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REDEGJØRELSE FOR ENDRINGSPUNKTER FRA PROTOKOLL FOR 
POLITISK 1. GANGSBEHANDLING 

Nedenfor gis det en redegjørelse for hvordan forslagstiller har tatt stilling til de 13 endringspunktene fra 

protokollen til 1. gangsbehandlingen av planforslaget for Vollskogen.  

 

1. Boligomfanget reduseres til 200 boliger.  

 

Boligomfanget i planforslaget er nedjustert fra 290 til 200 boliger. Planbestemmelsene sikrer at det kan 

etableres inntil 200 boliger. Boligomfanget er nedjustert ved å redusere størrelsen på feltene BKS1, BKS5 

og BKS8, ved å endre boligtypologien på feltene BKS3 og BKS6 fra rekkehus til enebolig og ved å trekke ut 

boliger fra øvrige felter.  

 

2. Det skal etableres erstatningsdam for amfibier og sikres tilpasning av eventuell belysning langs 

gang- og sykkelvei o_SGS2.  

 

Børre Dervo, forsker med ekspertise innenfor forvaltning av amfibier ved forskningsinstituttet NINA, har 

befart planområdet og utarbeidet en rapport som beskriver anbefalte tiltak for å tilrettelegge for amfibier 

på en hensiktsmessig måte i planen, se vedlegg 1. De anbefalte tiltakene i rapporten er lagt til grunn i det 

reviderte planforslaget.  

 

Planbestemmelsene til det reviderte planforslaget sikrer at det skal etableres en supplerende dam for 

biomangfold innenfor hensynssone H560_3. Planforslaget tilrettelegger videre for at det skal etableres 

miljøkulverter innenfor H560_4 for å sikre vandringsveier for amfibier. I planbeskrivelsen følger det et 

temakart som viser hvordan planforslaget tilrettelegger for amfibier. 

 

Tilpasset belysning 

Planbestemmelsene til det reviderte planforslaget stiller krav til at belysning langs o_SGS2 skal tilpasses 

med hensyn til naturmangfold. Bestemmelsene stiller krav til at belysningen skal være avskjermet og 

dimmet, at det skal benyttes varme fargetemperaturer og at det skal brukes bevegelsessensorer for å 

sikre at lys er tilgjengelig når det er nødvendig, dempet når det er mulig, og avskrudd når det ikke trengs. 

Bevegelsessensorene vil sørge for at veien er tilstrekkelig belyst for å ivareta opplevd trygghet for gående 

og syklende.  

 

3. Gang- og sykkelvei mot øst o_SGS3 forlenges slik at denne knyttes direkte til etablert gang- og 

sykkelvei langs Herumveien.  

 

Planforslaget viderefører løsning hvor o_SGS3 kobler seg på avstikkerveien fra Herumveien i vest, hvor 

bruk går som blandet trafikk opp til Herumveien. Ettersom f_SV14 i dag kun er adkomst til 4-5 boliger, 

vurderes det som en trafikksikkerhetsmessig forsvarlig løsning med blandet trafikk på den korte 

strekningen opp til Herumveien, hvor gang- og sykkelveien fortsetter i nordgående retning. For å sikre 

trafikksikkerhet i stikkveien med blandet trafikk (f_SV14), stilles det imidlertid krav til at veien 

breddeutvides til minimum 3,5 meter, i forbindelse med opparbeidelse av o_SGS3. 

 

Løsningen hvor o_SGS3 kobles med stikkveien i vest er valgt fremfor en løsning hvor o_SGS3 følger 

f_SV14 parallelt opp til Herumveien fordi: (1) det gir en trafikksikker løsning, og (2) fordi det betydelig 

reduserer inngrep i friområdet nord for veien som er opparbeidet og benyttes av Kilehagen borettslag. 
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4. Krav om kvalitetsoppfølgingsprogram ved rammesøknad innføres som fellesbestemmelse. 

 

Krav om kvalitetsoppfølgingsprogram ved rammesøknad er lagt til som en fellesbestemmelse.  

 
5. Bekkegjenåpning av Kjennsbekken i sør skal vurderes som et rekkefølgekrav for å sikre åpne 

flomveier ut av planområdet på en måte som beskytter matjord fra erosjon. Kommunedirektør 
bes vurdere nødvendighet og virkninger av tiltaket, og om nødvendig endre planavgrensningen.  

 

Det vises til vedlagt notat fra Rambøll (Rambøll, 2022) om vurderinger vedrørende behov for en 

bekkegjenåpning. Det reviderte planforslaget har ikke inkludert et rekkefølgekrav om gjenåpning av 

Kjennsbekken der den går i kulvert utenfor planområdet. Områdestabilitet er ivaretatt og i henhold til Ås 

kommune sin norm for overvannshåndtering skal det ved 30 års regn sikres mot erosjon av matjord. 

