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1. BAKGRUNN OG HENSIKT 

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

kommune. Planen skal også tilrettelegge for adkomstvei til utbyggingsområdet. Nedre Pentagon-

vei ble opprinnelig etter en innledende mulighetsstudie vurdert som den mest aktuelle adkomst-

veien til prosjektområdet på Vollskogen (alternativ 11). I den politiske behandlingen av planpro-

grammet for detaljreguleringen av Vollskogen vedtok imidlertid Hovedutvalg for teknikk og plan 

at alternative hovedadkomstveier skal utredes. Utvalget ønsket at vi i tillegg skulle utrede et al-

ternativ over Kjerringjordet med påkoblingspunktet i rundkjøringen ved Oluf Thesens vei (alter-

nativ 2), et alternativ over Kjerringjordet med påkoblingspunkt ved Osloveien (alternativ 3), og 

et alternativ over Østre Voll, og videre langs Vollveien (alternativ 4).  

 

I dette dokumentet gjøres det en kvalitativ sammenligning av de ulike adkomstalternativene opp 

mot et sett av aktuelle kriterier: gjennomførbarhet, kostnader, jordvern, avstand til kollektivt-

ransport, kapasitet i veinettet og trafikksikkerhet. Til slutt gjøres det en helhetsvurdering av de 

ulike alternativene, med en anbefaling.    

 

  

 
1 Nummereringen av adkomstalternativene er endret fra det innledende mulighetsstudiet. Nedre Pentagonvei betegnes her som alter-

nativ 1, da dette over lengre tid har vært vårt utgangspunkt i planlegging av området.  

 

Figur 1: Illustrasjonen viser de fire alternative hovedadkomstveiene som utredes.  
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2. FORVENTEDE KONSEKVENSER OG FORUTSETNINGER 

FOR UTREDNING 

 

2.1 Forventede konsekvenser av utviklingen  

 

Trafikkgenerering 

Planforslaget tilrettelegger for inntil 290 boenheter. Dette er forventet å generere en trafikk-

mengde på ca. 1 450 bilturer i døgnet (ÅDT).   

 

Øvrige konsekvenser 

Tiltaket forventes ikke å få konsekvenser for trafikksikkerheten, ut over at det må etableres en 

trafikksikker veiatkomst til Fv152. Videre må planen sikre gangforbindelse til skolen. Her er krys-

singene med Fv152 viktige.  

 

2.2 Forutsetninger 

I utredningen er det gjort følgende forutsetninger:  

• Utbyggingen finner sted nord-øst i skogen. Det tas utgangspunkt i dette da vi ønsker 

knytte prosjektet mot eksisterende bebyggelse mot øst, samt å minimere avstand til Ås 

sentrum. 

• Det skal etableres gang- og sykkelvei langs Pentagonveien/Nedre Pentagonvei for å sikre 

tilknytning for myke trafikanter mot Ås sentrum. Etablering av gang- og sykkelvei i Pen-

tagonveien/Nedre Pentagonvei ligger altså til grunn i alle alternativene.  

• I alle alternativene forutsetter vi at det etableres en gang- og sykkelvei langsmed hoved-

adkomstveien. Dette settes som en forutsetning, da gang- og sykkelvei er anbefalt løs-

ning når ÅDT er på 1000+ og når veien antakeligvis vil benyttes som skolevei.  

• I den grove utregningen av beslag av dyrka mark nedenfor, tar vi utgangspunkt i at 

etablering av ny kjørebane med gang- og sykkelvei beslaglegger et belte med en bredde 

på 11,5 meter (5,5 m. veibane med skulder, 3 m. grøft, 3 meter gs-vei). Breddeutvidelse 

av eksisterende vei med gang- og sykkelvei er forenklet til et belte med en bredde på 6 

meter (3 m. grøft og 3 meter gs-vei).   

