, for å unngå at dette blir et bilbasert samfunn/område.  

 

Det er først og fremst de plantekniske virkemidlene det er mulig å styre gjennom reguleringsplan. 

Noen aktuelle virkemidler drøftes under. 

 

• Utbyggingsvolum, man må allerede i en første fase bygge ut så vidt mye at området, i 

kraft av sin egen størrelse får noen egne kvaliteter knyttet til nærområdet. Dette gjelder 

bl.a. fellesfunksjoner, slik som etablering av eksterne gangveier, øvrig veisystem, 

parkeringsområder, lekeområder osv. Selv om ikke alle disse kan legges innenfor selve 

utbyggingsområdet er det en målsetting om at reiser til denne typen formål bør være 

korte, og foregå på miljøvennlig måte. Det er spesielt viktig at lekeplasser og 

rekreasjonsområder tilrettelegges lokalt. Etablering av lokalt vegnett bør gjøres etter 

prinsippet om at gangforbindelsene skal være kortest, bilveiene lengre, og uten lange 

gjennomgående veger. Det skal ikke være for enkelt å kjøre inne i området. Planforslaget 

legger godt til rette for gående og syklende både internt og i tilkobling til eksternt gang- 

og sykkelveinett. 

 

• Bruk av felles parkeringsanlegg, gjerne i noe avstand fra bebyggelse. Dette gjelder 

spesielt tettbygde kjedede boliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Planforslaget legger opp 

til fellesparkering i 6 av de 10 regulerte av boligfeltene. 

 

• Det bør legges opp til restriktive reguleringsbestemmelser ved regulering av antall p-

plasser (gjerne lavere enn normen), spesielt for leiligheter der fellesarealene kan 

reguleres uten parkering, eller med begrenset parkeringstilgang. Dette er vanskeligere å 

regulere ved eneboliger og i noen tilfeller også ved rekkehus. Det bør også vurderes å 

anlegge felles garasjeanlegg, gjerne i noe avstand fra boligene. Dette kan medføre en viss 

risiko for «villparkering» andre steder i boliggatene. Det må derfor vurderes i 

sammenheng med boligtyper, samt planløsninger. Planforslaget legger opp til en lavere 

parkeringsdekning enn hva kommunens parkeringsnorm tilsier. Dette redegjøres det for 

nærmere i delkapittel 3.3.  

 

• Nye boligområder bør i størst mulig grad legges innenfor gang og sykkelavstand til slike 

funksjoner som skoler, barnehager og offentlige tilbud. Planområdet er plassert en bit 

unne slike tilbud, men det legges til rette for gode forhold for gang og sykkel til bl.a. 

skolene i området. Selv hvis avstanden fortsatt vil være noe lenger vil forholdene for å gå 

og sykle på strekningen være god. 
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• Det kan vurderes å legge til rette for bil- og sykkeldelingsordninger. Det er åpnet for dette 

i planforslaget, men endelig vurdering vil gjøres i prosjekteringsfasen. Det er i planen satt 

av areal til dette formålet.   

 

• Det bør anlegges ladepunkter for elbiler og elsykler. Flere elbiler reduserer ikke bilbruken, 

men gjør den mer miljøvennlig. I planforslaget legges det opp til at samtlige boliger vil ha 

nødvendig infrastruktur til ladestasjon på egen parkering. 

 

3.2 Veisystem 

Det er i planarbeidet gjort en vurdering av mulige løsninger for hovedveinett internt i 

planområdet. Hensikten med vurderingen har vært å utforske hva slags veisystem som kan støtte 

opp under målsetningene om redusert bilbruk og gode forhold for myke trafikanter i Vollskogen. I 

vurderingen av veisystemer er det også forsøkt hensyntatt tilpassing til topografi og 

stigningsforhold. Dette for i størst mulig grad unngå synlige terrenginngrep og minimere behovet 

for massetransport. Det er sett på følgende løsninger: 

 

• Utvendig hovedvei 

• Sentral hovedvei 

• Rutenett/gatenett 

 

Endelig forslag legger opp til en løsning med en gjennomgående vei med tilknyttete ringveier. 

Nedenfor vil vurderte løsninger diskuteres, og det vil forklares hvorfor det er valgt en slik løsning. 

