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1 Hensikt 
Notatet omfatter konsekvensene for nær- og fjernvirkning som følge av det planlagte 
reguleringen av Vollskogen.  

Innenfor tema landskap skal følgende konsekvensutredes: 

4. NÆR- OG FJERNVIRKNING 

Nær- og fjernvirkning, 
herunder landskapsvirkning 

Hvordan tiltaket påvirker 
landskapsbildet. Virkning på 
landbruksområdene rundt 
planområdet vurderes særskilt. 

Beskrivelser, 
illustrasjoner, 3D-modell 

 

2 Landskapsrom rundt planområdet 
Planområdet utgjør deler av Vollskogen. Området er bevokst med skog, hovedsakelig tett 
plantet granskog. I tillegg er det registrert blandingsskog med blant annet bjørk og furu i 
nord og gransumpskog i sør. Området inneholder ikke åpent vann eller myr som gir åpne 
landskapsrom. Sett utenfra fungerer Vollskogen som en avgrensing av de landskapsrommene 
som omgir skogen. 

 

Figur 1. Kartet viser en oversikt over landskapsrommene som omgir Vollskogen. Grovt inndelt er 
landskapet mot sør, vest og nord åpne jordbrukslandskap, mens det mot øst grenser opp til 
eksisterende bebyggelse ved Pentagon og Kilehagen/ Søråsfeltet. Prosjektområdet er synlig fra 
fv152 Drøbakveien i nord. 
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Sør og vest for prosjektområdet er det hovedsakelig kulturlandskap (jordbruksarealer). De 
søndre og vestre delene av Vollskogen er ikke satt av til utbygging. Nær- og fjernvirkning sett 
fra sør og vest vil bli berørt av den planlagte reguleringen og er derfor ikke omtalt videre i 
denne rapporten.  

 

 

Figur 2. Illustrasjonsplanen som viser planforslaget.  
 

3 Nær- og fjernvirkning av planforslaget 
Dagens situasjon er sett opp mot ny situasjon sett fra fem ulike standpunkt. Disse 
standpunktene vi til sammen gi et dekkende bilde av nærvirkning for naboer og fjernvirkning 
for landskapet.  

 

3.1 Området nord for Vollskogen, ved fv 152 og Universitetsparken 
Landskapsrommet nord for Vollskogen avgrenses av Vollskogen mot sør. Mot øst og vest 
stiger terrenget, slik at høydedragene ved Voll og Sørås avgrenser landskapsrommet.  

Fylkesveg (fv) 152 Drøbakveien, hovedferdselsåren mellom Ås sentrum og E6, utgjør 
avgrensingen mot NMBU-parken, mens det er Universitetsparken som er landskapsrommets 
nordlige avgrensing.  I figur 3 – 9 vises dagens situasjon opp mot ny situasjon sett fra fv 152 
og fra den sentrale plassen foran Urbygningen i Universitetsparken.   
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Figur 3. Dagens situasjon: landskapsrommet nord for Vollskogen sett fra Drøbakveien (fv. 152). 
Pentagon ses til venstre. Det er åpent kulturlandskap (jordbruksarealer) mellom vegen og 
Vollskogen.  
 

 

Figur 4. Ny situasjon fra modell uten trær: Siden boligene vil bygges i maks 3 etasjer i det flate 
landskapet, vil bebyggelsen ikke forstyrre horisonten.  
 

 

Figur 5. Ny situasjon, perspektiv: Området reguleres med et grønt vegetasjonsbelte rundt, og dette 
vil utgjøre en skjerm mellom boligområdet og det åpne kulturlandskapet. Bildet viser tidlig vår, og 
der vil noe av den nye bebyggelsen trolig bli synlig så lenge løvtrærne er nakne. Når løvtrærne 
springer ut vil den nye bebyggelsen være lite eller ikke synlig.  
 

Vollskogen er synlig som fondmotiv og danner en ytre ramme for Universitetsparken ved 
NMBU. Fotoet nedenfor er tatt fra plassen foran Urbygningen og viser utsiktsaksene over 
Storeplenen og jordet med Vollskogen i bakgrunnen. 
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Figur 6. Dagens situasjon. Utsikt over Storeplenen ved NMBU. Vollskogen ses i siktaksen fra midt i 
bildet og mot høyre. 
 

 

Figur 7. Ny situasjon, fra modell: Boligene vil bygges i maks 3 etasjer i dalbunnen i det flate 
landskapet. Den nye bebyggelsen vil ikke forstyrre horisonten. Eksisterende bebyggelse på 
Pentagon ses til venstre i bildet.  
 

 

Figur 8. Samme modell som fig 6, med trær: Området reguleres med et bredt vegetasjonsbelte 
rundt, og dette beltet vil utgjøre en skjerm mellom boligområdet og det åpne kulturlandskapet.  
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Figur 9. Ny situasjon, perspektiv: Vollskogen ses i siktaksen fra midt i bildet og mot høyre. Området 
reguleres med et bredt belte rundt der eksisterende vegetasjon skal beholdes, noe som vil utgjøre 
en skjerm mellom boligområdet og det åpne kulturlandskapet. Bildet viser tidlig vår, og der vil noe 
av den nye bebyggelsen trolig bli synlig så lenge løvtrærne er nakne. Når løvtrærne springer ut vil 
den nye bebyggelsen være lite eller ikke synlig.  
 