• Prosjektet skal tilrettelegge for en hovedadkomstvei, samt en skolevei mot Brønnerud 

skole.   
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3. FREMSTILLING AV ADKOMSTALTERNATIVENE 

3.1 Alternativ 1 – Nedre Pentagonvei 

Den mest nærliggende løsningen for ny hovedadkomstvei til Vollskogen er å tilknytte seg fra Pen-

tagon-siden, og via Herumveien til Meierikrysset. Veien vil breddeutvides med gang- og sykkelvei 

for å tilrettelegge for myke trafikanter og bedre trafikksikkerheten.  

 

3.2 Alternativ 2 – Over Kjerringjordet med tilknytningspunkt mot Oluf Thesens vei 

Det etableres en ny adkomstvei med gang- og sykkelvei over Kjerringjordet med påkobling (som 

en fjerde arm) i eksisterende rundkjøring (Fv. 152 x Oluf Thesens vei).  

 

Figur 2: Alternativ 1 via Pentagonveien og Nedre Pentagonvei 

Figur 3: Alternativ 3 vil tilknyttes fylkesveien som fjerde arm i nybygd rundkjøring. 
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3.3 Alternativ 3 - Over Kjerringjordet med tilknytningspunkt mot Osloveien 

I alternativ 3 krysses Kjerringjordet 100-200 hundre meter lenger vest enn i alternativ 2. Inne i 

skogen tilpasses veilinja utbyggingsområdet. Alternativ 3 kan etableres på to ulike måter. Veien 

kan enten etableres som en forlengelse av eksisterende avkjøring mot Kjerringjordet inn til Voll-

skogen (variant 1). Variant 1 av alternativ 3 vil knyttes til fylkesveien i et T-kryss, slik som i dag. 

Alternativt kan adkomstveien legges slik at den treffer fylkesveien på samme punkt som Oslo-

veien (på nordsiden av Fv. 152), og etablere en ny rundkjøring (variant 2). Ved anleggelse av 

den første varianten kan eksisterende veibane delvis benyttes (må opprustes og breddeutvides). 

I den andre varianten forutsettes det at en helt ny vei etableres på hele strekningen.   

 

3.4 Alternativ 4 – Vollveien 

En siste mulighet er vestfra via Vold-gårdene og Vollveien fram til Fv152 ved Brønnerud skole. 

Denne veilinja medfører opprusting og breddeutvidelse av eksisterende privat atkomstvei, fra fyl-

kesveien til Østre Voll. Herfra kan veien enten anlegges i jordkanten av Kjerringjordet nord for 

gårdstunene, eller alternativt i jordkanten på sørsiden av gårdstunet. Anleggelse av alternativ 4 

forutsetter også utbedring av krysset Fv. 152 x Vollveien for å sikre en geometri som bedre iva-

retar trafikksikkerhet og sikt.   

 

  

Figur 4: Krysningspunktet mellom Alternativ 2 over Kjerringjordet og fylkesveien. 

Figur 5: Vollveien er en typisk gårdsvei som krever utbedring og breddeutvidelse for å kunne bli at-
komstvei til Vollskogen. 
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4. VURDERING AV ALTERNATIVER MOT KRITERIER 

4.1 Kapasitet i veinettet 

En utbygging på inntil 290 boenheter er beregnet å generere ca. 1450 bilturer til/fra offentlig vei-

nett i døgnet. De aller fleste av disse vil ende opp i Fv. 152. Her fordeler de seg begge veier, slik 

at maksimal trafikkvekst vil være 700-750 biler i døgnet. Veikapasitet anses altså ikke som noe 

problem i noen av alternativene, selv ikke i Meierikrysset (alternativ 1). 

 

I dagens situasjon har Meierikrysset en belastningsgrad som vist i tabell 1. Tabellen viser også 

beregnet belastningsgrad etter utbyggingen. Ingen av situasjonene forventes å føre til kapasi-

tetsproblemer. Vi regner vanligvis med at kapasitetsproblemer oppstår når belastningsgraden 

nærmer seg 0,8.  