3.2.1 Utvendig hovedvei 

Med en utvendig hovedvei menes en utforming der 

boligområdene mates fra utsiden, enten i form av en 

ringvei eller to separate veier som til sammen danner 

en «U». Tilknytting til boligområdene skjer ved korte 

blindveier fra alle sider. Denne løsningen har fordelene 

at sentralområdet blir skjermet fra hoveddelen av 

biltrafikken og man får kortere gangforbindelser. 

Ulempene ved løsningen vil være at biltrafikken må 

kjøre lengre og at løsningen kan oppleves som mindre 

orienterbar. 

 

Ved en gjennomgående ringvei vil det kunne bli noe 

uønsket gjennomkjøring.  
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3.2.2  Sentral hovedvei (sentralvei med stikkveier) 

Dette er en utforming der boligområdene mates med korte 

blindveier fra to sider av en sentral kjørevei. Fordeler med 

en slik løsning er at man får et enkelt og oversiktlig 

veisystem med korte kjøreveier (mindre løpemeter vei). 

Løsningen prioriterer bil på bekostning av kortere og sikrere 

gangforbindelser (flere krysningspunkter) og man får mindre 

grad av separasjon av trafikantgrupper. Løsningen gjør det 

vanskeligere å etablere atskilte gang- og sykkelveier. 

Løsningen egner seg best i flate byområder og er vanskelige 

å etablere i sidebratt terreng med avkjørsler på begge sider. 

 

 

3.2.3 Rutenett/gatenett 

Veien utformes kvartalsvis der boligområdene mates 

med korte blindveier fra flere sider. Dette er en urban 

løsning og er generelt sett ikke tilpasset vekslende 

topografi utenfor tettbebygde strøk der høydeforskjeller 

og landskapselementer bør ivaretas. Denne typen 

løsning er oversiktlig og fordeler trafikken på flere veier, 

slik at trafikkmengden blir lavere på enkelte veier i 

systemet. Løsningen gir mange kryss, noe som kan 

være en utfordring for kryssende fotgjengerstrømmer 

og sikt. Løsningen medfører også lengre veier (flere 

lengdemeter) enn sentral samlevei.  

 

3.2.4 Valgt løsning 

Valgt løsning er en blanding av ringvei og sentral 

hovedvei med korte blindveier. Løsningen 

prioriterer myke trafikanter over biler ved bruk 

av sentral gangvei gjennom området. Det legges 

opp til en ringvei for biltrafikken. Dette minsker 

risiko for gjennomkjøring (ringveien brukes kun 

hvis man skal til et bestemt område). Løsningen 

er tilpasset topografiske forhold, og følger i stor 

grad bekkedalene/flomveiene i planområdet. 

Langsmed hovedveisystemet er det avsatt et 

grøntdrag med åpen overvannshåndtering som 

ved en dimensjonerende nedbørshendelse vil 

fungere som et flomområde.   

 

Dette er innarbeidet i planforslaget og vist i Figur 

7. 
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Figur 7: Illustrasjon av planlagt utbyggingskonsept.  

 

All atkomst for motoriserte kjøretøy vil være fra atkomst i Nedre Pentagonvei. Det er planlagt en 

«hovedvei» og en «ringvei» gjennom området, noe som bidrar til å fordele trafikken jevnere ut i 

vegnettet. Det er planlagt ensidig fortau i både hoved- og ringveien. Fortauet i hovedveien går 

over i en gang- og sykkelvei som fører vestover til Østre Voll gård og passerer eiendommen på 

sørsiden. Dette tilrettelegger for gode gang- og sykkelforhold for de som skal fra planområdet og 

vestover til bl.a. Brønnerud skole. 
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Planforslaget legger opp til gang- og sykkelvei langs Pentagonveien og Nedre Pentagonvei fram til 

planområdet. Denne vil tilknyttes eksisterende gang- og sykkelvei langs Herumveien og fortauet i 

internveisystemet i planområdet. 

 

3.2.5 Internveier 

På internveisystemet ønsker man å redusere biltrafikkmengdene for å skape gode forhold for 

myke trafikanter. Det legges derfor opp til bilfrie soner i planområdet ved at man i de fleste av 

boligfeltene legger opp til fellesparkering i utkanten av feltene. Dermed vil man ha svært 

begrenset biltrafikk internt på feltene der det er lagt opp til en slik løsning. Seks av feltene vil ha 

en slik løsning.  

