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1 Bakgrunn og hensikt 

Rambøll er engasjert for å utarbeide detaljreguleringsplan for boligutvikling i Vollskogen i Ås kommune. 

Tiltakshaver har ambisjoner om å begrense bilbruk til og fra området, og det ses derfor på tiltak for å 

tilrettelegge for myke trafikanter. Et viktig tiltak for å stimulere gange og sykling er å tilrettelegge for 

korte og effektive gangforbindelser. Denne utredningen ser på muligheter for å opparbeide 

gangforbindelser fra planområdet og østover mot Herumveien og Søråsveien, iht. Hovedutvalg for 

teknikk og plans fastsettelse av planprogram for Vollskogen. I utredningen ser vi på aktuelle traséer 

som kan opparbeides, behovet for å etablere gangforbindelsene, gjennomførbarheten til 

gangforbindelsene, muligheten for å etablere gangforbindelsene med universell utforming og 

hensiktsmessig dekke og veibredder for gangforbindelsene. Avslutningsvis gir vi en anbefaling for hva 

som bør legges til grunn for videre planlegging av gangforbindelser østover mot Søråsveien og 

Herumveien.  

 

Figur 1: Oversikt over Vollskogen, boligområdene øst for Vollskogen og veier som prosjektet 

ønskes påkoblet med. 
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2 Mulige forbindelser 

I dag er det ingen opparbeidede gangforbindelser gjennom eksisterende boligområde som knytter 

Vollskogen sammen med Herumveien og Søråsveien i øst (utenom Nedre Pentagonvei). Om man skal 

etablere gangforbindelse mellom Vollskogen og området i øst vil det være to naturlige hovedtraséer: 

forbindelse 1 sør for eksisterende bebyggelse ved Pentagon, og forbindelse 2 sør for bebyggelsen ved 

Kilehagen (se Figur 2). For forbindelse 2 er det sett på tre mulige traséer fra samme påkoblingspunkt i 

Vollskogen, men med ulike påkoblingspunkter til Herumveien.   

 

 

 

 

  

Figur 2: Mulige forbindelser mellom Vollskogen og Herumveien. 
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3 Nytten av gang- og sykkelveisforbindelser mellom Vollskogen og Herumveien 

Målet med å etablere en gang- og sykkelveisforbindelse østover mot Herumveien er å tilrettelegge for 

myke trafikanter ved å redusere avstanden til aktuelle målpunkter. Før det tas en beslutning om det 

skal etableres en gang- og sykkelveisforbindelse, bør det altså undersøkes om den vil ha en reell 

nytteverdi for folk. Kommer gang- og sykkelveien til å bli brukt, og eventuelt av hvem? Hvor mange 

som kommer til å ta gangforbindelsene i bruk, og til hvilke formål, vil også være et viktig innspill til 

hvordan gangforbindelsene bør opparbeides.   

 

Gang- og sykkelveiene som utredes i dette notatet, vil etableres som et tillegg til gang- og sykkelveien 

langs Nedre Pentagonvei. Siden begge forbindelsene henvender seg østover mot Ås sentrumsområde, 

vil det være naturlig å vurdere de supplerende gang- og sykkelveienes nytteverdi opp mot gang- og 

sykkelveien i Nedre Pentagonvei.  

 

Figuren nedenfor viser avstander til fra et sentralt punkt i Vollskogen til Meierikrysset gjennom de ulike 

traséene som utredes, samt gjennom gang- og sykkelveien i Nedre Pentagonvei. Avstandene i figuren 

viser at Nedre Pentagonvei alltid gir kortest vei til Meierikrysset/NMBU, og derav andre målpunkter i Ås 

nord for Vollskogen for øvrig. Forbindelsene 1 og 2(a-c), har altså ingen nytteverdi dersom myke 

trafikanter skal nordover i Herumveien.  

Figur 3: Avstand mellom Vollskogen og Meierikrysset, gjennom de ulike traséene som utredes. 
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Gang- og sykkelveiforbindelsene forbi Kilehagen vil ikke ha noen nytteverdi dersom man fortsetter 

nordover i Herumveien, men vil gi redusere avstander til deler av Ås sentralområde dersom man 

fortsetter videre østover mot Ås sentrum gjennom Søråsveien, eller videre sørover i Herumveien. 