Tabell 1: Beregnete belastningsgrader i Meierikrysset.  

Dagens situasjon  Belastningsgrad 

Vest  
Sør  
Øst  
Nord 

0,54 
0,2 
0,58 
0,44 

Etter utbygging  Belastningsgrad 

Vest  
Sør  
Øst  

Nord 

0,63 
0,28 
0,64 

0,54 

 

 

4.2 Trafikksikkerhet 

 

Alternativ 1 

Alternativ 1 medfører økt biltrafikk på Herumveien, samt i Pentagonveien og Nedre Pentagonvei. 

Meierikrysset er nylig bygd om for å bedre trafikksikkerheten. Trafikkøkningen vil som redegjort 

for ovenfor, ikke medføre kapasitetsproblemer i Meierikrysset. Krysset ble utbedret i 2015, og 

vurderes for å gi en ryddig og oversiktlig løsning.  

 

Alternativ 1 vil også gi økt trafikk i Pentagonveien, hvor mange studenter ferdes daglig. Da tilta-

ket medfører en beskjeden trafikkøkning, og det samtidig tilrettelegges for gang- og sykkelvei 

Figur 6: Meierikrysset sett fra Pentagonsiden. 
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langsmed eksisterende vei, vurderes det ikke å medføre noen større konsekvenser for trafikksik-

kerhetsbildet. Ved etablering av alternativ 1 bør det likevel påses at det tilrettelegges for tydelige 

krysningspunkter av Pentagonveien/Nedre Pentagonvei, f.eks. i form av fotgjengerfelt.  

 

Alternativ 2 

Det er først og fremst i krysningspunktet med Fv152 hvor trafikksikkerhetsaspektet får betydning 

i alternativ 2, 3 og 4. Alternativ 2 medfører en fjerde arm i en eksisterende rundkjøring, noe som 

isolert sett er en god løsning. Krysset har i dag også god sikt både øst og vestover. Alternativ 2 

fremstår som et godt alternativ trafikksikkerhetsmessig. 

 

Alternativ 3 

Varianten av alternativ 3 hvor eksisterende veilinje benyttes, vil i utgangspunktet ha trafikksik-

kerhetsmessige utfordringer da sikt mot øst er dårlig, blant annet fordi adkomstveien ligger la-

vere enn fylkesveien (se figur nedenfor). Det må også tilrettelegges for trafikksikker krysning for 

myke trafikanter.  

 

Figur 8: Alternativ 3 med en rundkjøring vil ikke ha optimale siktforhold mot vest. 

Figur 7: Alternativ 3, variant 1, får dårlig sikt østover. 
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Den andre varianten hvor det tilrettelegges for en ny rundkjøring som samler adkomstveien, Os-

loveien og Fv. 152 vil kunne skape en mer ryddig veistruktur. Da rundkjøringen blir liggende i 

«dalbunnen», vil det være noen siktutfordringer, spesielt mot vest. Rundkjøringen vil altså ikke 

være like oversiktlig som i alternativ 1 eller 2.  

 

Alternativ 4 

Alternativ 4 treffer fylkesveien i eksisterende kryss, men dette krysset har lite tilfredsstillende 

sikt. Spesielt vestover medfører fylkesveiens geometri kort sikt. Forholdet til kryssende fotgjeng-

ere gjør situasjonen mer komplisert. For å ivareta trafikksikkerhet i tilstrekkelig grad bør krysset 

utformes på nytt. Det må blant annet ses på plassering av fotgjengerfelt ift. avkjørsler fra fylkes-

veien, samt frisikt. Da det ligger en privat boligbebyggelse og en voll tett inn mot krysset vil en 

kryssutbedring kunne medføre betydelige inngrep i privat eiendom.  

