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SAMMENDRAG 

Denne planbeskrivelsen er del av forslaget til detaljregulering av Vollskogen (gårds- og 

bruksnummer 36/1 og 36/3) i Ås kommune, hvor det i gjeldende kommuneplan er 

avsatt ca. 160 daa. til boligformål. Planbeskrivelsen utgjør sammen med plankart og 

bestemmelser forslaget til detaljreguleringsplan. En rekke vedlegg utdyper saken og 

følger planforslaget. Se vedleggsliste i kapittel 7. 

 

Planforslaget tilrettelegger for utbygging av inntil 200 boliger med tilhørende leke- og 

uteoppholdsarealer, støttefunksjoner, teknisk infrastruktur og veisystem i deler av Vollskogen. 

Planen tilrettelegger for konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, i felt, med en variasjon 

av boligtypologier, som er tilpasset områdets beliggenhet og topografi. Tabellen nedenfor gjengir 

nøkkelinformasjon for boligområdene i prosjektet. 

Tabell 1: Oppsummerende tabell med nøkkelfakta for utbygging av boligfeltene. 

Felt Type bolig Antall boenheter 
(illustrasjonsplan) 

%-BYA Maks høyde (etasjer)  

BKS1 Atriumhus 34 30% 2 

BKS2 Kjedehus 21 30% 3 

BKS3 Rekkehus 16 35% 3 

BKS4 Rekkehus 23 35% 3 

BKS5 Rekkehus 13 30% 3 

BKS6 Kjedehus 11 30% 3 

BKS7 Atriumhus 34 30% 2 

BFS1 Enebolig 18 24% 2 

BFS2 Enebolig 18 24% 2 

BFS3 Tomannsbolig 12 28% 2 
 

Plangrepet søker å ivareta en del av områdets grønne preg ved å tilrettelegge for av en 

overordnet sammenhengende grønnstruktur internt på boligområdet, som knyttes opp mot et 

skogsbelte som bevares rundt boligområdet for nærrekreasjon og naturmangfold. 

Grønnstrukturen internt på boligområdet kobles sammen med den omkringliggende skogen 

gjennom et nettverk av turstier og gangforbindelser.   

 

Boligområdet vil ha adkomst fra Nedre Pentagonvei, som gjennom planforslaget vil oppgraderes 

med gang- og sykkelvei. Planforslaget etablerer også gang- og sykkelvei vestover mot Vollveien, 

for å gi en trygg og effektiv skolevei mot Brønnerud. Planforslaget regulerer i tillegg en gang- og 

sykkelvei fra Vollskogen, østover mot Herumveien, sør for eksisterende boligområde ved 

Kilehagen.  

 

Boligområdet vil ha gangavstand til busstilbud (ca. 600 meter) og Norges universitet for miljø- og 

biovitenskap (NMBU), samt sykkelavstand til Ås sentrum. Tiltaket vil som sådan bidra til 

befolkningsvekst og «by/tettsteds-utvikling» innenfor et prioritert vekstområde. Planforslaget vil 

spesielt støtte oppunder satsningen på universitetsområdet. 
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1. BAKGRUNN OG SAKSGANG 

1.1 Bakgrunn 

Vollskogen fikk ved siste rullering av kommuneplan endret arealformål fra LNFR til boligformål 

(B11 - Vollskogen). Ås Hageby Holding AS fremmer med bakgrunn i avsatt boligområde i 

kommuneplanen, reguleringsplanforslag for Vollskogen.  

1.2 Hensikten med planen 

Denne planbeskrivelsen er del av forslaget til detaljregulering av Vollskogen, gårds- og 

bruksnummer 36/1 og 36/3 i Ås kommune. Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging 

av inntil 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, som 

er tilpasset områdets stedegenhet. Boligområdene vil ha nærhet til Ås sentrum og NMBU, 

samtidig som de er plassert i naturlige omgivelser.  

 

Planforslaget tilrettelegger for etablering av gang- og sykkelvei langs Pentagonveien og Nedre 

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

Vollskogen, via Vollveien, og videre mot Brønnerud skole, samt en ny gang- og sykkelvei mellom 

Vollskogen og Herumveien med videre påkobling mot Søråsveien.  

1.3 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt i juni 2018 (jf. Vedlegg 27). 

 

1.4 Krav om konsekvensutredning og planprogram 

Forslagsstiller har vurdert om det er behov for konsekvensutredning i forbindelse med 

planarbeidet, jamfør Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 

1 og 2 til forskrift om konsekvensutredning angis hva som automatisk fører til 

konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 

 

Vi vurderer at planen utløser krav om konsekvensutredning med planprogram, da vi i 

planarbeidet har utforsket muligheten for å utvikle boliger på deler av skogen som i 

kommuneplanens arealdel ikke er avsatt til boligformål, men til landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNFR). Kravet om konsekvensutredning har også bakgrunn i utfordringer 

tilknyttet adkomst, trafikkavvikling og grunnforhold.  

 

Planprogrammet redegjør for premisser og hensikten med planarbeidet, med en beskrivelse av 

innholdet i planprosessen og omfanget av planarbeidet. Planprogrammet gir også en beskrivelse 

av problemstillinger som skal belyses, samt utredninger som ansees nødvendig for å gi et samlet 

bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Vedtatt planprogram er 

vedlagt, se dette for utredningstabell over tema som skal utredes i planarbeidet.  

1.5 Varsel om oppstart og planprogram 

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart den 

11.11.2019, med høringsfrist 04.01.2020. Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og 

regionale myndigheter etter adresselister fra Ås kommune. Varselet om oppstart og 

fremleggelsen av forslag til planprogram ble annonsert på kommunens nettsider og i Østlandets 

Blad.   
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Det kom inn 13 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i planbeskrivelsens 

kapittel 6.2 med forslagstillers kommentarer. I vedlegg 24 vises innsendte merknader ved varsel 

om oppstart i sin helhet.  

1.6 Utvidelser av planområdet 

Etter innspill fra Statens Vegvesen ved varsel om oppstart, og etterfølgende dialog, ble det 

besluttet å utvide planavgrensningen for å tilrettelegge for skolevei fra Vollskogen, via Vollveien 

og videre mot Brønnerud skole. Det ble sendt ut et begrenset varsel til berørte grunneiere, nye 

berørte naboer, samt regionale myndigheter med interesser i det utvidede området. Utvidelsen 

av planområdet ble også kunngjort på Ås kommunes nettsider. Varselet ble sendt ut 31.08.20, 

med svarfrist 21.09.20. Det kom inn to nye innspill, mottatte innspill ved varsel om utvidelse av 

planområdet er også oppsummert i kapittel 6.2.  

 

Planområdet har etter den første utvidelsen, blitt utvidet en andre gang. Den andre utvidelsen av 

planområdet ble gjort for å imøtekomme Ås kommunes ønske om å etablere gangforbindelser 

mellom nytt boligområde i Vollskogen og Herumveien, øst for planområdet. Varselet om utvidelse 

om planområdet ble annonsert på kommunens nettsider og i Østlandets Blad. Direkte berørte 

naboer og regionale myndigheter ble varslet særskilt med brev eller epost. Varselet ble sendt ut 

11.11.2021, med svarfrist 11.12.2021. Det kom inn 8 nye innspill, mottatte innspill er 

oppsummert i kapittel 6.2. 

 

 

1.7 Vedtak av planprogram 

Forslaget til planprogram ble politisk behandlet i Ås kommune hos utvalg for teknikk og plan 

09.12.2020. Planprogrammet ble fastsatt med flere tillegg. Tilleggene omfattet en endring av 

hovedformålet med planarbeidet, krav til ytterligere kartlegginger og utredninger, innføring av 

Figur 1: Varslet planavgrensning ved andre varsel om utvidelse. 



 

 9 (128) 

 

 

 

nye retningslinjer for planarbeidet og krav til et særskilt medvirkningsopplegg mot barn og unge i 

området. Tilleggene er innarbeidet i det reviderte planprogrammet, se vedlegg 26.  

 

1.8 Politisk 1. gangsbehandling (02.03.2022) 

Planforslaget ble politisk 1. gangsbehandlet hos Hovedutvalg for Teknikk og Plan (HTP) 

02.03.2022. Utvalget vedtok å sende planen tilbake for videre bearbeiding. Det ble bedt om å 

endre på 13 punkter før planforslaget kunne fremmes på nytt. Det fremste revisjonspunktet var 

at boligomfanget måtte nedjusteres fra 290 til 200 boenheter. Det ble også bedt om å 

implementere flere identifiserte tiltak for naturmangfold, deriblant å tilrettelegge for en 

supplerende dam for amfibier.   

1.9 Medvirkning 

I henhold til plan- og bygningslovens § 5-1 skal enhver som fremmer et planforslag legge til rette 

for medvirkning for rettighetshavere og interessenter som blir særlig berørt. Videre har 

kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging og grupper som ikke direkte kan delta, for eksempel barn og unge.  

 

I planarbeidet sikrer plan- og bygningsloven medvirkning både i tidligfase, ved høring av 

planprogrammet, og i sluttbehandling ved høring av planforslag. I begge disse fasene har alle 

interessenter mulighet til å utrykke sin mening og å komme med innspill.  

 

I tillegg til det lovpålagte medvirkningsopplegget har det i planarbeidet blitt gjennomført 

særskilte medvirkningsopplegg med barn og unge (elever ved Brønnerud skole), samt studenter 

tilhørende NMBU på Pentagon – prosjektets nærmeste nabo. Det redegjøres mer om disse 

særskilte medvirkningsoppleggene i kapittel 6.1.  

 

Representanter fra NMBU og SIÅS har underveis i planarbeidet vært inkludert i utformingen av 

adkomstveien i Pentagonveien/Nedre Pentagonvei. Medvirkningen var i form av en befaring, hvor 

ulike løsninger veiløsninger ble diskutert. I etterkant av befaringen utarbeidet Rambøll et forslag 

til veiløsning hvor mottatte innspill ble vurdert. 

1.10 Utbyggingsavtale 

Det vil parallelt med reguleringsplanprosessen utarbeides en utbyggingsavtale for gjennomføring 

av infrastruktur i prosjektet. Kunngjøring om igangsettelse med forhandlinger om en 

utbyggingsavtale ble gjort samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. 

 

1.11 Politisk behandling av planforslag og offentlig ettersyn 

[Fylles ut etter behandling og høring av planforslaget]  
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2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

I det følgende henvises det til diverse statlige, regionale og kommunale føringer, gjeldende 

reguleringsplaner, kommunens kvalitetsprogram, samt lovverk som legger premisser, eller er 

retningsgivende for detaljreguleringen av Vollskogen.  

2.1 Statlige planer og føringer 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 

fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 

hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene fokuserer på at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være 

sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes 

tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.  

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer 

og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer (kollektivtransport, gange og sykling). I henhold til klimaforliket er det et mål at 

veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal 

legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 

forebygger støyproblemer. Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy 

bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. 
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2.2 Regionale planer 

Regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus 

(2015) 

Regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus 

definerer en overordnet areal- og 

transportstruktur som skal 

prioriteres i den videre utviklingen 

av regionen. I planen er Ås utpekt 

som en av seks regionale byer, 

som skal ta en høyere andel av 

veksten og få en sterkere rolle i 

regionen. Sammen med Ski skal 

Ås forme et innsatsområde for økt 

by- og næringslivsutvikling.  