Nedenfor har vi gjort en undersøkelse av avstand til noen ulike områder og målpunkter i Ås gjennom 

Nedre Pentagonvei (rød) og forbindelse 2a (blå), hvor man i forbindelse 2a tar i bruk Søråsveien videre 

østover eller Herumveien i sørgående retning. Vi ser for enkelhets skyld kun på forbindelse 2a, da denne 

kobles direkte på Søråsveien – og dermed gir best grunnlag for reduserte avstander østover mot Ås 

sentrum.  

 

Undersøkelsen viser at traséen i Nedre Pentagonvei gir kortest avstand til områdene nord for Fv. 152, 

samt de delene av Ås sentrum hvor de fleste viktige funksjoner ligger (dagligvarebutikker, togstasjon, 

rådhus og VGS/ungdomsskole). Nedre Pentagonvei vil være korteste vei til disse målepunktene 

uavhengig av hvor man bor i Vollskogen. Den nye forbindelsen vil på sin side være kortest dersom man 

ønsker å nå de sørlige delene av Ås sentrumsområde (hovedsakelig boliger), samt friluftsområder sør 

for Ås sentrum.  

 

Undersøkelsen av nærhet til målpunkter tyder på at Nedre Pentagonvei nesten utelukkende vil benyttes 

som trasé til de fleste dagligdagse gjøremål, da den alltid gir korteste vei til de mest oppsøkte 

målpunktene og arbeidsplassene i Ås sentrumsområde (blant annet NMBU, mesteparten av 

dagligvarehandel i Ås sentrum, togstasjon, rådhus, VGS, ungdomsskole og idrettsanlegg).  

 

Figur 4: Kartet gir en oversikt over avstand til noen utvalgte målepunkter i Ås, gjennom henholdsvis 

Nedre Pentagonvei og forbindelse 2a), sør for Kilehagen.  
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Forbindelsene forbi Kilehagen er i få tilfeller korteste vei til viktige funksjoner og arbeidsplasser, og vil 

derfor trolig bli lite brukt i sammenheng med dagligdagse reiser. Undersøkelsen viser at forbindelsene 

forbi Kilehagen vil ikke være hensiktsmessige for å ta seg nordover i Herumveien og videre mot 

sentrum, men for å nå det blåskraverte området ved å ta i bruk Søråsveien i østgående retning eller 

Herumveien videre sørover. Det er derfor rimelig å anta at gangforbindelsene hovedsakelig vil bli brukt i 

forbindelse med besøk i boligområdene sør for Ås sentrum og rekreasjon i skogsområdene sør for 

sentrumsområdet. De bør derfor ideelt sett ha et påkoblingspunkt mot Herumveien som legger til rette 

for videre ferdsel med Søråsveien.  
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4 Vurdering av forbindelsene 

I dette kapittelet tar vi en nærmere titt på de mulige gang- og sykkelveisforbindelsene, og vurderer 

hvordan de kan opparbeides, samt om det er mulig å etablere dem med tilfredsstillende 

stigningsforhold.  

 
Vegvesenets Håndbok V129 - Universell utforming av veger og gater gir anbefalinger hvor bratte veier 

bør være for å hensynta universell utforming, se tabell nedenfor. Tabellen viser at det for gangveier og 

turstier utenfor sentrumsområder anbefales en stigning på maksimalt 5% på strekninger over 100 

meter. For strekninger på mindre enn 100 meter tillates det noe mer stigning (7-8%). 

 

 

4.1 Forbindelse 1: sør for Pentagon 

4.1.1 Planstatus og eierforhold 
Forbindelse 1 går over NMBU sin eiendom hvor 

SiÅS i dag fester. Arealet hvor forbindelsen tenkes 

etablert omfattes av reguleringsplan «PlanID: 

214_269: Endret reguleringsplan for Pentagon 

med mer», og regulerer arealet for den aktuelle 

forbindelsen til boligformål.  

4.1.2 Stigning og terrenginngrep 
Traséen er fra planområdet til påkoblingspunktet 

ved Kilehagen ca. 114 meter. På denne avstanden 

har terrenget en total stigning på 12 meter. 

Terrenget er altså relativt bratt. Etablering av 

forbindelse 1 vil i utgangspunktet også kreve en 

del terrengtilpasninger da det ligger en relativt 

bratt fjellknaus i det første partiet av veien (se 

Figur 7). For å minimere terreng- og 

landskapsinngrep har vi trukket veilinjen så langt 

sørover som mulig. Det er imidlertid begrenset 

hvor langt sørover veien kan trekkes før den 

treffer privat eiendom ved Kilehagen. Veien er 

også lagt med to kurver for å fordele stigningen 

på en noe lengre vei. For bedre å ivareta det 

Figur 5: Tabellen viser anbefalinger for stigning på gangarealer, i og utenfor sentrumsområder, samt for 

turveger. Tabellen er hentet fra håndbok V129. 