 

Figur 9: Vollveien har ikke tilfredsstillende sikt vestover. Fotgjengerfeltet ligger svært tett på avkjø-
ringen til Vollveien 

Figur 10: Sikt fra fylkesveien inn mot Vollveien (til høyre). 
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Trafikksikkerhetsmessig anses alternativ 1 og 2 som de beste alternativene, da disse alternati-

vene (uten store kryssomgjøringer) tilrettelegger for ryddige og trafikksikre tilkoblinger mot Fv. 

152. Alternativ 2 anses å være noe bedre enn alternativ 1, da det ikke leder trafikk til Pentagon-

veien, hvor studentene ferdes. Alternativ 4 vurderes er foretrukket til alternativ 3.   

 

 

4.3 Jordvern 

Dyrka mark er i Norge en knapphetsressurs som man i arealpolitikken har en målsetning om å 

bevare så langt det er mulig, sett opp mot andre samfunnsinteresser. Jordvern er spesielt viktig i 

Ås kommune som definerer seg selv som en landbrukskommune. Målsetninger om jordvern er 

tydelig forankret i kommunens overordnede målsetninger for arealplanleggingen. Jordene er 

både viktig for matproduksjon, men er også ryggraden i kulturlandskapet, samt arena for frilufts-

liv utenom vekstsesongen.  

 

Kjerringjordet er særlig viktig da det både har godt jordsmonn, og fordi det gjennom sin plasse-

ring tett opp mot fylkesveien og NMBU er en viktig visuell del av kulturlandskapet. Kjerringjordet 

har også en viktig symbolsk betydning for NMBU som et «landbruksuniversitet». Utbygging på 

Kjerringjordet ble vurdert ved flytting av veterinærmiljøet fra Oslo til Ås. I denne saken var flere 

parter kritisk til en nedbygging av deler av jordet. Riksantikvaren kom blant annet med følgende 

innspill i saken: «UMB er et symbol på norsk landbruk, og universitetets plassering er unikt og 

interessant i forhold til dets funksjon. Riksantikvaren vil derfor fraråde å arbeide videre med 

dette planalternativet».  

 

Kjerringjordet er mye brukt i sammenheng med skigåing om vinteren. Etablering av en hovedad-

komstvei over Kjerringjordet vil dermed bryte kontinuiteten i skiløypene, og forringe området 

som et rekreasjonsområde om vinteren.  

 

Med bakgrunn i overstående anses jordvern, og spesielt vern av Kjerringjordet, som et tungtvei-

ende kriterium i vurderingen av hovedadkomstalternativer.  

 

Alternativ 1:  

Ved å anlegge hovedadkomstvei gjennom Pentagonveien og Nedre Pentagonveien vil vi omdispo-

nere minimalt med dyrka mark da vi i stor grad vil kunne gjenbruke dagens veibane. Ved anleg-

gelse av gang- og sykkelvei langsmed hovedadkomstveien vil veien måtte breddeutvides noe, 

hvilket vil omdisponere noe av kantsonene til Kjerringjordet. Kjerringjordet vil imidlertid ikke bli 

fragmentert, kulturlandskapet vil derfor fremstå tilnærmet likt som i dagens situasjon. Dersom vi 

forutsetter en breddeutvidelse til gang- og sykkelvei langsmed hovedadkomstveien vil alternati-

vet beslaglegge omtrent 1 650 m2. Da dette alternativet anlegges i forbindelse med eksiste-

rende vei i utkanten av jordet, er det mulig å lage en tilpasset løsning som beslaglegger enda 

mindre landbruksjord.  

 

Alternativ 2:  

Alternativ 2 vil anlegges tvers over Kjerringjordet, og derfor omdisponere en del dyrka mark 

samtidig som den fragmenterer jordet. Alternativet har dermed en også en negativ landskapsinn-

virkning samtidig som det forringer rekreasjonsverdier på jordet. Dersom det forutsettes etable-

ring av kjørevei med gang- og sykkelvei, vil alternativet omdisponere om lag 4 025 m2.  