 

Det legges til rette for økt vekst i 

Ås kommune gjennom etablering 

av den nye Follobanen, og 

utvidelse av universitetet. Planen 

peker på at Ås bør benytte denne 

utviklingen for å skape en 

«universitetsby». 

 

2.3 Kommunale planer og føringer 

Kommuneplan for Ås kommune (2015-2027), med boligprogram 

Av kommuneplanens arealdel 

framgår det at 

utbyggingsområde B11 – 

Vollskogen er avsatt til 

fremtidig boligformål. 

Boligområdet omfattes også 

av hensynssone H310_4, som 

betyr at området er vurdert 

til å ha ras- og skredfare. 

Med dette stilles det i 

planprosessen krav om 

utredning av risiko for ras og 

kvikkleireskred.  

 

De østre delene av 

Vollskogen, samt de 

tilgrensende jordene er avsatt 

til LNFR.  

 

Boligprogrammet til 

kommunen skisserer en 

utvikling av 200 boliger fra 

2023-2026 innenfor B11 i kommuneplanen, Vollskogen. Det legges opp til en utvikling som 

består av 50% eneboliger og 50% rekkehus, tomannsboliger eller firemannsboliger.  

 

 

 

Figur 2: Utsnitt fra regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. 

Figur 3: Figuren viser hvilket arealformål Vollskogen og 
omkringliggende områder er avsatt til i kommuneplanens arealdel. 
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Kvalitetsprogram, 2019  

Det er vedtatt et retningsgivende kvalitetsprogram knyttet til områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde. Kvalitetsprogrammet viser kommunens kvalitets- og miljøambisjoner for utvikling 

av Ås sentralområde og hvordan ambisjonene bør følges opp i detaljreguleringene. Det skal etter 

kvalitetsprogrammet lages oppfølgingsplaner som viser hvordan målene i kvalitetsprogrammet 

nås. Denne skal inneholde prosjektspesifikke kvalitets- og miljømål, tiltak for å nå målene, 

vurdering av måloppnåelse, forholdet mellom kvalitetsoppfølgingsplanen og prosjektets øvrige 

dokumenter samt roller og ansvar. Ansvaret for den enkelte utbygger er å etablere konkrete 

kvalitets- og miljømål med tilhørende tiltak, innføre eller videreutvikle egne kvalitets- og 

miljøstyringssystemer, samt stille krav til tilstrekkelig miljøkompetanse og 

kvalitetsstyringssystem hos rådgivere, entreprenører, leverandører og underleverandører. 

 

Vollskogen ligger utenfor denne områdereguleringen, men det er etterspurt en redegjørelse for 

hvordan reguleringsplanen følger opp temaene i kvalitetsprogrammet. Kvalitetsprogrammet er 

utarbeidet for transformasjon og fortetting av sentrum og områder som direkte grenser til 

sentrum. Vollskogen er en utbygging på jomfruelig mark som kun grenser til bebyggelsen på 

Pentagon. Det vil dermed variere hvilke krav som er relevante for prosjektet. 

 
Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune, 2020 

Handlingsplanen for klima og energi for Ås kommune er det styrende dokumentet for kommunes 

arbeid for å redusere klimautslippene. Handlingsplanen for klima og energi for Ås kommune 

bygger på mål, innsatsområder og tiltak i Regional plan for klima og energi for Akershus. 

Handlingsplanen er delt i to deler: en plandel som definerer mål og delmål, og en tiltaksdel som 

viser tiltak innenfor fem definerte innsatsområder; transport, stasjonær energi, avfall og avløp, 

landbruk og indirekte utslipp.  

 

Tiltakene i tiltaksdelen er hovedsakelig rettet mot kommunens virksomhet og ansvarsområde. 

Enkelte av tiltakene kan likevel ha overføringsverdi til et privat boligutviklingsprosjekt.  

 

Plan for naturmangfold i Ås kommune, vedtatt 23.10.2019 

Gjennom mål, strategier og tiltak gir planen for naturmangfold tydelig retning for hvordan 

kommunen kan bedre arbeidet med å unngå tap av naturmangfold, både gjennom 

arealforvaltning og konkrete tiltak. Tiltakene som nevnes i planen er rettet mot kommunens 

arbeid i forbindelse med kommuneplanrullering, saksbehandling, utvikling av kunnskapsgrunnlag, 

skjøtsel, drift og informasjonsformidling, og er derfor ikke rettet mot private utbyggeres ansvar. 

Tiltakene er likevel veiledende for hvordan kommunen å jobbe for å ivareta naturmangfold, som 

også er et viktig hensyn i reguleringsplanarbeid.   
 
Sykkel og gåstrategi- for Ås kommune 2018-2030 

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune fastsetter målsettinger om økt andel syklende og gående i 

kommunen. Innen 2030 skal sykkelandelen utgjøre minst 17% av alle reiser (9% i 2016) og 

gangandelen 25% (20% i 2016). 80% av barn og unge skal gå/sykle til skolen. For å nå målene 

foreslås det at kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, gjør en målrettet 

satsing gjennom åtte hovedinnsatsområder: 

 

1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 

2. God sykkelparkering 

3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 

4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 

5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 

6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 

7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 

8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 
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2.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

 

Endret reguleringsplan for Pentagon med 

mer (PlanID: 214_269, 2012) 

Planområdet grenser til, og overlapper delvis 

med detaljregulering for Pentagon. 

Detaljreguleringen for Pentagon tilrettelegger 

hovedsakelig for studentboliger i blokkmessig 

bebyggelse. Planen vil innlemmes i 

planområdet for Vollskogen da adkomst til 

området må planlegges i sammenheng med 

Nedre Pentagonvei. Arealene hvor planen 

overlapper med planforslaget for Vollskogen 

er hovedsakelig regulert til veiformål og 

parkering. Arealene på utsiden av 

Pentagonveien/Nedre Pentagonvei er regulert 

til LNFR. De nord-østlige delene av LNFR-

områdene er regulert med hensynssone 

H570_2 for bevaring av kulturmiljø. Hele LNFR 

formålet er markert med 

bestemmelsesområde for midlertidig bygge- 

og anleggsområde.  

 

 

 

 

 

 

Reguleringsplan for Kilehagen – NLH 

(PlanID 3021_042, 1980) 

 

Detaljreguleringen for Vollskogen grenser til, 

og overlapper delvis med reguleringsplan for 

Kilehagen. Planen regulerer bolig, parkering, 

friområde og veiformål (Herumveien frem til 

Pentagonveien. Arealene hvor planen 

overlapper med varslet planavgrensning for 

Vollskogen er hovedsakelig regulert til 

friområde, og gang-/sykkelvei.  

 

Det regulerte friområdet i reguleringsplan for 

Kilehagen danner en grønn korridor mellom 

Vollskogen og Herumveien, og tilsvarer 

grønnkorridoren som er avsatt i 

kommuneplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Detaljregulering for Pentagon, PlanID 
214_269. 

Figur 5: Reguleringsplan for Kilehagen, PlanID 
3021_042. 



 

14 (128) 

 

  

 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Beliggenhet 

Vollskogen ligger i et landbrukslandskap ca. 1,5 kilometer vest for Ås sentrum, like sør for Norges 

universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) og Fv. 152 Drøbaksveien. Planområdet grenser mot 

øst til Pentagon studentby.  

 

Figur 6: Det varslede planområdets plassering i Ås tettsted. 

Figur 7: Ortofoto som viser Vollskogen og dens omgivelser. 
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3.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk 

De delene av planområdet hvor det planlegges bebyggelse består i dag av skog, som tidligere har 

blitt brukt i sammenheng med hogst. I dag drives det i liten grad hogst i Vollskogen. Området 

vest for skogen er landbrukseiendommer, og består av dyrka mark med tilhørende gårdstun. 

Deler av den dyrka marka er i dag utleid til NMBU som forsøksarealer.  

 

Det varslede planområdet omfatter også Pentagonveien og Nedre Pentagonvei, samt en buffer på 

hver side av veien. På nord/øst-siden av veiene ligger det i dag dyrka mark tilhørende NMBU. På 

sør/øst-siden ligger det blant annet en økohage tilhørende studentboligene på Pentagon, og et 

fortau fra Herumveien frem til Nedre Pentagonvei. Parkeringsplassene tilhørende studentboligene 

ligger også innenfor det varslede planområdet.  

 

Planområdet omkranses i stor grad av dyrka mark – både i sør, vest, nord og sør-øst. Mot øst 

grenser planområdet til etablerte boligområder, med blokkmessig studentboligbebyggelse på 

Pentagon og firemannsboliger i Kilehagen.  

  

Figur 8: Arealbruk på og rundt planområdet. 
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3.3 Eiendomsforhold 

Det varslet planområdet omfatter hovedsakelig deler av de to eiendommene med gårds- og 

bruksnummer 36/1 og 36/3. I tillegg berøres fire eiendommer tilhørende Norges Universitet for 

Miljø- og Biovitenskap (NMBU) med gårds- og bruksnummer 42/1, 43/3 42/1/277 og 42/1/277. 

Disse eiendommene er innlemmet i den varslede planavgrensningen for å sikre areal til fortau 

langs Nedre Pentagonvei. Vest i planområdet ligger to private eiendommer med gnr./bnr. 36/5 

og 36/7.  

 

En oversikt over eiendomsgrensene og deres gårds- og bruksnummer er fremstilt i figuren 

nedenfor. En komplett oversikt over berørte og potensielt berørte eiendommer, samt deres 

hjemmelshavere kan sees i tabellen nedenfor. 

 

GNR/BNR EIER 

36/1  Hans Tore Heir 

36/3 Lorentz Erik Colberg 

42/1 NMBU 

43/3 NMBU 

42/1/277 NMBU, Studentsamskipnaden i Ås (festerett fra NMBU) 

42/1/196 NMBU, Studentsamskipnaden i Ås (festerett fra NMBU) 

36/5 Privat grunneier 

36/7 Privat grunneier 

 

Figur 9: Eiendomsgrenser for varslet planområde. 
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3.4 Stedets karakter: landskap og bebyggelse  

3.4.1 Landskap 

Vollskogen ligger i en langstrakt en dalbunn i et slakt og åpent ås-landskap. Terrenget stiger i øst 

mot Herumveien, og i vest mot Vollgårdene og E6. Selve planområdet er relativt slakt, når man 

tar dets utstrekning i betraktning. Det ligger likevel to mindre koller i planområdet, se gule 

markeringer i figuren nedenfor. Disse vurderes å ha en viss topografisk karaktergivende verdi i 

planområdet. I planområdet er den maksimale høydeforskjellen på om lag 14 m, hvor de mest 

lavtliggende områdene ligger på kote +63, mens toppen av den høyeste kollen ligger på kote 

+77. I nord ligger Kjerringjordet med en forsenkning i landskapet som drenerer mot innsjøen 

Årungen. Sør for Vollskogen, i en forsenkning mellom gårdene Børsum og Herum, starter en bekk 

som går mot Vestby sentrum. Vollskogen ligger dermed på et vannskille mellom nord og sør. 