 

3.3 Parkering 

I bestemmelser for boligbygging i Ås kommuneplan står det følgende: 

 

«Det skal opparbeides to parkeringsplasser for hver boenhet, og én parkeringsplass for hver 

sekundærleilighet, enten som åpne plasser eller i carport/garasje. Parkeringsplassene skal 

opparbeides på egen eiendom.» 

 

For å tilrettelegge for en lavere bilturgenerering legges det opp til en lavere parkeringsdekning 

enn hva kommuneplanen tilsier. Dette er i tråd med innspill fra Hovedutvalg for teknikk og plan i 

Ås kommune. Det antas at parkeringsnormen i kommuneplanen i hovedsak retter seg til 

selvstendige eneboliger o.l. og ikke alle de forskjellige boligformene som dette planforslaget 

legger opp til. Planforslaget legger opp til at det anlegges 1 biloppstillingsplass per bolig og 

mellom 0,1 og 0,3 gjesteparkeringsplasser per bolig. For en utbygging av ca. 200 boliger vil dette 

maksimalt innebære 260 parkeringsplasser der 60 av disse er avsatt til gjesteparkering. 

Planforslaget legger opp til at seks av feltene vil ha felles parkeringsanlegg. For felt 2, 3, 6 og 8 

legges det opp til parkering på egen tomt. 
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4. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

4.1 Trafikkgenerering 

Det er gjort en beregning av forventet trafikkgenerering som følge av tiltaket. Først beregnes 

dette etter erfaringstall fra håndbøker o.l. Da erfaringstallene ikke direkte tar hensyn til 

parkeringsdekning – som i planforslaget er satt for å begrense bilbruk – gjøres det i tillegg en 

vurdering basert på tilgjengelige parkeringsplasser. Trafikale konsekvenser vurderes likevel med 

utgangspunkt i det høyere estimatet basert på erfaringstall. Turgenerering basert på tilgjengelig 

parkering gjennomføres kun som en kontroll. Dette for å få robusthet i beregningene og ikke 

undervurdere konsekvensene av tiltaket. 

4.1.1 Basert på erfaringstall 

Basert på Prosamrapport 137 er det antatt bilturgenereringsfaktorer for de forskjellige typene av 

bolig. Tabell 2 beskriver fordelingen mellom type bolig, samt hvor mye biltrafikk disse genererer. 

Totalt vurderes boligutbyggingen å føre til en trafikkvekst på ca. 1 480 bilturer/døgn. Denne 

beregningen viser et trafikkpotensiale som er relativt høyt og uten spesielle tiltak for å begrense 

biltrafikken.  

Tabell 2: Bilturgenerering fra planlagt utbygging. 

Type bolig Antall Faktor Turgenerering 

Rekkehus 52 4 208 

Tomannsbolig 12 4,5 54 

Kjedet enebolig 32 5 160 

Enebolig 36 6 216 

Atriumhus 68 6 408 

Sum 200  1 046 

 

Total trafikkgenerering av tiltaket beregnes dermed å være nærmere 1 050 bilturer per døgn 

basert på erfaringstall fra håndbøker. Med eksisterende trafikk i Nedre Pentagonvei på 350 ÅDT 

vil dermed fremtidig ÅDT i veien være ca. 1 400. 

 

Nedenfor er det gjort et grovt estimat på hvordan denne trafikken vil fordele seg på internveiene i 

området. Detaljer knyttet til veggeometri, stigningsforhold m.m. vil kunne påvirke vegvalget, og 

derved også trafikkfordelingen internt på området. 
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Figur 8: Stipulerte trafikkmengder på internveiene i området. Illustrasjon: Kitsune Arkitekter. 

4.1.2 Basert på tilgjengelig parkering 

Det planlegges 200 parkeringsplasser til boligene samt inntil 60 gjesteparkeringsplasser. Det 

antas at hver parkeringsplass for boliger i gjennomsnitt vil generere 4 bilturer/døgn og hver 

gjesteparkering 3 bilturer/døgn. Totalt anslås dermed egen parkering og gjesteparkering til 

boligene å generere 980 bilturer/døgn. Dette samsvarer godt med beregnet turgenerering 

basert på erfaringstall. 