 

3.2 Området nordvest for Vollskogen: ved Korsegården/Voll 
Nordvest for Vollskogen er landskapet åpent, slik som vist i figur 10-12 nedenfor med utsikt 
mot området fra krysset Fv. 152 - Vollveien. Siden prosjektområdet ligger i et lavbrekk i 
landskapet, vil bebyggelsen ikke være synlig mot horisonten.   

 

Figur 10. Dagens situasjon. Vollskogen sett fra nordvest, fra krysset Vollveien-Fv. 152 ved 
Brønnerud skole. Vollskogen ligger i bakgrunnen midt i bildet. 
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Figur 11. Ny situasjon, fra modell (uten trær). Ny bebyggelse er vist med oransje farge (tak). Siden 
Vollskogen ligger i et lavbrekk i landskapet, vil bebyggelsen være lite synlig fra dette standpunktet.  
Blokkene bak er studentbyen Pentagon som ligger øst for prosjektområdet. 
 

 

Figur 12. Ny situasjon, perspektiv. Området reguleres med et grønt vegetasjonsbelte rundt, og dette 
vil i tillegg utgjøre en skjerm mellom boligområdet og det åpne kulturlandskapet. 
 

3.3 Området øst for Vollskogen, ved Kilehagen 
I figur 13-15 nedenfor er prosjektområdet vist fra Kilehagen. Som det går fram av figurene vil 
ikke bebyggelsen gi noen horisontlinje herfra, men ny bebyggelse vil være synlig. 

 

Figur 13. Dagens situasjon: Vollskogen sett fra Kilehagen. Til høyre er deler av Pentagon synlig. 
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Figur 14. Ny situasjon, fra modell, uten trær: Den nye bebyggelsen vil bli liggende i et naturlig 
lavbrekk og bestå av bebyggelse på opptil 3 etasjer. Den nye bebyggelsen vil ikke bryte horisonten 
sett fra dette området. Det presiseres at modellbildet er uten trær, og gir derfor et uriktig bilde av 
den nye situasjonen. 
 

 

Figur 15. Ny situasjon, perspektiv: De nærmeste boligfeltene på Vollskogen vil være synlige, men 
gatetrær og beplantning i salamanderparken mellom Vollskogen og Kilehagen vil ha en skjermende 
effekt.  
 

3.4 Området øst for Vollskogen: ved Studentboligene 
Øst for Vollskogen er det relativt liten avstand mellom prosjektområdet til eksisterende 
bebyggelse. Ved Palisaden (studentboliger) ligger en parkeringsplass mellom boligblokkene 
og skogen. Lenger sør, ved Kilehagen, avgrenses eksisterende boliger og ny bebyggelse av en 
gammel beitemark som kan omgjøres til salamanderpark. I figur 16 – 18 vises dagens 
situasjon opp mot ny situasjon sett fra Nedre Pentagonvei. 
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Figur 16. Dagens situasjon. Vollskogen sett fra Nedre Pentagonvei. Vollskogen grenser inntil 
parkeringsplassen ved studentboligene.  
 

 

Figur 17. Ny situasjon, fra modell med trær: Den nye bebyggelsen vil bli liggende i lavbrekket og 
bestå av lav bebyggelse, den nærmeste på inntil 2 etasjer. Den nye bebyggelsen vil ikke bryte 
horisonten sett fra dette området.  
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Figur 18. Ny situasjon, perspektiv: Området reguleres med et bredt vegetasjonsbelte rundt, og dette 
vil utgjøre en skjerm mellom det nye og eksisterende boligområdet, samt mot det åpne 
kulturlandskapet. 
 
 

 

4 Oppsummering 
Vollskogen omkranses hovedsakelig av åpent kulturlandskap (jordbruksarealer), der 
planområdet er godt synlig fra store områder i vest, nord og nordøst. Området syns godt fra 
Fv 152 Drøbakveien på nordsiden at området, og hvor det ferdes mange hver dag. I tillegg 
utgjør Vollskogen et fondmotiv sett fra de mest sentrale parkpunktene i Universitetsparken. 
Fra øst oppleves Vollskogen kun fra tilliggende bebyggelse, slik at endringer her kun vil få 
svært lokale virkninger.  

Siden Vollskogen ligger i et lokalt lavbrekk, vil den planlagte utviklingen av området i svært 
liten grad ha konsekvens for horisonten til omkringliggende områder.  

Et viktig konsept i prosjektet har vært å bevare et omkringliggende belte av eksisterende 
grønnstruktur, det vil si skog. Ved at skog/trær rundt hele prosjektområdet bevares, samt at 
planlagt bebyggelse ikke vil overstige 3 etasjer, vil områdets fjernvirkning gjennom sommer 
og høst i stor grad opprettholdes som i dag. Vinter og vår, uten løv på trærne, vil bebyggelsen 
være mer synlig. 

Ettersom landskapspreget rundt Vollskogen kan karakteriseres som åpent, vil utbygging i 
skogbrynene bli synlige fra store områder og kunne bidra til å endre karakteren på dette. Det 
er avgjørende for å unngå store konsekvenser for fjernvirkningen at den omkringliggende 
vegetasjonsskjermen beholdes som flersjiktet skog. 
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