 

Alternativ 3: 

Alternativ 3 vil i likhet med alternativ 2 gå tvers over Kjerringjordet, og dermed både fragmen-

tere og omdisponere dyrka mark. Alternativet vil også ha negativ innvirkning på landskap og re-

kreasjon. Ved etablering av variant 1 som delvis benytter eksisterende vei, vil det totale beslaget 

være omtrent 3 560 m2. I variant 2 hvor adkomstveien kobles på Osloveien i en rundkjøring, og 
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ikke benytter eksisterende vei der er mulig, vil beslaget av dyrka mark være enda mer omfat-

tende, på ca. 5 175 m2.    

 

Alternativ 4:  

Alternativ 4 vil i likhet med alternativ 1 beslaglegge dyrka mark, fra kantsonene til Kjerringjor-

det. Alternativet vil dermed i utgangspunktet ikke medføre fragmentering av dyrka mark. Dersom 

alternativ 4 benyttes som hovedadkomstvei vil det også måtte etableres gang- og sykkelvei på 

strekningen, hvilket gjør at det vil være et arealbeslag også langs eksisterende veibane på Voll-

veien. Noe ny vei forutsettes etablert mellom Vollveien og utbyggingsområdet i Vollskogen. Totalt 

estimeres det at adkomstalternativet vil medføre et beslag på omtrent 5 730 m2. Det vil være 

mindre muligheter for å tilpasse denne alternativet slik at det beslaglegger mindre dyrka mark. 

Dette er fordi sideforskyvninger av veien enten berører areal på andre jordteiger eller bebyggelse 

på privat eiendom. Først når veien kommer frem til skogen, forbi de private eiendommene på 

Østre Voll, vil det være anledning til å anlegge veien utenom dyrka mark.  

 

På kriteriet jordvern vurderes alternativ 1 som det klart beste. Til tross for at alternativ 4 beslag-

legger mest dyrka mark vurderes det som det nest beste alternativet da det ikke fragmenterer 

Kjerringjordet. Alternativ 2 og 3 vurderes som ugunstige med tanke på jordvern.   

 

  

Figur 11: Figuren viser hvilke strekninger av alternativene som beslaglegger dyrka mark, og hvor inngri-
pende etableringene er. 
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4.4 Avstand til kollektivtransport 

Kortest mulig avstand til kollektivtransport er en viktig forutsetning for at flest mulig folk skal 

velge dette fremfor å benytte seg av bil. Målet er at folk som bosetter seg på Vollskogen i størst 

mulig grad skal benytte seg av buss, tog, gange og sykling. Derfor er nærhet til bussholdeplass 

og togstasjon et sentralt kriterium.   

 

Alternativ 1 vil ha en avstand til bussholdeplassene ved Meierikrysset på 600 meter (ca. 7,2 mi-

nutter med gange). Bussholdeplassen ligger altså innen gangavstand2 (10 minutter).  

 

Alternativ 2 vil ha den korteste distansen til nærmeste bussholdeplass av de vurderte alternati-

vene. Denne hovedadkomstløsningen har en avstand til Vollebekk bussholdeplass på ca. 450 me-

ter (ca. 5,5 minutter med gange).  

 

Avstand til bussholdeplass via alternativ 3 over Kjerringjordet er ca. 790 meter. Avstanden til 

bussholdeplassen blir lengre enn i alternativ 2 fordi adkomstveien treffer fylkesveien noe vest for 

bussholdeplassene slik at gående/syklende må gå et lite stykke tilbake. Da en utbygging av Voll-

skogen uansett vil tilrettelegge for en gang- og sykkelvei i Nedre Pentagonvei, for å sikre tilrette-

legging for myke trafikanter mot Ås sentrum, vil avstanden til nærmeste bussholdeplass i alter-

nativ 3 også være ca. 600 meter.  