 

Vollskogen er del av et omfattende jordbrukslandskap, og omkranses av jorder i nord, vest og 

sør. I jordbrukslandskapet står Vollskogen frem som en «grønn øy». Skogen fremstår som en 

vegg med vegetasjon i det åpne landskapet, og har derfor en viktig rolle i å definere og avgrense 

de omkringliggende landbruksområdene. Vollskogen bidrar blant annet til å definere 

landskapsrommet i nord, mellom skogen og Fv. 152/Universitetsparken ved NMBU (se Figur 11).  

 

Figur 10: Illustrasjonene viser høydevariasjonen innenfor og i området rundet planområdet. De to 
karaktergivende kollene i planområdet er markert i gult.  

Figur 11: Landskapsrommet mellom Vollskogen og Fv.152/Universitetsparken. Vollskogen er markert i 
rødt.  
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Kulturlandskapet nord og delvis vest for Vollskogen er klassifisert som et kulturlandskap med 

nasjonal verdi. Landskapet sør/sør-vest for Vollskogen er klassifisert som et kulturlandskap med 

lokal verdi. Les mer om landskapsrom tilknyttet planområdet i vedlagt fagnotat om landskap.  

 

 

  

Figur 12: Oversikt over nasjonalt og lokalt viktige kulturlandskap. Kartet er hentet fra 
kommunekart.com. 
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Planområdet er hovedsakelig dekket av skog. I skogen er det drevet skogbruk over lang tid. 

Området består i all hovedsak av granskog i ulike hogstklasser. Store deler av granskogen er 

svært tett og består tilnærmet utelukkende av gran med lite undervegetasjon.  

 

På kollene sør i skogen er skogen mer lysåpen og undervegetasjonen er variert (se Figur 13). Et 

område nordvest i Vollskogen består av løvskog med innslag av edelløvtrær som ask og alm. Det 

er spredte oppslag av eik og hassel i hele skogen, men først og fremst kantsonene som har mest 

variert vegetasjon. Vollskogen har en rekke bekker og grøfter. Områdets betydning for 

naturmangfold omtales i kap. 3.7. 

 

Figur 13. Kart over naturkvaliteter i Vollskogen. 
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Figur 14 Skogen innenfor planområdet består hovedsakelig av tettplantet granskog med lite 
undervegetasjon. 

 

Figur 15 Den litt eldre skogen, som blant annet vokser på kollene sør i Vollskogen, er mer åpen og har 
mer undervegetasjon. 

 

Figur 16. Et område nordvest i Vollskogen består av løvskog med innslag av edelløvtrær som alm og ask. 
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3.4.2 Bebyggelse utenfor planområdet 

I øst grenser planområdet til studentbyen Pentagon. Tettest på planområdet ligger de nyeste 

studentboligblokkene. Disse er bygget i massivtre og kledd med mørk brunt treverk med innslag 

av fasadeplater i ulike farger (se Figur 17). Som de eldre blokkene har også disse flate tak. De 

fire nordligste har fem etasjer, mens de to lengst sør har åtte etasjer. Mellom disse og 

planområdet ligger det en åpen parkeringsplass. I bakkant av denne bebyggelsen ligger de eldre 

studentboligene. Mot Vollskogen har disse fasader bestående av vindusbånd med mørke 

fasadeplater mellom. Mot sør og nord er de kledd med teglstein. Sør for studentbyen ligger 

Kilehagen. Dette området er bebygget med toetasjes flermannsboliger. Disse er kledd i lyst malt 

treverk og har valmet tak og ligger litt høyere i terrenget enn Vollskogen (se Figur 18). 

Bebyggelsen som grenser mot planområdet, består dermed av tre felt med internt ensartet 

bebyggelse. Lenger opp på Sørås er det bygget ut med eneboliger i tre. Disse varierer fra å være 

relativt enhetlige på små tomter til å være utbygd enkeltvis over lang tid og har dermed en stor 

variasjon i uttrykket. Enkelte er på store tomter og noen av disse er fortettet de seneste årene. 

Figur 17. Bildet viser både nye og eldre studentboliger på studentbyen Pentagon.  

Figur 18. Flermannsboligene i Kilehagen med to etasjer og valmtak 
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3.5 Lokalklima 

3.5.1 Solforhold 

Vollskogen ligger omgitt av et åpent jordbrukslandskap uten store landskapselementer som 

skjermer for solen. Tilgrensende bebyggelse på Pentagon ligger øst for Vollskogen og vil dermed 

ikke påvirke tilførsel av kveldssol i Vollskogen. Sør for Vollskogen ligger det heller ikke 

terrengformasjoner eller tilgrensende bebyggelse. Tett skog begrenser i dag innslipp av sol inne 

på området. 

 
  

Figur 19: Diagrammet viser hvor sola står opp og går ned, samt terrengformasjonene og bebyggelse i 
området. 
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3.5.2 Temperatur- og vindforhold 

Vollskogen ligger i en langstrakt dalformasjon som strekker seg helt fra Bunnefjorden i nord, 

forbi Årungen, og videre sørover mot Vestby. Terrenget stiger mot øst og vest. Siden kald luft 

synker, vil dalbunnen til enkelte tider være noe kaldere enn de mer høyreliggende områdene mot 

øst og vest. I tillegg til at kald luft vil synke til dalbunnen, vil daldraget trolig kanalisere nord-

sørgående vind. Dette kan gjøre at de åpne landskapsrommene i dalbunnen oppleves kaldere enn 

den faktiske temperaturen.  

 

  

Figur 20: Figuren viser at Vollskogen ligger i en langstrakt dalformasjon. Pilene indikerer vind som 
sannsynligvis vil trekke i nord og sørgående retning med daldraget. 
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3.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Riksantikvarens kartdatabaser har registrert kulturverdier i tilknytning til planområdet. Innenfor 

planens avgrensning er det registrert automatisk fredet «bosetting-aktivitetsområde» på 

Kjerringjordet (Gnr/bnr. 43/3), nord for Nedre Pentagonvei. Kulturminnene innenfor området er 

fjernet. Det er også gjort to punktregistreringer vest for bosettingsområdet. Dette er en 

nedgravning og en kokegrop. Disse kulturminnene er også fjernet. Like øst for det varslede 

planområdet, like ved Kilehagen, er det registrert en automatisk fredet vannkilde, karakterisert 

som en «hellig kilde» i lokale bygdebøker.  

 

Planområdet er også undersøkt av Viken Fylkeskommune. Ved registreringen ble det gjort funn 

av kulturminner sentralt i området, på sørlige deler av skogsområdet og sør for Østre Voll. 

Funnene vitner om bruk av området i flere perioder av forhistorien. Totalt ble det funnet fire 

automatisk fredede kulturminner/kulturminnemiljøer. Disse er følgende:  

• ID 274796: bosetning- og aktivitetsområde fra eldre steinalder og jernalder. Innenfor 

kulturminnelokaliteten ble det registrert en gravrøys som Fylkeskommunen vurderer at 

har særlig høy opplevelses- og vitenskapelig verdi.  
• ID 274798: kokegrop fra yngre bronsealder. 
• ID 274799: bosetning- og aktivitetsområde fra jernalder. 
• ID 274806: bosetning- og aktivitetsområde fra eldre steinalder (ID 274806).  

  

Figur 21. Illustrasjonen gir en oversikt over funn avdekket under den arkeologiske registeringen til 
Viken fylkeskommune. 
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3.7 Naturmangfold 

Norconsult har utarbeidet en fagrapport for temaet naturmangfold (vedlegg 12). Se dette 

vedlegget for en mer utfyllende redegjørelse av naturmangfoldet i planområdet og dets verdi. 

Kunnskapsgrunnlaget består av både tidligere registreringer i offentlige databaser og en 

supplerende feltbefaring gjennomført av Norconsult den 27. august 2020. Av naturtyper ble det 

registrert rik gransumpskog (EN), noen store gamle trær av ask (VU) og spisslønn, og to 

eiketrær som innfrir kravene som utvalgt naturtype. Av rødlistede arter er det tidligere registrert 

bakkemaure (NT) og skogspersille (VU) i utredningsområdet, men dette ble ikke observert under 

befaring.  

 

Av vilt er det registrert både små- og storsalamander (NT), buttsnutefrosk og nordpadde i 

tilknytning til dammen ved Nedre Pentagonvei (2011). Det er flere trivielle fuglearter tilknyttet 

området, samt gulspurv (NT) som har sitt leveområde i vekslende landskap mellom jorder og 

skog. Det har også tidligere vært en hekkende gråhegrekoloni nordøst i Vollskogen, men den har 

trolig utgått grunnet hogst i området. Det ble også registrert et grevlinghi under befaring. 

 

Ås kommune er i gang med å utarbeide en overordnet plan for grønn infrastruktur i kommunen. 

Vollskogen har i dette prosjektet fått skår 2 på verdi. Skår 2 på verdi innebærer at lokaliteten er 

en «viktig grønn infrastruktur som opprettholder sesongtrekk for hjortevilt eller rødlistede arter» 

og er et «viktig delområde som er stort nok til å opprettholde noenlunde intakte leveområder for 

arter. Begrunnelsen for at lokaliteten får skår 2 er at «området vurderes å være et viktig 

økologisk funksjonsområde for vanlig forekommende viltarter (fugl, rådyr og småpattedyr) i 

denne delen av kommunen.». Fra Hjorteviltregisteret har rester etter rådyr blitt registrert i 

området rundt Vollskogen. Dette sammen med observerte liggegroper fra rådyr under 

feltbefaringen i 2020, indikerer at Vollskogen blir aktivt brukt av rådyr i området. 

Figur 22: Oversikt over naturverdier i området. Grønt er naturtyper, blått er ulike 
viltregistreringer og gult er enkeltforekomster av rødlistede arter. 
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3.8 Landbruk 

Vollskogen ligger i et 

jordbrukslandskap. En 

utvikling vil derfor berøre 

jordbruksinteresser. 

Vollskogen er i dag 

omkranset av dyrket jord av 

«svært høy kvalitet» (se 

Figur 23). Mot nord grenser 

planområdet til 

Kjerringjordet som tilhører 

NMBU. I tillegg til å ha høy 

jordkvalitet, har 

Kjerringjordet en viktig rolle 

for kulturlandskapet som er 

med på å definere Ås 

kommune. Vest og sør for 

Vollskogen ligger 

jordbruksområder tilhørende 

private grunneiere. Mot øst 

innenfor Vollskogen ligger 

det også et mindre 

innmarksbeite-område som 

defineres som «dyrka jord», 

men som i dag ikke er 

oppdyrket. Jorda her er også 

av «svært god kvalitet».  

 

Selv om Vollskogen ikke er 

oppdyrket anses 

mesteparten av skogen å 

være «dyrkbar» (se Figur 

24). Dersom jorda i 

Vollskogen skal dyrkes opp 

fordrer det at man må løse 

utfordringer tilknyttet høyt 

grunnvann (se kapittel 

3.14). 

 

 
  

Figur 24: Oversikt over dyrka jord og dyrkbar jord. Hentet fra 

Miljødirektoratets miljøatlas. 