Figur 6: Forbindelse 1 omfattes av reguleringsplan 

PlanID: 214_269 
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stedlige terrenget med fjellknaus vil også en trapp kunne være en hensiktsmessig løsning. Løsningen vil 

da være mindre egnet for ferdsel med sykkel. 

 

Strekningen vil maksimalt ha en stigning på 14,75% over en avstand på ca. 20 meter. Forbindelsen har 

også flere partier med stigning på ca. 10,5-12,0 %, og et noe slakere parti på 7,42%. Gjennomsnittlig 

stigning over 114 

meter ligger på 

10,79%.  

 

For at denne 

forbindelsen skal 

kunne opparbeides 

universelt vil den 

måtte utformes med 

svinger som illustrert 

med blå strek i figuren 

nedenfor. Denne 

løsningen anses som 

uhensiktsmessig da 

den vil bli fryktelig 

kronglete og lang. Vi 

mener derfor at det 

ikke bør stilles krav til 

å utarbeide denne 

forbindelsen universelt.  

 

Figur 7: Fjellknausen som ligger traséen til forbindelsen sør for Pentagon.  

Figur 8: Plan- og profiltegning av en mulig snarvei sør for Pentagon. Sort linje viser veitrasé. Blå linje 

viser hvordan veien må svinge for å utformes universelt. 
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4.2 Forbindelse 2: sør for Kilehagen 

4.2.1 Planstatus og eierforhold 

 
Den felles delen av de tre variantene av 

forbindelse 2 omfattes av reguleringsplan 

«PlanID:3021_042- Reguleringsplan for 

Kilehagen-NLH». Planen regulerer arealet til 

friområde, med en 6 meter bred gang- og 

sykkelvei, som kobles med parkeringsplassen til 

studentboligene. Gang- og sykkelveien som er 

regulert er per dags dato ikke er opparbeidet. 

Friområdet danner en sammenhengende grønn-

korridor mellom Herumveien og Vollskogen.  

 

Forbindelse 2a) følger det regulerte friområdet 

frem til eksisterende avstikkervei fra Herumveien. 

Friområdet eies av NMBU. Stikkveien fra 

Herumveien fremstår i offentlige kartdatabaser 

som NMBU sin eiendom. Grensende er imidlertid 

markert som usikre, og forslagsstiller har i 

forbindelse med planarbeidet blitt informert om at 

stikkveien eies av boligene på sørsiden av veien.  

 

Forbindelse 2b) følger den regulerte gang- og 

sykkelveien på NMBU sin eiendom langs 

parkeringsplassen, før den kobles på eksisterende 

vei Kilehagen, som delvis reguleres gjennom 

reguleringsplan for Kilehagen, og delvis gjennom 

reguleringsplan for Pentagon (PlanID: 214_269).  

 

Forbindelse 2c) kobler seg på Landåsveien gjennom et lite innregulert smett mellom to private boliger. 

Smettet er i dag ikke etablert og opparbeidelse, av dette vil derfor medføre inngrep i privat eiendom. 

Landåsveien er en fellesvei tilhørende de private boligene som benytter denne til adkomst.  

4.2.2 Stigning og terrenginngrep 

I dette delkapitlet omtales hovedsakelig gangforbindelse 2a) da denne i størst grad vil etableres som en 

ny vei. Forbindelse 2b) og 2c) - som utover den felles delen hovedsakelig benytter eksisterende veier – 

omtales kun kort. 

 

Forbindelse 2a) en noe lengre enn forbindelse 1, og strekker seg over ca. 289 meter. Løsningen kobler 

seg på en avstikkervei, som igjen kobler seg på krysset Herumveien x Søråsveien. Strekningen har i 

forhold til forbindelse 1 en jevnere stigning, og krever derfor mindre terrengtilpasninger. Forbindelsen 

har en maksimal stigning på 16,9% over en strekning på ca. 32 meter. Forbindelsen har i tillegg et 

annet relativt bratt parti på 16,08% over ca. 20 meter. Gjennomsnittlig stigning for forbindelsen er 

imidlertid 6,63% (se figuren nedenfor). Grunnen til at gjennomsnittlig stigning er såpass lav er fordi 

deler av forbindelsen er svært slake. 