4.2 Kapasitet i vegnettet 

For å vurdere konsekvensene av tiltaket på kapasiteten i Meierikrysset er det gjort 

kapasitetsberegninger for krysset i beregningsprogrammet SIDRA Intersections. I 
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kapasitetsberegningene tas det høyde for det høyeste estimatet for bilturgenerering, dvs. en 

trafikkvekst på ca. 1 050 bilturer/døgn. All atkomst skjer fra øst i planområdet. Noe av denne 

trafikken vil være interntrafikk, men for å ikke undervurdere konsekvensene av tiltaket antas det 

at hele trafikkveksten vil trafikkere Herumveien. Det antas at 80% av trafikkveksten vil kjøre 

til/komme fra nord i Herumveien og 20 % sørfra. Dette innebærer en trafikkvekst på ca. 840 i 

nordre del av Herumveien. Det antas videre at makstimestrafikken for boligene tilsvarer 15 % av 

ÅDT og at 70 % av trafikken i ettermiddagsrush vil kjøre inn i området og 30 % ut. 

 

Belastningsgrad er et mål på kapasiteten i et kryss. Ved en belastningsgrad på > 0,80 begynner 

krysset å nærme seg kapasitetsgrensen, og det vil dannes kortvarige køer. En belastningsgrad > 

1,0 betyr at trafikkstrømmen er høyere enn tilgjengelig kapasitet, og tilfarten er dermed 

overbelastet. Dette vil gi en ustabil avvikling med tidvis store kødannelser. 

 

I dagens situasjon har Meierikrysset en belastningsgrad som vist i  

tabell 3. Tabellen viser også beregnet belastningsgrad etter utbyggingen. Ingen av situasjonene 

forventes å føre til kapasitetsproblemer. 

 

Tabell 3: Beregnete belastningsgrader i krysset mellom Herumveien og Fv152. 

Dagens situasjon  Belastningsgrad 

Vest  
Sør  
Øst  
Nord 

0,54 
0,20 
0,58 
0,44 

Etter utbygging  Belastningsgrad 

Vest  
Sør  
Øst  

Nord 

0,60 
0,26 
0,62 

0,51 

 

 

 

 

Basert på dette vurderes det at en trafikkvekst på 1 200 bilturer/døgn i Herumveien ikke vil føre 

til kapasitetsproblemer i Meierikrysset.  
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Erfaringsmessig har kryss av typen Herumveien x Pentagonveien en krysskapasitet på 1 000 – 

1 150 i makstimen. Trafikkmengdene i krysset i makstimen etter tiltaket vurderes å være under 

1 000. Det forventes derfor ikke noen kapasitetsproblemer i krysset etter tiltaket. 

4.3 Forhold for gående og syklende 

Figur 9 illustrerer planlagt løsning for myke trafikanter. Gang- og sykkelveier og fortau er markert 

med grønt. 

 

Figur 9: Gang- og sykkelvei og fortau markert med lilla. Kilde: Rambøll. 

 

I øst planlegges det ny gang- og sykkelvei langs Pentagonveien (mellom Herumveien og Nedre 

Pentagonvei) og langs Nedre Pentagonvei ned til den sørlige atkomstveien. Denne vil erstatte 

eksisterende fortau. Det legges også opp til ensidig fortau langs hovedveien og ringveien gjennom 

planområdet. Det planlegges gateparkering for gjester i ringveien. På deler av veien der det vil 

være naturlig for gående å krysse vil det anlegges en strekning uten parkering for å tilrettelegge 

for god kryssing med tilstrekkelig sikt, f.eks. der grøntkorridorene møter kjøreveien. Fortauet i 

ringveien bytter side i sør der det ikke er noe avkjørsler. Det forutsettes at det ved plasseringen 

vil være gode siktforhold. Internt i planområdet legges det opp til gangstier, turveier og smetter 

som vil fungere som snarveier til gang- og sykkelveinettet. 