Figur 23: Jordkvalitet rundt planområdet. Hentet fra 
Miljødirektoratets miljøatlas. 
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3.9 Trafikkforhold 

Statens vegvesens veidatabank (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 (Meierikrysset) 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. Kødannelsene i rushtimene henger sammen med omfattende 

trafikk av gående og syklende studenter mellom studentboligene og universitetet.  

 

ÅDT i Pentagonveien og Nedre Pentagonvei estimeres til ca. 350. Estimatet er basert på 

tilgjengelige parkeringsplasser med adkomst mot disse veiene. 

Tabell 2. Tabellen gir oversikt telling for ulike strekninger i Ås gjennomført av Rambøll høsten 2020.  

 

 

 

 

 

 

Langs Herumveien, ut av rundkjøringen, er fartsgrensen 50 km/t, men den endres til 30 km/t når 

man kjører inn på Pentagonveien.  

 

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. Nedre Pentagonvei er ikke anlagt med løsning for myke trafikanter. Videre er 

det sammenhengende gang- og sykkelvei langs Fv152 i begge retninger. På deler av Fv152 

gjennom Ås er det tosidig gang- og sykkelvei. Forholdene for gående og syklende ansees som 

gode, spesielt langs større og mer trafikkerte veier.  

Strekning Trafikktall (ÅDT) 

Fv152 11 300 (NVDB), 13 000 (Rambøll) 

Herumveien 2 600 (NVDB), 2 500 (Rambøll) 

Pentagonveien og Nedre 

Pentagonvei  

350 (Rambøll) 
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3.10 Offentlig og privat servicetilbud 

Vollskogen har med sin plassering i utkanten av Ås sentrum en rekke service- og tjenestetilbud, 

samt offentlig transporttilbud innen gang- eller sykkelavstand.  

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

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

bussholdeplass er Universitetet i Ås som ligger ved Meierikrysset, ca. 600 meter unna. 

 

I tillegg ligger Vollskogen i sykkelavstand til Ås stasjon (1,8 kilometer) med timesavganger med 

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

 
Vollskogen tilhører Brønnerud skolekrets. Barneskolen ligger ca. 2 km fra planområdet (se Figur 

25) om man følger veien fra Nedre pentagonsvei via Herumveien og langs gangforbindelsene 

langs Fv. 152, noe som tilsvarer en 25 minutters gåtur. Skolen er vurdert til å ha en kapasitet på 

180-192 elever i henhold til skolebehovsplanen 2021-2023, vedtatt 10.12.2020. Pr. 21.10.2020 

har skolen 136 elever. Dette er estimert å synke til 118 elever i 2035. Skolen har dermed en 

uutnyttet kapasitet på 40-70 elever i perioden.  

 

Åsgård barneskole, som er under utbygging, ligger i dag noe nærmere Vollskogen og kan være et 

alternativ. Skolen bygges nå ut til fire paralleller og får snart en kapasitet på 710-784 elever. 

Planlagt ferdigstillelse er skolestart 2023. Skolen har 374 elever (pr. 21.10.2020) i dag som er 

estimert til å øke til 512 i 2035. Skolen vil dermed ha en restkapasitet på minimum 200 elever 

hele perioden fram til 2035. 

 

Vollskogen ligger i område Ås sentrum i barnehagebehovsplanen 2021-2023, vedtatt 25.11.2020. 

I dette området viser framskrivinger ledig barnehagekapasitet fram til 2025/2026. Ved bygging 

av Dyster-Eldor barnehage er det barnehagekapasitet fram til 2034/2035. De nærmeste 

barnehagene vil være Åkebakke barnehage og Søråsteigen barnehage (se Figur 25).  

 

Figur 25: Figuren viser service- og tjenestefunksjoner nær Ås sentrumsområde, med avstandsmål. 
Avstandsmålene viser gangavstand, og er målt fra nedre del av Nedre Pentagonvei (sort prikk). 
Kartgrunnlag er hentet fra finn.no/kart. 
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3.11 Rekreasjonsverdi og rekreasjonsbruk 

Vollskogen er kartlagt og verdsatt i sammenheng med en registering av friluftsområder i Ås 

kommune i 2018. I kartleggingen er Vollskogen kategorisert som et «registrert friluftsområde», 

og er derfor ikke ansett som et «verdifullt» friluftsområde sett opp mot andre friluftsområder i 

kommunen. I beskrivelsen til kartleggingen omtales Vollskogen som en tett og våt krattskog, 

med noe brukerfrekvens. Egnetheten for friluftsaktivitet oppføres som ganske dårlig, 

tilgjengeligheten som middels, og opplevelsesverdien som middels.  

 

Det er mange skogsområder i nærheten av planområdet, eksempelvis Nordskogen, Åsmåsan, 

Vardåsen og Eldor. Flere av disse er vurdert som svært viktige friluftsområder.  

 

Om vinteren kjøres det opp skiløyper på Kjerringjordet nord for planområdet. Skiløypen er en del 

av et større sammenhengende løypesystem i Ås. Turveisystemet omkring planområdet illustrert i 

Figur 28. 

 
Inne i skogen går det traktorveier som kan benyttes som turstier. Stiene er imidlertid ikke 

gjennomgående, eller påkoblet mot andre turstier eller det overordnede turveinettet i 

kommunen.  

 

Figur 26: Illustrasjonen gir en oversikt over kartlagte friluftslivsområder rundt Ås sentrumsområde. 
Hentet fra kommunekart.com.  
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Figur 27: Skogsområder i nærheten av planområdet med gangavstand målt fra Nedre Pentagonvei. 
Hentet fra kommunekart.com 

Figur 28: Illustrasjonen gir en oversikt over ulike turløyper tilknyttet området. Hentet fra 
kommunekart.com. 
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De gjennomførte medvirkningsoppleggene med studentene ved NMBU og Brønnerud skole viste 

at Vollskogen til en viss grad tas i bruk. Brønnerud skole bruker blant annet skogen som et 

turområde i forbindelse med undervisningen. Elevene liker å bruke delen av skogen som til en 

viss grad er tilrettelagt, med gapahuk, bålplass og mer lysåpen skog (se markering i figuren 

nedenfor). Av aktiviteter liker de å klatre i felte trær, gå på tur i skogen, løpe stafett, samt 

"nyte/se den fine naturen". Studentene ved Pentagon tar i noen grad Vollskogen i bruk som et 

nærrekreasjonsområde.  
 

3.12 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er stort sett flatt, og har av denne grunn gode forutsetninger for å utformes etter 

prinsipper om universell tilgjengelighet.  

 

Nedre Pentagonvei har delvis en relativt bratt stigning. Veien har i dag en strekning på ca. 125 

meter med en stigning på ca. 9 %, og er på det bratteste ca. 10%. Sett opp mot krav for gang- 

og sykkelvei i Statens vegvesens håndbok V129 som anbefaler en maksimal stigning på 5% på 

strekninger over 100 m, er stigningen i dagens kjørebane for bratt. Nedre Pentagonvei kan derfor 

ikke anses å være universelt utformet for myke trafikanter.  

3.13 Teknisk infrastruktur 

Det ligger i dag en vannledning rett nord for planområdet som går østover mot bebyggelsen i 

studentbyen øst for planområdet. Det ligger også en vannledning som går tvers over 

Figur 29: Figuren viser omtrentlig plassering av det mest brukte delen av Vollskogen hvor 
bålplassen og den improviserte gapahuken ligger. Bakgrunnskart er hentet fra Norgeskart.no 
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planområdet. Langs hele østsiden av planområdet ligger det flere vannledninger. Sammen med 

vannledningene i utkanten av planområdet ligger det også spillvannsledninger. 

 

Langs med studentboligene og bebyggelsen på Kilehagen går det også noen overvannsledninger 

Disse leder ut i åpen bekk. Bekken går langs jordet øst for Vollskogen i en dyp dreneringsgrøft 

før den ledes til en kum med drensledning helt i enden av skogen. 

 

 

Figur 30. Eksiterende VA-anlegg Vollskogen.  

 

Planområdet ligger inntil grensen for konsesjonsområdet for fjernvarme.  
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3.14 Flomfare og hydrologiske forhold 

Store deler av det varslede planområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetssområde for flom. 

Terrenget er forholdsvis flatt, og ligger i en dalbunn mellom mer høytliggende åser i øst og vest, 

som gjør det sårbart for oppstuving av overvann.  

 

Analyser i overvannsprogrammet 

SCALGO viser at det i planområdet 

er flere områder med lokale lavbrekk 

og nedsenkninger, særlig i nordre og 

østre del av planområdet. Overvann 

vil hovedsakelig samles i disse lokale 

nedsenkningene. Les mer om vann, 

avløp og overvann i vedlagt VAO-

rammeplan (vedlegg 9). 

 

Det er også gjennomført 

grunnvannsundersøkelser i 

sammenheng med planarbeidet som 

viser at grunnvannet står høyt over 

store deler av planområdet, se 

vedlegg 15. Målingene viser at 

grunnvannstanden over 

måleperioden gjennomsnittlig ligger 

på 0,58 og 0,65 meter under terreng 

i de to målebrønnene.  
  

Figur 31: Aktsomhetskart for flom. Hentet fra NVE. 

Figur 32: Vannskiller og flomlinjer, fra analyseprogrammet 
SCALGO. 
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3.15 Grunnforhold 

Planområdet ligger under marin grense, og NGUs karttjeneste viser at grunnforholdene innenfor 

området primært består av tykk havavsetning (marin strandavsetning, hav- og fjordavsetning og 

morenemateriale), samt noen fjellblotninger. 

 

I kommuneplanen til Ås 2015-2027 ligger det inne en hensynssone 310 Ras og skred over deler 

av planområdet. Det er derfor utført en geotekniske undersøkelser i sammenheng med 

planarbeidet. Totalsonderingene ble avsluttet etter inntruffet berg på 0.7 – 8.7 m. Ut ifra 

grunnundersøkelsene er det ingen tegn på sprøbruddsmateriale. Med bakgrunn i dette vurderes 

områdestabiliteten som tilfredsstillende. Rambølls vurdering er at planområdet ikke ligger 

innenfor en faresone for skred, og at tiltaket ikke vil berøres av et potensielt områdeskred. På 

bakgrunn av lokale grunnforhold og topografi inngår heller ikke tomten i et 

potensielt løsneområde. 

Figur 33. Illustrasjonen gir en oversikt over løsmasser innenfor planområdet. Hentet fra NGU 
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3.16 Støyforhold 

De største støykildene i nærområdet til Vollskogen er biltrafikken på hovedveiene E6 og Fv152. 

Disse støykildene ligger såpass langt unna at ikke planområdet faller innenfor gul eller rød 

støysone iht. T-1442 (retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging).  

Figur 34: Støysonekart for Vollskogen ved dagens situasjon. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

I dette kapittelet presenteres planforslaget med utgangspunkt i de juridisk bindende rammene 

som fastsettes i planen, altså aspekter som er hjemlet i plankart og bestemmelser. 