 

Blå strek i figuren nedenfor illustrerer igjen hvor svingete veien må etableres for å overholde 

stigningskrav for universell utforming. Selv om forbindelse 2a) har noe bedre forutsetninger enn 

Figur 9: Forbindelse 2 omfattes av reguleringsplan 

PlanID: 3021_042 
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forbindelse 1 til å utformes universelt, mener vi det fremdeles vil være uhensiktsmessig da det gjør 

veien unødvendig lang og kronglete. Dersom passasjen hvor forbindelsen ønskes etablert hadde vært 

bredere kunne veien vært anlagt med færre svinger og dermed blitt mindre kronglete. 

Plassbegrensninger gjør imidlertid dette vanskelig.  

 

Løsningen som er illustrert i figuren nedenfor forutsetter liten til ingen grad av terrenginngrep. Ved å 

gjøre litt terrenginngrep vil det være mulig å slake ut de bratte partiene noe. Gjennomsnittlig stigning 

vil imidlertid fremdeles være den samme, med mindre veien kurves.  

 

Forbindelse 2b) og 2c) deler det første bratte partiet på ca. 16% med forbindelse 2a). Forbindelse 2b) 

er relativt slak forbi eksisterende parkeringsplass før den fortsetter på veien Kilehagen. Kilehagen innfrir 

i dag ikke stigningskrav for universell utforming, da den har et parti på ca. 40 meter med stigning på 

12,5%. Landåsveien som vil benyttes i forbindelse 2c) har i dag noe gunstigere stigningsforhold enn 

forbindelse 2a) og 2b), da høydekurvene ikke ligger like tett på hverandre. Stigningsforholdene tillater 

imidlertid heller ikke universell utforming da veien har et parti på ca. 60 meter med en stigning på 8%, 

samt et parti på ca. 30 meter med 10% stigning. 

 

4.2.3 Vurdering av de tre variantene av forbindelse 2 

Av de tre variantene av forbindelse 2 mener vi at 2a) er den mest hensiktsmessige forbindelsen å 

opparbeide. Ingen av forbindelsene vil kunne utformes universelt uten å gjøre veiene uhensiktsmessig 

lange og kronglete. Vi mener derfor ikke at stigningsforholdene taler for at et alternativ er mer egnet 

Figur 10: Forbindelse 2. Blå linje i figuren gir et eksempel på hvor mye veien må svinge for å kunne 

utformes universelt med tanke på stigning. 



 

 

10/12   

 

enn de andre. Alternativene er imidlertid ganske forskjellige i hvordan de kobler seg på Herumveien og 

hvordan de påvirker grunneieres interesser. 

 

Forbindelse 2a) følger den regulerte grøntkorridoren, og påkobles krysset Herumveien x Søråsveien på 

en god måte, som både muliggjør videre ferdsel direkte østover på Søråsveien, eller sørover i 

Herumveien. Forbindelsen berører også kun en eiendom (basert på offentlig tilgjengelig data). 

Forbindelsen vil integreres i friområdet, og ikke legge beslag på etablert eiendom med bebyggelse.   

 

Variant 2b) vil i forhold til 2a) bli unødvendig lang der den trekkes rundt eksisterende parkeringsplass, 

samtidig som den får et mindre gunstig påkoblingspunkt med Herumveien ca. 200 meter nord for 

krysset Herumveien x Søråsveien. Påkoblingspunktet er lite heldig med tanke på at nytteverdien til 

gangforbindelsene mot øst ligger i videre ferdsel østover i Søråsveien eller sørover i Herumveien. SIÅS 

har underveis i planarbeidet uttrykt at dagens parkeringsplass kan være en aktuell plassering for 

utbygging av fremtidige studentboliger. Etablering av variant 2b) kan derfor også potensielt være 

begrensende for SIÅS sine fremtidige utbyggingsplaner.  

 

Gangforbindelse 2c) legges i Landåsveien, og påkobles Herumveien ca. 100 meter sør for krysset 

Herumveien x Søråsveien. Påkoblingspunktet er gunstig for videre ferdsel til rekreasjonsområder sør for 

Vollskogen, men vil sammenlignet med forbindelse 2a) medføre en omvei for de som skal videre mot 

sentrumsområdet via Søråsveien. Forbindelsen forutsetter også etablering av vei gjennom etablert 

privat eiendom.  

 

Med grunnlag i overstående vurderes gangforbindelse 2a) som det mest hensiktsmessige av de tre 

variantene av alternativ 2.  