Dette må dokumenteres nærmere ved søknad om rammetillatelse.  

 

Avrenning ved en flomsituasjon vil være noe høyere enn ved planlagt situasjon. Boligprosjektet 

tilrettelegger imidlertid for lokal og åpen håndtering av overvann fra 20-års nedbørshendelser, hvilket er 

iht. krav i kommunens veileder for overvannshåndtering. Det er avsatt store arealer i planen til å 

håndtere overvann, både innenfor boligfeltene og ikke minst innenfor den felles grønnstrukturen til 

prosjektet og egne avsatte bestemmelsesområder for fordrøyningstiltak. Ved en fremtidig flomsituasjon 

(100-års flom) vil overvannet renne på overflaten, i flomveier utenfor boligfeltene, og med utslipp til 

bekk. Det vurderes at dette ikke vil kunne danne store erosjonsskader, hvis det er lagt til rette for 

tilstrekkelige tiltak innenfor planområdet. Geoteknisk vurdering viser også at områdestabilitet er 

ivaretatt.  

 

6. Bolig og vei nordøst i planen skal legges slik at det ivaretas større avstand til Pentagon og 

Kilehagen. 

 

Vei langs østsiden av planområdet er flyttet mellom 10 og 18 meter langer vestover slik at avstanden til 

eksisterende bebyggelse på Pentagon og Kilehagen økes ytterligere. Avstanden til boligene i Kilehagen er 

minst 109 meter, mens avstanden til nærmeste studentbolig er minst 67 meter. Mellom BKS1 og 

studentblokkene på Pentagon er det planlagt en vegetasjonsbuffer innenfor GBG11-12. Denne har en 

regulert bredde på ca. 16 meter.  

 

15 meter er den maksimale avstanden det er hensiktsmessig å flytte adkomstveien vestover dersom man 

skal opprettholde plangrepet og en god teknisk løsning. Steinalderboplassen innenfor H730_1 legger 

føringer for hvor langt vest feltene BKS5 og BKS8 kan trekkes. Dersom adkomstveien trekkes enda lenger 

vestover risikerer man at disse feltene blir såpass smale at det blir vanskelig å realisere dem med den 

planlagte bebyggelsesstrukturen og ønsket bokvalitet.  

 

Fra et teknisk perspektiv er det ikke ønskelig å legge veien for langt opp i det skrånende/hellende 

terrenget som ligger mot vest. Om terrenget skråner for mye medfører det at grøften på innsiden av veien 

(venstre side i figur 1) blir dypere enn 0,5 meter under eksisterende terreng, noe som igjen kan påvirke 

grunnvannstanden. Det er samtidig ønskelig å unngå uhensiktsmessig stor fylling på utsiden av veien 

(høyre side i figur 1), både for å oppnå en jevnere massebalanse, et mindre arealbeslag fra vei, samt 

andre faktorer som estetikk og at det er ønskelig å unngå rekkverk på utsiden av fylling. Ved sterkt 

skrånende terreng blir det ikke mulig å oppnå dette, da vil man enten få grøften på innsiden for dypt ned i 

eksisterende terreng eller voldsomme fyllinger på utsiden. Det anbefales derfor ikke å sideforflytte denne 

veien ytterligere mot vest.  
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7. For å avbøte på virkninger på naturmiljø innarbeides forpliktende tiltak fra rapport for virkning 

naturmiljø (vedlegg 13) i reguleringsplanen.  

 

Flere av de foreslåtte tiltakene for økt naturmangfold, som på en hensiktsmessig måte kan innarbeides i 
en reguleringsplan er innarbeidet i det reviderte planforslaget. Følgende tiltak er sikret i planforslaget: 

• Den utvalgte naturtypen «rik gransumpskog» er regulert med hensynssone H560_2 for bevaring av 
naturmiljø. Bestemmelsene stiller krav til at naturtypen bevares, og forbyr tiltak som kan forringe 
naturtypen.  

• Planforslaget tilrettelegger også for etablering av en supplerende salamanderdam innenfor 
hensynssone H560_3. Se svar til endringspunkt 2.  

• Bestemmelsene stiller krav til at deler av trærne som hogges i forbindelse med utbyggingen skal 
utplasseres som død ved innenfor GBG1-10 og/eller LF2. Det skal både utplasseres enkeltstokker og 
mindre treklynger.  

• Bestemmelsene stiller krav til at det skal settes opp fuglekasser, flaggermus-kasser og pinnsvin-hus. 
Disse vil utplasseres i samråd med fagkyndig.  