4.1 Planforslagets hovedidé og hovedgrep  

Hovedintensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for varierte og fremtidsrettede bo- og 

oppvekstmiljøer, som bygger oppunder områdets særegenheter og landskap. Med bakgrunn i 

intensjonen tilrettelegger planforslaget for etablering av inntil 200 boliger, med et mangfold av 

typologier: rekkehus, atriumhus, eneboliger, kjedehus og tomannsboliger. Bomiljøet vil være 

attraktivt for familier, folk i etableringsfasen, samt pensjonister – da minst 40% av boenhetene 

vil være tilgjengelige.  

Figur 35: Konsepttegning for tiltaket. 
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Boligene etableres i 10 hovedfelt med ulik bebyggelsesstruktur, og byggehøyder på mellom 1 og 

3 etasjer. Planen stiller også krav om at hvert felt skal utformes med sin egen identitet når det 

gjelder materialbruk og fargesetting, hvilket vil bidra til å skape en variert opplevelse av 

området. Hvert boligfelt etableres med kvalitetsrike felles uteoppholdsarealer/nærlekeplasser 

med gode solforhold som er skjermet fra forurensning, renovasjon og støy. En stor andel av 

boligfeltene etableres med felles parkeringsanlegg i utkanten av boligfeltene, og vil derfor være 

bilfrie. Dette gjør at gaten, i kombinasjon med de felles uteoppholdsarealene kan fungere som 

trygge og attraktive møteplasser.  

 

Mellom boligfeltene tilrettelegges det for en sammenhengende, overordnet grønnstruktur som 

bidrar til å ivareta områdets grønne preg, samtidig som det har en viktig fordrøyningsfunksjon 

for overvann. Grønnstrukturen kobles opp mot et belte med skog som er bevart rundt 

boligområdet for naturmangfold og nærereksjon. Utad vil skogsbeltet bidra til å «skjule» 

boligområdet fra det omkringliggende nasjonalt og lokalt viktige kulturlandskapet, og dermed 

ivareta dagens horisontlinje.  

 

Planforslaget legger opp til flere tiltak for å styrke grønn mobilitet, og tilrettelegging for myke 

trafikanter står sentralt. Det tilrettelegges derfor for fortau og snarveier internt på området. Nye 

gang- og sykkelveier, i Nedre Pentagonvei og vestover mot Vollveien, kobler boligområdet med 

eksisterende nettverk for myke trafikanter utenfor planområdet. Det er avsatt plass til delesykler, 

som også vil omfatte lastesykler. Etablering av en delebilsordning skal også bidra til å redusere 

behovet for å eie egen bil. Planforslaget tilrettelegger også for andre delefunksjoner som 

parsellhager, et felleshus med overnattingsrom, samt sykkelverksted som tilskudd til 

boligtilbudet.   

 

Boligområdet vil ha nærhet til Ås sentrum og NMBU, samtidig som det er plassert i naturlige 

omgivelser. Boligutviklingen vil også støtte oppunder utviklingen vest for Ås sentrum i tilknytning 

til universitetsområdet, som er et prioritert vekstområde i regional plan for areal og transport.  

4.2 Planavgrensning 

Planens avgrensning 

omfatter hele dagens 

skogsområde. Det er valgt 

å også regulere den 

gjenstående delen av 

skogen slik at den kan 

bestå som en kvalitet for 

nærrekreasjon og 

naturmangfold. 

Planavgrensningen 

omfatter også 

hovedadkomstveien i 

Nedre Pentagonvei/ 

Pentagonveien, gang- og 

sykkelvei (skolevei) mot 

Vollveien, samt regulert 

gang- og sykkelvei mellom 

Vollskogen og Herumveien.  

 

 Figur 36: Planforslagets avgrensning 
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4.3 Reguleringsformål og 

arealoversikt 

Til høyre vises et utklipp av 

plankartet. På neste side er 

det en arealtabell som viser 

hvilke arealformål og 

hensynssoner som inngår i 

reguleringsplankartet, samt  

hvor store arealer som 

reguleres til hvert formål.  

 

Figur 37: Plankartet for detaljreguleringen. Se vedlagt plankart for et klarere bilde. 
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Tabell 3: Arealtabell for planforslaget. 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg  107,78 

Bebyggelse og anlegg BA 2,71 

Bolig B 0,03 

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS 32,84 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS 68,06 

Uteoppholdsareal BUT 4,14 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur  37,66 

Vei SV 4,78 

Kjørevei SKV 9,09 

Fortau  SF 3,23 

Gang- og sykkelvei SGS 4,98 

Gangvei SGG 1,97 

Annen veigrunn – tekniske anlegg SVT 0,13 

Annen veigrunn – grøntareal  SVG 12,11 

Parkeringsplasser SPP 1,37 

Nr. 3 Grønnstruktur  56,26 

Blå/grønnstruktur GBG 23,06 

Turdrag GTD 5,79 

Friområde GF 27,41 

Nr. 5 LNFR  119,14 

LNFR  L 0,83 

Friluftsformål LF 118,30 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Frisikt H140 0,28 

Høyspenningsanlegg H370 2,90 

Bevaring naturmiljø H560 8,61 

Bevaring kulturmiljø H570 4,71 

Båndlegging etter lov om kulturminner H730 13,37 
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4.4 Boligområdets plassering, antall boliger 

Reguleringsplanen legger opp til boligutvikling på ca. 57% av skogsarealet, hvor bebyggelsen er 

plassert nord-øst i planområdet. En plassering nord-øst i området anses som det mest 

hensiktsmessige for å koble prosjektet mot eksisterende byggeområde øst for planområdet, samt 

for å gjøre avstander til Ås sentrum (gjennom Nedre Pentagonvei) kortest mulig, for flest mulig.  

Innenfor byggeområdet har naturlige vannveier/flomområder, terrengformer og kulturminner 

vært premissgivende for plasseringen av boligfelter i forhold til vei og grønnstruktur. De blå-

grønne dragene er generelt plassert i områdets lavbrekk, der hvor overvann vil renne og samle 

seg. Hovedveistrukturen er plassert langsmed den blå-grønne strukturen. Boligområdene er 

plassert utenfor de mest flomutsatte områdene.   

 

Reguleringsplanen åpner totalt for etablering av inntil 200 boenheter, fordelt på 10 byggefelt. 

Planen setter øvre grense for det totale antallet boenheter som kan etableres, men gir noe 

fleksibilitet til hvordan boenhetene kan fordeles per felt. Tabellen på neste side viser antall 

boenheter illustrert i illustrasjonsplanen (200), samt hvor mange boenheter det maksimalt kan 

etableres på det enkelte felt. Dersom utbygger etablerer flere boenheter enn det som fremgår av 

illustrasjonsplanen på ett felt, vil de måtte nedjustere antall boenheter på et annet felt.  

 

 

 

 

 
 
  

Figur 38: Utsnitt fra plankartet, med feltinndeling.  
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Tabell 4: Oversikt over antall boenheter per felt i illustrasjonsplanen, samt fleksibiliteten som gis for 
hvert felt.  

Felt Boligtypologi Maks antall boenheter 

per felt 

Antall boenher vist i 

illustrasjonsplan 

BKS1 Atriumhus 44 34 

BKS2 Kjedehus 31 21 

BKS3 Rekkehus 26 16 

BKS4 Rekkehus 33 23 

BKS5 Rekkehus 23 13 

BKS6 Kjedehus 21 11 

BKS7 Atriumhus 44 34 

BFS1 Enebolig 18 18 

BFS2 Enebolig 18 18 

BFS3 Tomannsbolig 22 12 

Totalt  - 200 

4.5 Boligtypologier og særpreg 

Et sentralt mål i planen er å sikre variasjon i boligtypologier og bebyggelsesstrukturer som et 

grep for å tilrettelegge for mangfoldige bomiljøer som svarer til ulike befolkningsgruppers behov. 

Planen legger derfor opp til ulike boligtypologier, innenfor reguleringsformålene konsentrert og 

frittliggende småhusbebyggelse. Planforslaget åpner for eneboliger, tomannsboliger, 

kjedeboliger, rekkehus og atriumhus (se figuren til nedenfor og tabellen ovenfor).  

 

I tillegg til å sikre et mangfold i 

boligtypologier, er det et ønske å 

tilrettelegge for særegne boligområder 

med en tydelig identitet. Som et grep 

for å tilrettelegge for boligområder 

med ulik identitet stiller planens 

bestemmelser krav om at hvert 

boligfelt skal utformes med 

materialbruk, detaljering eller 

fargesetting ulik nabofeltene. 

Boligfeltene er dessuten planlagt med 

variasjon i bebyggelsesstruktur og 

takformer, hvilket underbygger 

intensjonen om å skape unike og 

varierte bomiljøer (les mer om dette i 

de neste delkapitlene).  

 

For å ivareta en del av planområdets 

stedegenhet skal det legges vekt på 

bevaring av eksisterende terreng og 

vegetasjon. Det gis ikke forbud mot 

sprengning, da det på enkelte plasser 

antakeligvis er nødvendig med noe 

sprengning for å muliggjøre en 

utbygging. Likevel tillater planens 

bestemmelser ikke terrenginngrep for 

å oppnå høyere utnyttelse eller høyere 

gesims-, møne- og terrenghøyde enn 

det tomtens naturlige topografi legger 

til rette for.   

Figur 39: Diagrammet gir en oversikt over hvilke 
boligtypologier som tenkes etablert innenfor boligfeltene. 
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Figur 40: Perspektiv som viser hvordan utbyggingen i Vollskogen kan se ut. Perspektivet viser tidligere konsept med 290 boenheter. Feltfordeling, boligtypologier, 
hovedveisystem og grønnstruktur er imidlertid tilsvarende i gjeldende plankonsept med 200 boliger.  
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4.6 Beskrivelse av boligfeltene (bebyggelsesstruktur, utforming, utnyttelse og høyde) 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over nøkkelfakta for boligfeltene.  

Tabell 5: Tabellen oppsummerer noen nøkkelfakta for boligfeltene. Hvilke byggehøyder som gjelder for 
de ulike høydekategoriene, fremgår av neste tabell.  

Felt Type bolig Antall boenheter 
(illustrasjonsplan) 

%-BYA Maks byggehøyder  

BKS1 Atriumhus 34 30% Kategori 2 

BKS2 Kjedehus 21 30% Kategori 3 

BKS3 Rekkehus 16 35% Kategori 3 

BKS4 Rekkehus 23 35% Kategori 2 og 3 

BKS5 Rekkehus 13 30% Kategori 3 

BKS6 Kjedehus 11 30% Kategori 3 

BKS7 Atriumhus 34 30% Kategori 2 

BFS1 Enebolig 18 24% Kategori 2  

BFS2 Enebolig 18 24% Kategori 2  

BFS3 Tomannsbolig 12 28% Kategori 2 

 

Bebyggelsen på de ulike feltene kan etableres med byggehøyder iht. tre definerte 

høydekategorier. Tabellen nedenfor angir hvilke byggehøyder for de ulike høydekategoriene. Alle 

høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs.  

Tabell 6: Byggehøyder i reguleringsplanen. 