 

 
2 10 minutter anses som gangavstand iht. målsetninger i «Veileder – fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet», som er 

en oppfølging av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Figur 12: Avstand til bussholdeplass gjennom de ulike hovedadkomstalternativene. 
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Avstand til bussholdeplass via alternativ 4 er ca. 990 meter. I likhet med alternativ 3, vil myke 

trafikanter ved en etablering av alternativ 4 kunne benytte gang- og sykkelvei i Nedre Pentagon-

vei for å nå bussholdeplassen ved Meierikrysset. Avstanden til nærmeste bussholdeplass vil altså 

være 600 meter, også i alternativ 4.  

 

Når det gjelder avstand til bussholdeplass kommer alternativ 2 ut som det beste alternativet. De 

tre andre alternativene vil kunne dra nytte av gang- og sykkelvei i Nedre Pentagonvei for å nå 

frem til bussholdeplass ved Meierikrysset som ligger 100-200 meter lengre unna sammenlignet 

med avstanden til nærmeste bussholdeplass i alternativ 2. Alle alternativene vil imidlertid ha 

nærmeste bussholdeplass innen gangavstand.  

 

 

4.5 Kostnader 

Omfanget av kostnader er knyttet til lengde på ny vei, utbedring av eksisterende veier og even-

tuelle kostnader i tilknytning til opprustning/etablering av kryss. Kostnadsbildet er ikke det mest 

tungtveiende av de vurderte kriteriene, men vil være et godt supplerende argument. Kriteriet 

handler ikke kun om kostnadsbildet for utbygger, men også om rasjonalitet, da man generelt sett 

ønsker å «gjenbruke» mest mulig ressurser og materialer der det er mulig og hensiktsmessig. En 

kostnadsmessig god løsning kan altså også være en miljømessig god løsning.  

 

Alternativ 1 vil ha de laveste kostnadene fordi eksisterende veibane i stor grad vil gjenbrukes. 

Alternativ 1 nødvendiggjør kun etablering av ca. 50-100 meter med ny vei, samt etablering av 

gang- og sykkelvei langsmed eksisterende veibane i ca. 275 meter. Da kapasiteten i krysset 

Figur 13: Figuren viser hvordan de ulike strekningene til alternativene må bekostes for å etablere en ho-
vedadkomstvei til planområdet. 
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Pentagonveien x Herumveien er tilstrekkelig for trafikkøkningen utviklingen vil medføre, er det 

ikke behov for utbedring av kryss.  

 

Alternativ 2 etableres ikke med utgangspunkt i eksisterende vei og krever derfor etablering av ny 

vei i ca. 450 meter. Alternativet har også kostnader tilknyttet etablering av en ny søndre arm i 

rundkjøringen hvor det vil påkobles.  

 

Alternativ 3 medfører utbygging av ca. 350 meter ny vei, samt utbedring av ca. 210 meter vei. 

Hvis vi forutsetter tilknytning i rundkjøring ved Osloveien, medfører etablering av alternativ 3 ut-

bygning av ca. 620 meter med ny vei. Alternativet har også kostnader i tilknytning til etablering 

av nytt T-kryss med fylkesveien, eller betydelige kostnader dersom ny rundkjøring skal etableres. 

Kostnadene tilknyttet alternativ 3 vil avhengige noe av valgt løsning, men antas å være noe dy-

rere enn alternativ 2, da den totale veistrekningen er lengre.   

 

Alternativ 4 medfører etablering av ca. 480 meter ny vei og ca. 380 meter breddeutvidet og for-

sterket vei (Vollveien). For å ivareta trafikksikkerhet og sikt vil det i tillegg antakeligvis være be-

tydelige kostnader tilknyttet kryssutbedring. På grunn av mengden vei som må etableres eller ut-

bedres vurderes dette som det kostnadsmessig dyreste alternativet.  

 

 

4.6 Gjennomførbarhet 

For å etablere hovedadkomstveien til planområdet, er tiltakshaver avhengig av tilkomst over an-

nen manns grunn. Kriteriet gjennomførbarhet tillegges betydelig vekt i vurderingen av hovedad-

komstalternativene, da realisering av prosjektet er avhengig av at tiltakshaver oppnår enighet 

med de aktuelle grunneierne om etablering av hovedadkomst gjennom en privatrettslig avtale. 