• Planen tilrettelegger for tilpasset belysning for naturmangfold langs o_SGS2, se endringspunkt 2.  

• Planen tilrettelegger for parsellhager, hvor det også vil etableres en kompostbinge.  

• Planforslaget tilrettelegger for åpne vannveier for håndtering av overvann innenfor GBG-formålet i 
planen. Opprettholdelse av områdets fremste naturlige vann-/flomveier har vært et førende prinsipp 
i utformingen av konseptet, hvor bekkedalene og lavbrekk er regulert til blå/grønnstruktur eller 
LNFR-formål. Det tilrettelegges også for etablering av fordrøyningstiltak innenfor 
bestemmelsesområde #5 i planen. Åpne vannveier og fordrøyningsanlegg vil kunne fungere som 
vannkilder for dyr.  

 

8. Gang- og sykkelveien i vest skal følge eksisterende kjerreveg med minst mulig beslag av matjord. 

 

Se redegjørelse for punkt 12 som gjelder samme tematikk.  

 

9. Krysset Herumveien – Pentagonveien må utbedres med hensyn på frisikt og med hensyn på 

dreneringsforhold/isdanning. 

 

Det endrede krysset Herumveien x Pentagonveien er regulert som en offentlig vei med frisiktlinjer og 

tilhørende sikringssoner for frisikt. Det følger av opparbeidelsesplikten jf. PBL § 18-1 at veien og krysset 

utbedres i tråd med planen, inkludert med hensyn til frisikt.  

 

Utbedring av dreneringsforhold for å unngå isdanning 

Herumveien faller nordover med ca. 6% gjennom krysset. Pentagonveien er i dag koblet i nedkant av 

Herumveien og er prosjektert med fall vekk fra krysset (vestover). Eksisterende fortau på sørsiden av 

Figur 1: Typisk snitt av den østre delen av ringveien. 
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Pentagonveien erstattes med gang- og sykkelvei på nordsiden. Gang- og sykkelveien følger fallet på veien 

og faller vekk fra krysset (vestover).  

 

På grunn av nedsenkingen av kantstein vil enden av eksisterende fortau falle inn mot krysset. I dette 

området kan det potensielt bli liggende vann, som kan bidra til isdannelse i eksisterende situasjon – se 

grønne piler og sirkel i figur 2. I ny situasjon hvor fortauet fjernes vil fall være vekk fra krysset, som vil si 

at vannet ikke vil kunne bli liggende her og isdannelse unngås. Røde piler illustrerer fall i Herumveien og 

Pentagonveien, mens lilla piler illustrerer omtrentlig resulterende fall. 

 
10. Registrert rik gransumpskog i sørøst reguleres til bevaring – naturvern.  

 

Gransumpskogen er regulert med hensynssone H560 for bevaring av naturmiljø. Innenfor hensynsonen 
tillates det ikke etablering av tiltak som kan forringe naturtypen. Planen skal sikre tilstrekkelig 
vanntilførsel til naturtypen slik at vannstanden opprettholdes.  

 

11. Området opp mot «Kilden» gis en regulering som muliggjør en sammenhengende 

parkbehandling. Området f_Ba2 flyttes for å muliggjøre dette. 

 

Området opp mot «Kilden» er regulert med arealformålet blå/grønnstruktur (f_GBG9) hvilket muliggjør 

en sammenhengende parkbehandling med arealene utenfor planområdet. Planbestemmelsene sikrer at 

området skal gis et naturlikt preg, og at terreng og stedegen vegetasjon som gir identitet og/eller tilfører 

kvaliteter, så langt som mulig skal bevares. F_GBG9 vil også ha en overvannsfunksjon med åpne 

vannveier, samt at det er en egnet plassering for parsellhagene til prosjektet.  

 

Området f_BA2 for delefunksjoner er flyttet ca. 50 meter lenger nordover hvilket danner et større 

sammenhengende grøntområde vis-a-vis Kilden.  

 
12. Gang- og sykkelvei mot vest vurderes lagt med standard som turvei, med grusdekke. Turveien 

legges i trasé langs gammel kjerrevei nord for gårdstun.  

 

Figur 2: Figur 3 Fallforhold i krysset Herumveien x Pentagonveien 
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Planforslaget tilrettelegger for at forbindelsen mot vest anlegges som en asfaltert gs-vei sør for 
gårdstunet, med en optimalisert trasé for å redusere inngrepet i dyrka mark. Nedenfor fremgår 
vurderingene som ligger bak valgt løsning.   