Høydekategori Taktype Gesims inntil (m) Møne inntil (m) 

Kategori 1 

Saltak 3,5 5 

Pulttak 3,5 (lavest), 4,5 (høyest) - 

Flatt tak 4 - 

Kategori 2 

Saltak 6,5 9 

Pulttak 6,5 (lavest), 7,5 (høyest) - 

Flatt tak 7 - 

Kategori 3 

Saltak 9 10,5 

Pulttak 8,5 (lavest), 9,5 (høyest) - 

Flatt tak 9,5 - 

 

Planforslaget har som mål å legge til rette for å etablere et attraktivt og godt bomiljø med høy 

kvalitet både i enkeltbygg og i mellomrommene mellom husene. Fellesbestemmelsene stiller krav 

til at all bebyggelse skal utformes med god arkitektonisk kvalitet i materialvalg og detaljer. Ved 

utforming av ny bebyggelse skal det generelt legges vekt på terrengtilpasning, materialvalg og 

fargebruk. Bebyggelsens tak og takoppbygg skal også behandles som del av boligenes 

arkitektoniske uttrykk. 

 

I det videre omtales de enkelte boligfeltene, sortert etter boligtypologier. 
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4.6.1 Frittliggende småhusbebyggelse 

Eneboliger – BFS1-2 

Begge feltene etableres med frittliggende 

småhusbebyggelse (enebolig) i et relativt flatt 

terreng. Begge feltene er organisert med bebyggelse 

på begge sider av en gjennomgående adkomstvei 

(f_SV4 og f_SV7). Bebyggelsen er anlagt i 4-5 rader 

mellom skogen (LF1) og ringveien (o_SKV3). Det 

reguleres et felles uteområde sentralt på hvert av 

feltene f_BUT6 og f_BUT9, som er godt tilgjengelige 

for boenhetene på feltet gjennom smett (f_SGG3-5 

på felt BFS1 og f_SGG10-12 på felt BFS2) som er 

regulert mellom flere av tomtene.  

 

BFS1-2 reguleres med tomtegrenser. Det er regulert 

18 eneboligtomter på hvert av feltene. De regulerte tomtene er minimum ca. 700 m2. For å 

unngå videre eplehagefortetting tillates det kun oppført ett eneboligbygg per tomt. Det tillates 

heller ikke videre deling av tomtene. Byggegrensene på tomtene er trukket ca. 6-10 meter inn 

fra tomtegrensene i sør for å tilrettelegge for sør/sør-vestvendte hager. For øvrig er 

byggegrensene satt 2 meter mot grønnstruktur og skog, 4 meter mot naboeiendommer.  

 
Tillatt utnyttelse per tomt på eneboligfeltene er 24% BYA, inklusive overflateparkering. 

Bebyggelsen på begge feltene tillates etablert med byggehøyder iht. høydekategori 2, for å 

begrense antallet fulle etasjer til to. Bebyggelsen på begge feltene tillates etablert med ulike 

takformer.  

 

Tomannsboliger – BFS3 

Feltet tilrettelegges for bygging av frittliggende 

småhusbebyggelse (tomannsboliger). På feltet vil det 

etableres ca. 12 boenheter (to enheter per bygg), i et 

forholdsvis hellende terreng. Tomannsboligene kan 

enten være horisontaldelte og vertikaldelte, og skal 

utformes med enten saltak eller pyramidetak (en form 

for saltak). 

 

Bebyggelsen organiseres både på innsiden og utsiden av 

gangveien gjennom området (f_SGG14). Det er regulert 

et felles uteområde f_BUT16 nord-øst på feltet opp mot 

friområdet f_GF1.  

 

Mot det tilgrensende hensynssonen H570_1 for bevaring 

av kulturmiljø, er byggegrensen satt til 4 meter for å 

ivareta tilstrekkelig avstand til den automatisk fredete 

kulturminnelokaliteten innenfor området (se 4.14 om 

kulturminner i planforslaget). Der byggegrense ikke er 

vist er byggegrense lik 2 meter fra formålsgrenser.  

 
Tillatt utnyttelse på feltet er 28% BYA, inklusive overflateparkering. Bebyggelsen kan etableres 

med byggehøyder iht. høydekategori 2, for å muliggjøre bygging av inntil 2 fulle etasjer.  

 

 

 

Figur 41: Illustrasjon av felt BFS2. 

Figur 42: Illustrasjon av felt BFS3. 
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4.6.2 Konsentrert småhusbebyggelse 

 

Atriumhus - BKS1 og BKS7 

Feltene BKS1 og BKS9 planlegges utbygd med atriumhus. Atriumhus er en boligtypologi som ikke 

er definert gjennom KMDs veileder «grad av utnytting», men som kan anses som 

kjedehus/rekkehus eller en enebolig – alt etter om de er frittliggende eller sammenbygde. I 

planforslaget er områdene definert som konsentrert småhusbebyggelse, da atriumhusene 

hovedsakelig vil etableres som «kjedeboliger» eller «rekkehus». Atriumhus er – som navnet 

tilsier – en bolig som helt eller delvis er bygget rundt en indre hage eller gårdsrom (se 

prinsippskisse i Figur 43). Bygningene er ofte bygd over 1 etasje, men kan også helt eller delvis 

etableres med to etasjer. 

 
Planforslaget legger opp til at det etableres 

ca. 68 atriumhus fordelt på BKS1 og BKS7. 

Bebyggelsen er tenkt organisert i tun rundt 

de regulerte uteområdene f_BUT (se Figur 

44). Planbestemmelsene sikrer at 

bebyggelsen skal etableres som atriumhus 

ved å stille krav til at boligene skal bygges 

med en «L»- eller «U»-formet bygningsform, 

hvor bygningskroppen omkranser 2 eller 3 

sider av et innhegnet uterom (se 

prinsippskisser i Figur 43). Bebyggelsen skal 

etableres med flate tak eller pulttak. 

Forslagsstiller ønsker å unngå at 

atriumhusfeltene fremstår med et for 

homogent arkitektonisk uttrykk. For å oppnå 

dette kan det for eksempel tilrettelegges for 

variasjon i fasadematerialer mellom 

enhetene, eller variasjon i fasadematerialer 

på en og samme enhet. Fargebruk kan også 

benyttes for å gi feltet et variert uttrykk.   

 

Grad av utnytting innenfor feltene skal ikke overstige 30% BYA, inklusive overflateparkering. 

Atriumhusene tillates etablert med maksimale byggehøyder iht. høydekategori 2, for å muliggjøre 

en utbygging over to plan. Byggehøyder iht. høydekategori kan imidlertid maksimalt utgjøre 2/3 

av fotavtrykket til det enkelte bygg. Øvrige deler av bygget må etableres iht. byggehøyder i 

høydekategori 1.  

  

Figur 44: Illustrasjon av BKS7. 

Figur 43: Prinsippskisse av atriumhus i rekker/kjeder. Til venstre med U-form og til høyre med L-form 
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Kjedehus – BKS2 og BKS6 

 

Rekkehus – BKS2 

Feltet tilrettelegges for bygging av 

konsentrert småhusbebyggelse 

(kjedehus), dvs. at to eller flere enheter 

er knyttet sammen med mellombygg. På 

feltet vil det etableres ca. 21 boenheter. 

Bebyggelsen skal utformes enten med 

saltak eller flate tak. Kjedehusene kan 

etableres i rekker på inntil 4 enheter. 

Avstand mellom rekkene (gavl) skal være 

minst 4 meter.  

 

Bebyggelsen er tenkt organisert på begge 

sider av de to regulerte adkomstveiene 

f_SV2 og f_SV3. Sentralt på feltet er det 

regulert et uteoppholdsareal (f_BUT5). 

 
Tillatt utnyttelse på feltet er 30% BYA, 

inklusive overflateparkering. Bebyggelsen tillates etablert med byggehøyder iht. høydekategori 3, 

for å muliggjøre utbygging i 3 etasjer. For minst 30% av boligene kan byggehøyder iht. 

høydekategori 3 maksimalt utgjøre 70% av byggets fotavtrykk. 

 

 

Rekkehus – BKS6 

BKS6 tilrettelegges for utbygging av konsentrert 

småhusbebyggelse (kjedehus) i et slakt hellende 

terreng. Det vil etableres ca. 11 boenheter på 

feltet. Bebyggelsen på feltet organiseres 

langsmed de to adkomstveiene f_SV9 og f_SV10. 

Feltet har en byggegrense på 4 meter mot 

hensynssone H570 for bevaring av kulturmiljø. 

BKS8 har også en byggegrense på 4 meter mot 

o_SKV3. Der byggegrense ikke er vist er 

byggegrensen lik 2 meter fra formålsgrenser.  

 

Bebyggelsen etableres i kjeder med inntil 4 

enheter. Kjeder med 4 enheter kan imidlertid ikke 

utgjøre mer enn 50% av kjedene på feltet - det 

vil altså være en variasjon i antall enheter i de 

ulike kjedene. Avstanden mellom kjedene (gavl) 

skal være minst 4 meter. Enhetene i kjedene på 

feltet er illustrert med en viss innbyrdes 

forskyvning, for å bryte ned skalaen på 

bygningsvolumene. Bebyggelsen skal utformes 

med saltak eller flate tak. 

 

Bebyggelsen på feltet kan etableres med byggehøyder iht. høydekategori 3 inntil 3 etasjer. For 

minimum 30% av boligene på feltet kan byggehøyder iht. høydekategori 3 maksimalt utgjøre 

70% av det enkelte bygg sitt fotavtrykk. Tillatt utnyttelse innenfor feltet er 30% BYA, inklusive 

overflateparkering.  

 

 

 

Figur 45: Utsnitt av BKS2 fra illustrasjonsplan. 

Figur 46: Illustrasjon av BKS6. 
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Rekkehus – BKS3, BKS4 og BKS5 
 

Rekkehus – BKS3 

BKS3 etableres med konsentrert 

småhusbebyggelse (rekkehus) i et relativt 

slakt terreng. Innenfor feltet vil det 

etableres ca. 16 boenheter. Bebyggelsen på 

feltet henvender seg mot den sentrale 

gangveien f_SGG6. Feltet reguleres med 

felles uteoppholdsareal (f_BUT7) som 

grenser til grøntdraget f_GBG5. 

Byggegrenser er i likhet med BFS3 satt til 4 

meter mot hensynssonen H570_1 for 

bevaring av kulturmiljø. Der byggegrense 

ikke er vist er byggegrense lik 2 meter fra 

formålsgrenser. 

 

Bebyggelsen skal etableres i rekker med 

inntil 5 enheter. Rekker med 5 enheter kan 

imidlertid ikke utgjøre mer enn 50% av 

rekkene på feltet. Avstanden mellom 

rekkene (gavl) skal være minst 4 meter. Bebyggelsen skal utformes enten med flate tak eller 

saltak. For å oppnå et variert uttrykk på feltet, er tanken gi hver rekke et unikt og artikulert 

utrykk, f.eks. ved variasjon i fargebruk eller fasadematerialer.   

 

Tillatt utnyttelse innenfor feltet er 35% BYA, inklusive overflateparkering. Bebyggelsen tillates 

etablert med byggehøyder iht. høydekategori 3, for å muliggjøre utbygging i 3 etasjer. Minimum 

30% av boligene med byggehøyder iht. høydekategori 3 (med 3 etasjer) skal ha en inntrukket 

øverste etasje. 