Plan- og bygningsloven har juridiske virkemidler som ekspropriasjon, som et verktøy for gjen-

nomføring av reguleringsplaner. I planleggingen ønsker vi imidlertid å være tilbakeholdene med 

bruk av ekspropriasjon dersom det er mulig å oppnå enighet gjennom privatrettslige avtaler. 

Gjennomførbarheten til en alternativene må også ses i lys av potensielle innsigelser fra innsigel-

sesmyndigheter. I dette tilfellet kan mulige innsigelsesmyndigheter være Viken Fylkeskommune i 

forbindelse med trafikksikkerhet, eller Fylkesmannen i Oslo og Viken eller Riksantikvaren i sam-

menheng med jordvern og ivaretakelse av kulturlandskap.    

 

Pentagonveien og Nedre Pentagonvei er private veier tilhørende NMBU og fester SIÅS. Tiltaksha-

ver har gjennom planarbeidet diskutert hovedadkomstalternativ 1 fra Nedre Pentagonvei med 

NMBU og SIÅS, og oppnådd en intensjonsavtale. Alt ligger altså til rette for å kunne inngå i for-

handlinger når det foreligger et planvedtak. Alternativ 1 anses som det absolutt mest gunstige 

med tanke på gjennomføring.   

 

Som argumentert i delkapittelet om jordvern, er NMBU prinsipielt negative til tiltak som forringer 

jordressursene. Når det finnes andre hovedadkomstalternativer som ivaretar jordvernhensynet 

på en mye bedre måte vil det være vanskelig å argumentere for alternativ 2 og 3 som vil forringe 

Kjerringjordet gjennom fragmentering. Gjennomførbarheten av alternativ 2 og 3 anses derfor 

som svært vanskelig sett opp mot NMBUs sterke ønske om vern av dyrka mark og kulturlandska-

pet. Alternativ 2 og 3 er sannsynligvis lite gjennomførbare sett opp mot regionale myndigheter.  

 

Alternativ 4 over via Vollveien og over Østre Voll har ved flere anledninger vært drøftet med de 

aktuelle grunneiere. Her har tiltakshaver møtt mye motstand, og det vurderes derfor som vans-

kelig å oppnå en avtale om en hovedadkomstvei fra denne retningen. Selv om alternativet vil 

omdisponere en del dyrka mark, vil det være kantsonen av Kjerringjordet som berøres. NMBU vil 

nok derfor være mer interessert i dette alternativet enn alternativ 2 og 3. Siden privat veieier av 

deler av Vollveien er negativ til alternativet, vil det trolig være problematisk å få denne løsningen 

forankret.  
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5. HELHETSVURDERING OG ANBEFALING 

Basert på forestående vurderinger vil Rambøll anbefale alternativ 1 med hovedadkomstvei i 

Pentagonveien/Nedre Pentagonvei. Alternativ 1 fremstår som den mest aktuelle hovedadkomst-

veien da det vurderes som det beste eller nest beste alternativet innenfor alle de vurderte kriteri-

ene. Alternativ 1 rangeres også høyest innenfor det vi anser som tungtveiende kriterier i utred-

ningen, nemlig jordvern og gjennomførbarhet.  

 

Tabellen nedenfor gir en sammenstilling av de fire vurderte alternativene sett opp mot de vur-

derte kriteriene. Alternativene rangeres fra 1 (best) til 4 (dårligst) på de aktuelle kriteriene. Der 

alternativene vurderes likt eller tilnærmet likt vurderes de med samme rangering. De mest tungt-

veiende kriteriene er markert med stjerne (*). 

 

Tabell 2: Sammenstilling av alternativene sett opp mot kriteriene.  