 

I vest går fortauet over i en gang- og sykkelvei som går sør for Østre Voll gård. Derfra er det også 

god tilrettelegging for gående og syklende til Brønnerud skole. Fra planområdet til skolen er det 

separat anlegg for gående på nesten hele strekningen. Det er kun langs Vollveien fram til Fv152 

der det mangler egen tilrettelegging. På strekningen mangler det også belysning. Strekningen har 

imidlertid svært lite biltrafikk, og den vurderes derfor som akseptabel for skolevei. Vollveien 

treffer fylkesveien i eksisterende kryss, men dette krysset har i dag lite tilfredsstillende sikt, 
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spesielt vestfra hvor det ligger en bolig og en voll tett inn mot krysset. Hastigheten i området er 

satt 40 km/t i sammenheng med skolen. Det er også etablert et opphøyd fotgjengerfelt. Bilister 

bør i utgangspunktet derfor holde lavere kjørehastigheter her. Selv om det er innført 

fartsreduserende tiltak i området vurderes trafikksikkerheten for myke trafikanter ikke å være 

optimal. For å bedre trafikksikkerheten i krysset bør det ses på tiltak for som bedrer sikten. Dette 

kan for eksempel gjøres ved å flate ut deler av grøfta ved vollen, samt fjerne sikthindrende 

vegetasjon.  

 

 

Gående og syklende til nærmeste bussholdeplass antas å følge gangveien langs Nedre 

Pentagonvei østover og fram til holdeplassene ved Meierikrysset. Det kan være mulig å ta seg 

over jordet og forbi eiendommen Drøbakveien 50 til holdeplassen Vollebekk, men denne 

forbindelse vil medføre gange over dyrket mark, noe som ikke er ønskelig. Gangavstandene er 

omtrent like lange til Vollebekk og til Meierikrysset. 

 

Ved å anlegge fortau i hovedveien og ringveien legger man til rette for gode forhold for gående og 

syklende som skal på kryss av planområdet og videre til gang- og sykkelveiene i øst eller vest. 

Anlegning av fortau og gang- og sykkelvei både internt og i begge ender av planområdet øker 

attraktiviteten ved å gå/sykle og sikrer en trygg skolevei for elever som vil bo i planområdet.  

 

Noen steder vil man måtte krysse en vei for å komme seg fra en gang- og sykkelvei/fortau til en 

annen. For veier med fartsgrense 30 km/t og en ÅDT som er mellom 2 000 og 8 000 anbefales 

det i henhold til Statens vegvesens håndbok V127 å anlegge gangfelt dersom antall kryssende i 

makstimen er flere enn 20. Dette bør derfor etableres i kryss med den nordre atkomsten samt fra 

studentboligene på Pentagon til gang- og sykkelveien på nordsiden av veien. Figur 11 illustrerer 

anbefalt plassering av gangfelt fra Pentagon til gang- og sykkelveien. Det vurderes at det vil være 

langt flere myke trafikanter fra Pentagon som skal østover, mot universitetet enn vestover. Derfor 

bør gangfeltet plasseres rett øst for krysset. Som følge av lave trafikkmengder og hastigheter 

fremføres myke trafikanter på veiarealet ved Pentagon i blandet trafikk sammen med motorisert 

trafikk. Det anbefales å anlegge et kort fortau fra Pentagonveien til gangfeltet. 

 

Figur 10: Sikt fra fylkesveien inn mot Vollveien (til høyre). 
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Figur 11: Illustrasjon av anbefalt plassering av gangfelt over Pentagonveien ved kryss med Nedre Pentagonvei. 

I henhold til håndbok N100 vurderes fremtidige trafikkmengder ikke å føre til krav til fullkanalisert 

kryss. 

4.4 Trafikksikkerhet 

Planforslaget vil føre til en trafikkvekst på ca. 1 050 bilturer/døgn. Planforslaget tilrettelegger for 

trafikksikre forhold for gående og syklende ved å anlegge gang- og sykkelveier og fortau på 

strategiske plasser i og rundt planområdet. Disse knyttes på en god måte mot overordnet gang- 

og sykkelveinett, og mot skoleveg både vestover til barneskole og østover til ungdomsskole og 

sentrum. Dette beskrives mer inngående i avsnitt 2.5. 

 

Atkomstveien til Vollskogen vil passere forbi eksisterende parkeringsområde til studentboligene i 

Nedre Pentagonvei. For å unngå mer kjøring inne på parkeringsområdet vil denne veien separeres 

fra parkeringsområdet med en avvisende rabatt. Dette gir en sikkerhetssone mellom trafikk på 

parkeringsområde og i atkomstveien. Dette er gunstig ift. trafikksikkerhet. 