  

Figur 11: Mulige forbindelser mot øst. 
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5 Hensiktsmessig dekke og veibredder 

Sannsynlig beskjeden bruk, hovedsakelig i sammenheng med rekreasjon og fritid, tilsier at 

forbindelsene bør kunne opparbeides med et enklere preg, f.eks. som en gruset gangvei/turvei. Et fast 

grusdekke vil også kunne ivareta mulighet for sykling. Vi mener at asfaltering av snarveiene vil medføre 

uforholdsmessige store kostnader i tilknytning til opparbeidelse, drift og vedlikehold sett opp mot en 

beskjeden bruk. Asfaltering av gangforbindelsene anses også som uønsket med tanke på landskapet, 

som vi i hensiktsmessig grad ønsker at skal bevare sitt naturlige preg.  

 

Siden Ås kommune ikke har en egen vei- og gatenorm – viser vi til Bærum kommune sin veileder for 

utomhusanlegg (Bærum kommune, 2018) for retningslinjer om bredde på snarveiene. I veilederen 

legges det til grunn at turveier, uten vinterdrift bør etableres med en bredde på 2 meter, inkludert 

skulderbredde på 0,25 meter. Dette gir tilstrekkelig bredde til at to møtende syklister kan passere 

hverandre. 

 

Dersom Ås kommune ønsker å overta eierskap samt drift av forbindelsen, vil det være nødvendig å 

etablere den med bredder iht. kommunal standard.  

 

6 Konklusjon  

Utredningen har sett på mulige forbindelser for å koble planområdet med Herumveien/Søråsveien i øst. 

Vi har sett på to mulige hovedforbindelser fra Vollskogen hvor en går sør for Pentagon (forbindelse 1) 

og en sør for Kilehagen (forbindelse 2). For gangforbindelse 2 er det vurdert tre underalternativer (2a, 

2b og 2c).  

 

Forbindelsene vil hovedsakelig gjøre avstanden til søndre deler av Ås sentrumsområde, samt 

rekreasjonsområder sør for Ås, noe kortere. De mest besøkte funksjonene i Ås tettsted som NMBU, 

togstasjon, dagligvarehandel i sentrum, skole og rådhus vil imidlertid alltid være kortest gjennom Nedre 

Pentagonvei. Bruk av gangforbindelsene vil derfor trolig være begrenset, og først og fremst tilknyttet 

rekreasjon- og fritidsreiser.   

 

Begge traseene har stigningsforhold som gjør det vanskelig å utforme dem universelt. For å anlegge 

forbindelsene universelt vil de måtte etableres med svært mange kurver for å fordele stigningen på 

lenger avstand. Gangforbindelsene vil da bli uhensiktsmessig lange og kronglete, og dermed miste litt 

av hensikten som «snarveier». Det bør derfor ikke stilles krav til universell utforming av forbindelsene.  

 

Sannsynlig beskjeden bruk av gangforbindelsene, hovedsakelig i sammenheng med rekreasjon og fritid, 

tilsier at de bør kunne opparbeides med et enklere preg. Vi foreslår en gruset gangvei, med veibredde 2 

meter, inkludert 2 x 0,25 meter skulder. Gangforbindelsene vil da også være farbar for syklister. 

Dersom Ås kommune ønsker å overta eierskap samt drift av forbindelsen, vil det være nødvendig å 

etablere den med bredder iht. kommunal standard.  

 

De to hovedforbindelsene (forbindelse 1 og 2) vil i stor grad dekke det samme «snarveis-behovet»; vi 

mener det derfor ikke er strengt nødvendig å opparbeide begge forbindelsene. Hvis en av forbindelsene 

skal etableres mener vi forbindelse 2a) bør prioriteres. Denne vurderes blant annet å være mer 

gjennomførbar, da forbindelsen allerede er forankret i gjeldende reguleringsplan for Kilehagen, samt 

gjeldende kommuneplan. Gangforbindelsen er fordelaktig for å redusere avstander da den kobles 

direkte på krysset Herumveien x Søråsveien. Forbindelse 2a) vil i utgangspunktet også medføre noe 

mindre terrenginngrep. Forbindelse 1 kan etableres som et tillegg, men vil antakeligvis bli overflødig 
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ettersom den ikke har en avstandsreduserende effekt sett opp mot gang- og sykkelveien i Nedre 

Pentagonvei og forbindelse 2a).  

 

Opparbeidelse av forbindelse 2a), og eventuelt forbindelse 1, må sikres gjennom 

rekkefølgebestemmelser i planen.  
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