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Gjennomførbarhet* 1 3 3 2/3 

Jordvern* 1 3 3 2 

Kapasitet i veinettet 1 1 1 1 

Kostnader 1 2 3 4 

Trafikksikkerhet 2 1 4 3 

Avstand til busshol-

deplass 

2 1 2 2 

 

Alternativ 1 vil ha desidert minst negativ påvirkning på dyrka mark da det krever minst mulig 

veibygging og fordi det etableres i utkanten av Kjerringjordet. Som sådan vil det beslaglegge 

minst dyrka mark, samtidig som det ikke fragmenterer Kjerringjordet, et kjært og symbolsk kul-

turlandskap i Ås. Alternativ 1 er også mest gjennomførbart da det i større grad enn de andre al-

ternativene ivaretar grunneiers og veieiers interesser. Tiltakshaver har også oppnådd en inten-

sjonsavtale for alternativ 1, noe de ikke har oppnådd for de andre alternativene. Alternativ 1 vur-

deres også for å være mest gjennomførbart sett opp mot regionale myndigheters interesseområ-

der siden det: er mest skånsomt mot dyrka mark og kulturlandskap, ivaretar gangavstand til kol-

lektivtransport og tilrettelegger for en trafikksikker løsning – spesielt mot fylkesveien, men også i 

Pentagonveien. Alternativ 1 vil i tillegg være det mest kostnadseffektive alternativet siden eksis-

terende opprustede vei i stor grad kan benyttes. Alternativet har i utgangspunktet heller ikke 

store kostnader tilknyttet kryssutbedringer.  

 

Alternativ 2 gir best trafikksikkerhet og den korteste avstanden til bussholdeplasser. Til tross for 

at alternativet har fordeler på disse kriteriene, nedprioriteres det da det har klare ulemper når 

det kommer til jordvern. Ulempene i tilknytning til jordvern, gjør også at alternativet anses som 

lite gjennomførbart sett opp mot grunneiers og regionale myndigheters interesser.  

 

Alternativ 3 utmerker seg ikke innenfor noen av kriteriene, og vurderes totalt som det dårligste 

alternativet. Alternativet har – som alternativ 2 – klare ulemper for jordvern og hensyn til kultur-

landskap. Begge variantene av alternativ 3 vil også ha trafikksikkerhetsmessige utfordringer 

grunnet dårlige siktforhold. Disse utfordringene kan delvis avbøtes ved å utbedre kryss/rundkjø-

ring, samt veiføringen og vertikalkurvatur på dagens fylkesvei. Dette er imidlertid kostbart. Grun-

net utfordringer tilknyttet jordvern og trafikksikkerhet anses alternativet også for å være lite 

gjennomførbart. 

 

Alternativ 4 anses totalt sett som det nest beste alternativet. Alternativet beslaglegger betrakte-

lig mer dyrka mark enn de andre alternativene, men vil til forskjell fra alternativ 2 og 3 ikke 



 

 

 

Vollskogen – vurdering av adkomstløsninger 

 

 

 

14 

  

forringe jordbruks-, kulturlandskaps og friluftlivsverdier ved at det ikke fragmenterer Kjerringjor-

det. Siden grunneiere på Østre Voll og veieier av Vollveien tydelig har uttrykt at de ikke ønsker 

hovedadkomstvei til Vollskogen herfra, anses dette alternativet som lite gjennomførbart. Sett 

opp mot regionale myndigheters interesseområder vurderes alternativ 4 også som mindre gjen-

nomførbart enn alternativ 1. Alternativ 4 vil også kreve mye konstruksjon og opprusting av vei, 

hvilket gjør at det vurderes som det dyreste og mest ressurskrevende alternativet. Siden alterna-

tiv 1 fremstår fordelaktig når det kommer til jordvern, gjennomførbarhet og trafikksikkerhet, an-

ses det derfor som lite rasjonelt å prioritere et dyrere og mer ressurskrevende alternativ.  

 

 

 

 

 

 