 

Funksjon, dekke og bredde 

Det er vurdert hvorvidt gs-veien mot vest bør anlegges som en turvei med grusdekke. Statens vegvesen 
bemerket ved varsel om oppstart av planarbeidet at planforslaget må tilrettelegge for en sekundær 
adkomstvei for utrykningskjøretøy. Den primære adkomstveien i planforslaget er fra Pentagonveien, 
mens gs-veien mot vest fungerer som en sekundær adkomstvei. Gs-veien må derfor dimensjoneres for 
utrykningskjøretøy, les brannbil. Veien må være minst 3,5 meter bred, og vil dermed ikke anlegges med 
typisk bredde for en turvei (2-2,5 meter). For å tilrettelegge for brannbil anbefales det at gang- og 
sykkelveien i vest asfalteres. Asfalt anbefales fordi det er vanskeligere å sikre at grusvei kan holde 
tilfredsstillende standard for utrykningskjøretøy året rundt. Spesielt er grusveier svært utsatt under 
teleløsning om våren, og hulldannelse, vaskebrett og utvaskinger av grusdekket er vanlig på grusveier på 
denne tiden av året. Dette anses å kunne ha en direkte konsekvens for brannsikkerhet på denne tiden av 
året. I tillegg er drift i vinterhalvåret mer utfordrende med grusdekke.  

 

Vurdering av alternative passeringer forbi gårdstun: trasé over gårdstunet 

Forslagsstiller er bedt om å vurdere å legge gs-veien i trase langsmed eksisterende kjerrevei nord for 
gårdstunet. Et slikt alternativ vil være gunstig med tanke på å bevare matjord, da den legges utenom 
fulldyrka mark. Denne løsningen vurderes allikevel ikke å være aktuell da en slik trase vil medføre at to 
hule eiker kommer i konflikt med gang og sykkelveien ved at trærnes krone blir berørt, og det er stor 
sannsynlighet for at treet ikke vil tåle et slikt inngrep (se vedlagt notat fra Hageform AS). Hul eik er 
beskyttet gjennom naturmangfoldsloven og tillates ikke fjernet.  Videre så fører en trase i tråd med 
dagens kjerrevei til at man får en for bratt stigning på gang og sykkelveien med hensyn til 
utrykningskjøretøy, les Brannbil.  Follo brannvesen, har krav til maks stigning på 12,5% for sine kjøretøy.  
Deler av traseen langs kjerreveien har i dag en stigning som er brattere enn dette (14,3%).  

  

Ser man bort ifra hensynet til de hule eikene og stigningsforholdene knyttet til utrykningskjøretøy så er 
det også slik at en trase langs kjerreveien vil medføre betydelige inngrep i en eiendom der den trekkes 
tvers gjennom gårdsplassen, og passerer svært tett opp mot bolighus. Ettersom gs-veien må asfalteres og 
breddeutvides (ref. avsnitt over) vil den trolig også nødvendiggjøre rivning av et uthus langsmed traseen. 
Offentlig ferdsel over gårdstunet, og en potensiell offentlig ervervelse av gs-veien kan også få utilsiktede 
negative konsekvenser for gårdsdriften. Skolebarns ferdsel over gårdseiendommen kan dessuten være 
trafikkfarlig da veien benyttes av gårdsmaskiner.   
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Basert på overstående vurderes en evt. etablering av gang og sykkelvei langs gammel kjerrevei 
nord for gårdstunet som et uhensiktsmessig og ikke gjennomførbart alternativ. Videre synes det 
heller ikke aktuelt å legge en gang og sykkelvei lenger nord, da det vil beslaglegge matjord på 
Kjerringjordet, som er et «nasjonalt viktig» kulturlandskap, samt at traseen ikke oppfyller krav til 
stigningstall for utrykningskjøretøy. Traseen i sør har bedre terrengforutsetninger for å 
tilrettelegge for en gs-vei som ivaretar stigningskrav for utrykningskjøretøy, og brukere av gang- 
og sykkelveien, uten videre terrengtilpasninger. Traseen kommer heller ikke i konflikt med de 
hule eikene i området. Alternativet i sør har i revidert planforslag blitt gitt en forbedret trase, som 
reduserer inngrepet i dyrka mark sett opp mot planforslaget som ble politisk behandlet 02.03.2022.  

 

 

13. Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs Søråsveien  
 
Bidrag til belysning langs Søråsveien, over jordet fra Landåskollen til Herumveien, jf. kommunens 
tiltaksplan for sykling og gange (2020-2023) vil avklares med Ås kommune som en del av 
utbyggingsavtalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3: Alternativ med gs-vei over gårdstun. De indre sirklene til trærne viser deres trekrone, mens de ytre sirklene viser trærnes antatte rotsone. 
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