 

Som følge av ny gang- og sykkelvei nord for Pentagonveien, da man vil unngå inngrep mot dyrket 

mark, planlegges krysset Herumveien x Pentagonveien forskjøvet sørover. Utover dette foreslås 

dagens løsning med gangfelt videreført. 

4.5 Kollektivtrafikk 

Planforslaget legger opp til ca. 200 nye boliger. Dette vil føre til en økning i 

kollektivtrafikkreisende. Det antas at dette ikke vil føre til behov for forsterkning av eksisterende 

kollektivtrafikkbetjening, men dersom det skulle vise seg å gjøre det antas det at Ruter vil 

vurdere dette løpende. 



Rambøll - Vollskogen 

 

  

 

19/19 

5. OPPSUMMERING 

Det planlegges å bygge ca. 200 boliger på Vollskogen i Ås. Basert på erfaringstall for 

bilturgenerering beregnes dette å føre til en trafikkvekst på ca. 1 050 bilturer/døgn. 

 

I henhold til håndbok N100 vurderes trafikkveksten ikke å føre til krav om fullkanalisert kryss. 

Trafikkveksten forventes heller ikke å føre til noen kapasitetsutfordringer i kryss med Fv152 eller 

generelt i veinettet. 

 

Planforslaget legger opp til færre parkeringsplasser enn det som kommuneplanen tilsier. For å 

videre begrense bilturgenereringen så legges det godt til rette for myke trafikanter. På seks av 

feltene skal det anlegges fellesparkering slik at man begrenser biltrafikk internt i disse feltene. 

Det er åpnet for bil- og sykkeldelingsordninger i planforslaget, men endelig vurdering vil gjøres i 

prosjekteringsfasen. Det er i planen satt av areal til dette formålet. I planforslaget legges det opp 

til at samtlige boliger vil ha nødvendig infrastruktur til ladestasjon på egen parkering. Flere elbiler 

reduserer ikke bilbruken, men gjør den mer miljøvennlig. 

 

Planforslaget legger opp til god tilrettelegging for myke trafikanter som tilknyttes eksisterende 

veinett for gange og sykling. Ved å anlegge fortau i hovedveien og ringveien legger man til rette 

for gode forhold for gående og syklende som skal på kryss av planområdet og videre til gang- og 

sykkelveiene i øst eller vest. Planforslaget legger også opp til at det skal etableres to 

gangforbindelser fra planområdet til Herumveien, gjennom eksisterende boligområde ved 

Pentagon/Kilehagen. Anlegning av fortau og gang- og sykkelvei både internt og i begge ender av 

planområdet øker attraktiviteten ved å gå/sykle og sikrer en trygg skolevei for elever som vil bo i 

planområdet. Fra planområdet til Brønnerud skole er det separat anlegg for gående på nesten 

hele strekningen. Det er kun langs Vollveien fram til Fv152 der det mangler egen tilrettelegging. 

På denne strekningen er det svært lite biltrafikk, og det vurderes derfor som akseptabelt for 

skolevei. Vollveien treffer fylkesveien i eksisterende kryss, men dette krysset har i dag lite 

tilfredsstillende sikt, spesielt vestfra. Hastigheten i området er satt 40 km/t i sammenheng med 

skolen. Det er også etablert et opphøyd fotgjengerfelt. Selv om det er innført fartsreduserende 

tiltak i området vurderes trafikksikkerheten for myke trafikanter ikke å være optimal. For å bedre 

trafikksikkerheten i krysset bør det ses på tiltak for som bedrer sikten som for eksempel utflating 

av deler av grøfta ved vollen, samt fjerne sikthindrende vegetasjon.  

 

Det anbefales å etablere gangfelt i kryss mellom Pentagonveien og Nedre Pentagonvei. Det 

vurderes at det vil være langt flere myke trafikanter fra Pentagonveien som skal østover på 

Pentagonveien enn vestover. Derfor bør gangfeltet plasseres rett øst for krysset. Som følge av 

lave trafikkmengder og hastigheter fremføres myke trafikanter på veiarealet ved Pentagon i 

blandet trafikk sammen med motorisert trafikk. Det anbefales å anlegge et kort fortau fra 

Pentagonveien til gangfeltet. 

 

Det antas at tiltaket ikke vil føre til behov for forsterkning av eksisterende 

kollektivtrafikkbetjening, men dersom det skulle vise seg å gjøre det antas det at Ruter vil 

vurdere dette løpende. 