 

 

 

Rekkehus – BKS4 

BKS4 tilrettelegges for utbygging av 

konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus) 

i et slakt hellende terreng. Det vil 

etableres ca. 23 boenheter på feltet. BKS4 

organiseres som et tun, med bebyggelse 

rundt et indre felles uterom f_BUT8, med 

en omkransende gangvei f_SGG7. 

Innenfor feltet er det en ambisjon om å 

tilrettelegge for en viss variasjon i 

boligstørrelser og planløsninger, ved å 

etablere boliger med ulikt fotavtrykk og 

etasjeantall. Det ønskes også benytte 

f.eks. farger og materialer til å gi ulike 

rekkene et unikt utrykk. Selv om rekkene 

gis et unikt utrykk, skal feltet fremstå 

helhetlig og harmonisk.  

 

Feltet har en byggegrense på 4 meter mot 

hensynssone H570 for bevaring av 

kulturmiljø. BKS4 har også en 

Figur 47: Illustrasjon av BKS3. 

Figur 48: Illustrasjon av BKS4. 
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byggegrense på 4 meter mot o_SKV3. Der byggegrense ikke er vist er byggegrensen lik 2 meter 

fra formålsgrenser.  

 

Bebyggelsen skal etableres i rekker med inntil 5 enheter. Rekker med 5 enheter kan imidlertid 

ikke utgjøre mer enn 50% av rekkene på feltet. Avstanden mellom rekkene (gavl) skal være 

minst 4 meter. Mellom rekkene tenkes det etablert smett som gir tilgang til grønnstrukturen 

rundt feltet. Bebyggelsen skal utformes med flate tak.   

 

Bebyggelsen etableres både med byggehøyder iht. høydekategori 2 og 3. Minimum 25% av 

bebyggelsen skal etableres med byggehøyder iht. høydekategori 2 (2 etasjer), mens inntil 75% 

av boligene kan etableres med byggehøyder iht. høydekategori 3 (3 etasjer). Tillatt utnyttelse 

innenfor feltet er 35% BYA, inklusive overflateparkering. 

 

 

Rekkehus – BKS5 

BKS5 tilrettelegges for utbygging av 

konsentrert småhusbebyggelse 

(rekkehus) i et slakt hellende terreng. 

Det vil etableres ca. 13 boenheter på 

feltet. Bebyggelsen på feltet organiseres 

på begge sider av en sentral gangvei 

f_SGG13. Feltet har byggegrense på 4 

meter mot hensynssone H570 for 

bevaring av kulturmiljø. Der 

byggegrense ikke er vist er 

byggegrensen lik 2 meter fra 

formålsgrenser.  

 

Bebyggelsen etableres i rekker med 

inntil 5 enheter. Rekker med 5 enheter 

kan imidlertid ikke utgjøre mer enn 50% 

av rekkene på feltet. Avstanden mellom 

rekkene (gavl) skal være minst 4 meter. 

I illustrasjonsplanen er enhetene i 

rekkene vist med innbyrdes forskyvning. Dette kan bidra til å bryte ned skalaen og gi visuelle og 

romlige kvaliteter. Bebyggelsen skal utformes enten med saltak eller flate tak.   

 

Bebyggelsen på feltet kan etableres med byggehøyder iht. høydekategori 3 (inntil 3 etasjer). 

Også på dette feltet skal minimum 30% av enhetene som etableres med byggehøyder iht. 

høydekategori 3 ha en inntrukket øverste etasje. Tillatt utnyttelse innenfor feltene er 30% BYA, 

inklusive overflateparkering.  

 
  

Figur 49: Illustrasjon av BKS5. 
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4.7 Støtte- og fellesfunksjoner til boligene 

Planforslaget legger opp til flere fellesskapsløsninger i planområdet for å bygge oppunder gode og 

bærekraftige bomiljøer i Vollskogen.  

 

Innenfor f_BA1 tilrettelegger planforslaget for at det 

kan etableres et grendehus som er felles for alle 

boligene i Vollskogen. Grendehuset har en sentral 

plassering i utbyggingsområdet, og grenser direkte til 

f_GF1 hvor det vil tilrettelegges for områdelekeplass 

og felles uteoppholdsarealer. Felleshuset vil f.eks. 

kunne leies i forbindelse med arrangementer, feiringer 

eller velforeningsmøter. Planbestemmelsene tillater at 

grendehuset etableres med en størrelse på inntil 150 

m2 BYA, og med byggehøyder iht. høydekategori 2 

(tilsvarende 2 etasjer). I tillegg til å være et 

forsamlingslokale, kan grendehuset også utstyres med 

inntil 4 rom for overnatting. Hensikten med 

overnattingsrommene er å redusere behovet for å 

utstyre boenhetene i området med eget gjesterom. 

Tiltaket vil dermed bidra til en delingsøkonomi, med 

den effekten at flere boenheter kan etableres med 

mindre bruksareal.     

 

Formålsområdet f_BA2 er regulert som et samleareal 

for flere støttefunksjoner til boligprosjektet. På arealet 

som er gitt en hensiktsmessig plassering langsmed 

adkomstveien (o_SKV1), åpnes det for etablering av 

både bil- og sykkeldelingsordninger, hurtiglading for 

el-bil, et «pick-up point» for varebestilling, 

sykkelreparering, samt andre hensiktsmessige 

delefunksjoner. Planen stiller krav til at det skal 

avsettes minimum 2 parkeringsplasser for delebiler, 

og minimum 10 plasser for delesykler. Delesyklene vil 

være en blanding av vanlige sykler og lastesykler. 

Formålsområdet er regulert med noe større areal enn 

det de overnevnte funksjonene krever. Dette er for å 

ta høyde for mulige nye delefunksjoner på området, 

samt utvidelse av de foreslåtte funksjonene.  

 

I planen er det også avsatt arealer til parsellhager. 

Parsellhagene vil etableres innenfor GBG-formålet. I 

illustrasjonsplanen er parsellhagene vist øst i 

planområdet, innenfor f_GBG9. F_GBG9 anses særlig 

som en egnet plassering for dyrking av egen mat da 

området har god jordkvalitet og gode solforhold. 

Parsellhagene kan også være et positivt tiltak for å 

styrke lokalsamfunnet i Vollskogen og for å promotere 

bærekraftige livsstiler, samtidig som det muliggjør 

bruk av deler av den dyrkbare jorda i området. 

Planbestemmelsene stiller krav til at det skal etableres 

minimum 5 m2 per bolig for 80% av boligene. Ved 

utbygging av 200 boenheter stilles det krav til 

etablering av 800 m2 med parsellhager.   

Figur 50: Formålsområde f_BA1, hvor felleshuset 
kan etableres. 

Figur 51: Utsnitt fra plankart som viser 
samlearealet for fellesfunksjoner, f_BA2. 
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4.8 Uteområder og bokvalitet 

Planen legger opp til et hierarki av uteoppholdsarealer med varierende grad av opparbeidelse og 

innhold, som skal bidra til å skape gode og trivelige bomiljøer i Vollskogen. Uteområdene i planen 

omfatter: private og felles uteoppholdsarealer, nærlekeplasser, en områdelekeplass, 

grønnstruktur, samt en omkringliggende skog. Diagrammet nedenfor viser de forskjellige typene 

grøntområder i planforslaget illustrert med ulike grønnfarger. Diagrammet fremhever også hvor 

store deler av planområdet som vil bevares med et grønt preg. Nedenfor redegjøres det videre 

for mangfoldet av uteområder i planforslaget.  

 

 

 

Figur 52: Diagrammet viser ulike typer grøntområder i planforslaget, og tilgjengelig uteoppholdsareal 
på bakkeplan (felles og privat) ved maks utbygging.  
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Privat og felles uteoppholdsareal 

Planforslaget stiller krav til minste uteoppholdsareal (MUA) til de respektive boligfeltene, hvor 

kravet varierer med de ulike boligtypologiene, utnyttelsen og utformingen av feltene. I MUA 

inngår ubebygde arealer på bakkeplan, som ikke benyttes til kjøreadkomst og som ikke er 

brattere enn 1:3. Planens bestemmelser åpner for at ikke-overbygde terrasser og takterrasser 

med en minstestørrelse på 15 m2 kan inngå i beregningen av MUA på feltene BKS1-7 og BFS3. 

Minst 75% av MUA skal imidlertid løses på terreng. Nedenfor er MUA-kravene for de respektive 

feltene/typologiene opplistet: 

• For eneboligfeltene (BFS1-2) stilles det krav til MUA på 250 m2 per boenhet. 

• For BFS3 med tomannsboliger stilles det krav til MUA på 150 m2 per boenhet.  

• For BKS1 og BKS7 med atriumhus stilles det krav til 100 m2 MUA per boenhet.  

• For BKS2 og BKS6 med kjedeboliger stilles det krav til MUA på 100 m2 per boenhet.  

• For rekkehusene i planen (BKS3, BKS4 og BKS5) stilles det krav til MUA på 100 m2 per 

boenhet. 

 

På feltene BKS1-7 og BFS3 kan MUA dekkes innenfor de enkelte formålsområdene hvor boligene 

etableres, samt innenfor felles gangvei (f_SGG) eller felles uteoppholdsarealer (f_BUT) tilknyttet 

feltene. MUA på disse feltene vil være en blanding av private hager og felles uteoppholdsarealer. 

Dette er antydet i Figur 52, hvor de enkelte boligene er illustrert med en privat forhage/bakhage, 

og hvor arealene mellom bygningene på feltene er markert som felles uteoppholdsarealer. 

Andelen privat hage til den enkelte bolig vil variere ut ifra boligens plassering i feltet, avstand til 

nabobygg og størrelsen på eventuelle balkonger og takterrasser. Dette vil avklares i 

prosjekteringsfasen. På BFS1-2 skal MUA løses på den enkelte eiendom, ettersom det i 

reguleringsplanen fastsettes eiendomsgrenser. MUA på disse feltene er altså i utgangspunktet 

private hager.  

Planens bestemmelser stiller krav til at uteoppholdsarealene skal plasseres best mulig i forhold til 

sol, støy og andre miljøbelastninger. I planen er byggegrensene på eneboligtomtene (BFS1-2) 

fastsatt for å sikre at boligene plasseres nord/nord-øst på tomtene, slik at hagene vender mot 

sør/sør-vest, for å optimalisere solforhold.  

 

Det er i planforslaget valgt å fastsette en noe lavere MUA for atriumhusene (BKS1 og BKS7), 

tomannsboligene (BFS3), kjedehusene (BKS2 og BKS6) enn det som f.eks. fremgår av Ås 

kommunes reguleringsplan for småhusbebyggelse, PlanID: 328 (under utarbeidelse), som stiller 

krav til 200 m2 for hver enhet i tomannsbolig (benyttet som ref. for atriumhus, tomannsboliger 

og kjedehus) og 100 m2 for sekundærleilighet (benyttet som ref. for rekkehus). Grunnen er at 

Vollskogen etableres som en helhetlig plan hvor det er avsatt rikelig med andre typer felles 

rekreasjonsområder innen umiddelbar nærhet: med nærlekeplasser i boligfeltene, og med 

områdelekeplass og en omfattende grønnstruktur mellom boligfeltene (se figuren ovenfor). I 

tillegg har boligene umiddelbar nærhet til den omkringliggende skogen som bevares og 

tilrettelegges for nærfriluft. Les mer om de lekeplasser og øvrig grønnstruktur i påfølgende 

delkapitler.  

 
Nærlekeplasser og områdelekeplass 

I tillegg til de private og felles uteoppholdsarealene omtalt ovenfor, er det internt på feltene 

regulert nærlekeplasser (f_BUT1-16). Nærlekeplassene skal tilrettelegges for opphold, lek og 

aktivitet, og skal være rettet mot de yngste. Nærlekeplassene kan medregnes i MUA for feltene 

de tilhører, og det skal avsettes minimum 6 m2 per boenhet innenfor det aktuelle feltet. 

Lekeplassene skal minimum være 100 m2, og formgis ut fra stedlige kvaliteter, slik at 

eksisterende terreng og vegetasjon ivaretas best mulig.  

 
Lekeplassene skal opparbeides ferdig tilsådd og beplantet, med lekeapparater av god og varig 

kvalitet. For å unngå at alle lekeplassene utformes likt, stilles det i planbestemmelsene krav om 
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variasjon i utformingen av lekeplassene. Detaljert utforming av nærlekeplassene skal framgå av 

utomhusplan til rammesøknad.  

 

Nærlekeplassene skal i likhet med de felles og private uteoppholdsarealene plasseres slik at de 

får gode solforhold. Det stilles krav om at minst 50% av minstekravet til areal skal være 

solbelyst 1. mai klokken 15:00. De lysegrønne områdene i Figur 54 markerer de regulerte 

nærlekeplassene. Figuren viser at samtlige av nærlekeplassene hvor lekeplassene etableres vil ha 

tilstrekkelig gode solforhold 1 mai, kl. 15:00. Nærlekeplassene er i planforslaget trukket unna vei 

og renovasjon, og vil derfor være skjermet fra støy (se Figur 59).  

Figur 53: Perspektivet viser hvordan felles uteoppholdsareal, med gangvei (f_SGG7) og nærlekeplass 
(f_BUT8) innenfor feltet BKS4 kan se ut. 

Figur 54: Sol- og skyggediagrammer, 1 mai, kl. 15, hvor nærlekeplasser og områdelekeplass er 
uthevet i lysegrønn.  
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I tillegg til nærlekeplassene regulerer planforslaget en områdelekeplass beregnet for barn i alle 

aldere. Områdelekeplassen etableres innenfor f_GF2, og skal være minimum 6 m2 per boenhet i 

planområdet. Forutsatt en maks utbygging på 200 boenheter skal områdeslekeplassen minst 

være 1 200 m2. Deler av områdelekeplassen skal utformes som en «naturlekeplass» der det 

tilrettelegges for variert lek i friområdet. Med «naturlekeplass» menes at naturen og de stedlige 

forhold danner grunnlaget for lekeplassens form og innhold. Hensikten er at det skal legges til 

rette for lek, sanselighet, oppdagelse og aktiviteter gjennom bruk av naturlige elementer og 

materialer i størst mulig grad. Figur 54 viser også at områdelekeplassen vil ha gode solforhold 1. 

mai, kl. 15:00. Kvalitetskrav for nærlekeplasser når det gjelder solforhold, skjerming mot trafikk, 

forurensning og renovasjon gjelder også for områdelekeplassen. 

Figur 55: Bildet viser et eksempel på hvordan områdelekeplassen innenfor f_GF2 kan se ut, med 
atriumhusene på felt BKS1 i bakgrunnen.  
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Blå/grønnstruktur og hundremetersskog 

I utformingen av konseptet er det lagt vekt på å bevare Vollskogens grønne preg, og å integrere 

dette som en kvalitet i boligområdet. Et sentralt grep har vært å tilrettelegge for en overordnet 

sammenhengende grønnstruktur internt på boligområdet, som knyttes opp mot et skogsbelte 

(LF1-2) som bevares rundt boligområdet. Grønnstrukturen internt på byggeområdet kobles 

sammen med den omkringliggende skogen gjennom et nettverk av gangstier, som tilrettelegger 

for god mobilitet mellom boligfeltene og rekreasjonsområdene i planen (les mer om mobilitet og 

tiltak for myke trafikanter i delkapittel 4.12).  

 

Grønnstrukturene i byggefeltet har ulike formål, men vil alle bidra til å gi området et grønt preg. 

For opplevelsen av bomiljøet i Vollskogen vil særlig den blå-grønne strukturen (f_GBG1-10) 

langsmed hovedveien og ringgata være viktig. Formålet f_GBG er regulert i områdets bekkedaler 

– områdene som er mest flomutsatt og hvor mesteparten av områdets overvann naturlig vil 

samles. Områdene vil ha en sentral funksjon i områdets overvannshåndtering og vil blant annet 

ha åpne vannveier og regnbed. I det daglige vil det langs de største flomveiene renne små 

bekker. Ved ekstreme nedbørsituasjoner vil bekkedragene ha kapasitet til å ta mye vann uten at 

det oppstår skade på omkringliggende bygninger og veier. De blå-grønne dragene vil bidra til å gi 

området naturlige kvaliteter med stedegen vegetasjon og vannelementer, samtidig som de har 

en viktig fordrøyningsfunksjon.  

 

Flere av de blå-grønne områdene vil i tillegg til det estetiske og funksjonelle, også ha betydning 

som rekreasjonsområder og som sosiale møteplasser. Den blå-grønne strukturen er regulert 

relativt bredt, og vil derfor kunne fungere som et område for lek og aktivitet. Det vil også 

anlegges gangveier i de blå-grønne områdene, som knytter seg opp mot øvrig grønnstruktur og 

gang- og sykkelveier/fortau i området. Det tillates utplassering av enkel møblering og 

aktivitetsapparater i tråd med utomhusplan. Snitt AA på neste side illustrerer blant annet 

hvordan f_GBG5-8 er tenkt som et blå-grønt rekreasjonsområde mellom boligfeltene på hver side 

av grønnstrukturen.  

 

Rundt boligområdene er det bevart et belte med skog i nord, vest og sør (LF1-2). Skogen er 

regulert med arealformålet friluftsformål under hovedformålet LNFR. Skogen vil fungere som et 

nærfriluftsområde/hundremeterskog, som supplerer grønnstruktur, uteoppholdsarealer og 

lekeplasser internt i boligområdet. Innenfor formålet skal eksisterende vegetasjon og terreng 

bevares, og det tillates kun enkel tilrettelegging for friluft i form av turstier, bålplasser og 

gapahuk iht. utomhusplan, samt nødvendig skjøtsel/plukkhogst. Innenfor bestemmelsesområder 

markert med #5 tillates det nødvendige terrengjusteringer for å etablere flomdempende tiltak.  
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Figur 56: Snittet viser hvordan to av de blå-grønne dragene tenkes utformet, og hvilke funksjoner det er tiltenkt. 
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4.9 Mikroklima og støyforhold 

4.9.1 Solforhold 

Det er i forbindelse med planarbeidet gjort en sol- og skyggestudie med utgangspunkt i maks tillatt 

utbygging (høyder og utnyttelse). 

 

Boligene i prosjektet vil generelt ha gode solforhold. Området har ingen betydelige landskapsformer som 

begrenser solinnfallet i nevneverdig grad. Boligene vil etablert med regulerte byggehøyder kaste lite skygge 

på hverandre på dagtid (se diagrammene nedenfor, 1. mai kl. 12:00 eller 15:00). Majoriteten av boligene vil 

med plassering i illustrasjonsplanen også ha kveldssol (se diagram 1. mai kl. 18:00). Trær innenfor 

planområdet vil kunne kaste skygger på boliger som grenser til grønnstruktur eller skogen. 

Planbestemmelsene åpner for nødvendig plukkhogst og skjøtsel av trær for å oppnå tilstrekkelig gode 

solforhold for hagene til boligene.  

Figur 57: Sol- og skyggediagrammer fra 1. mai. 
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4.9.2 Temperatur- og vindforhold 

Planforslaget bevarer en vegetasjonsbuffer rundt utbyggingsområdet, blant annet for å bidra til 

vindskjerming, slik at temperaturen i byggeområdet ikke oppleves kaldere enn faktisk 

temperatur. Mot nord er vegetasjonsbeltet 25-40 meter bredt. Vegetasjonsbufferen mot nord er 

stedvis enda tykkere da det også vokser noe skog på NMBU sin eiendom utenfor planområdet. 

Mot vest er vegetasjonsbufferen ca. 100 meter bredt. Mot sør er vegetasjonsbufferen minst 120 

meter bred. Vegetasjonsbeltet er regulert med LNFR formålet friluftsformål, som blant annet 

stiller krav til at eksisterende vegetasjon skal bevares. Skjøtsel av vegetasjonsbeltet tillates kun i 

begrenset grad. Skjøtselen skal imidlertid være såpass beskjeden at vindskjermingseffekten til 

vegetasjonsbeltet ikke forsvinner.  

 

Plasseringen av bebyggelse og vegetasjon i byggeområdet vil også bidra til å bremse opp 

potensiell vind, og skape lune felles uteoppholdsarealer.  

 

  

Figur 58: Prinsippskisse som viser skogens tykkelse og skjermingseffekt mot vind 
nord- og sørfra. 
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4.9.3 Støyforhold 

Boligområdet påvirkes ikke av støy fra Fv. 152 eller E6. Støyfølsomme formål påvirkes i liten 

grad av støy fra interntrafikken generert av tiltaket. Ingen av boligene havner innenfor gul 

støysone. Noen fasader nærmest den mest trafikkerte delen av o_SKV2 havner akkurat under 

grenseverdien for gul støysone. Uteoppholdsarealer på boligfeltene og områdelekeplass er 

planlagt slik at de ikke berøres fra trafikkstøy. 

 

Dimensjonering av fasader for å tilfredsstille krav til innendørs lydnivå må gjøres i senere fase, 

når endelig utforming og planløsninger er bestemt.  

 

  

Figur 59: Støysonekart 1,5 meter over terreng for planalternativet.  
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4.10 Parkering 

Planområdets nærhet til Ås sentrum (innen 

sykkelavstand) og kollektivtransport (innen 

gangavstand) tilsier at planområdet bør ha 

relativt strenge krav til parkeringsnorm. I 

planen stilles det krav til maksimalt 1 

parkeringsplass per boenhet, både for 

frittliggende og konsentrert 

småhusbebyggelse. I tillegg åpnes det for å 

etablere minimum 0,1 og maksimalt 0,3 

gjesteparkeringsplasser per boenhet. 

Parkeringsplassene for både frittliggende og 

konsentrert småhusbebyggelse skal 

forberedes med infrastruktur for tilkobling 

av elbillader. 

 

Planforslaget legger opp til ulike 

parkeringsløsning for de ulike feltene. 

Planforslaget legger i hovedsak opp til felles 

parkeringsanlegg i utkanten av boligfeltene, 

dette gjelder BKS1, BKS3, BKS4, BKS5, 

BKS7 og BFS3 (atriumhus, rekkehus og 

tomannsboliger). De felles 

parkeringsarealene skal etableres innenfor 

bestemmelsesområdene markert med #4. 

De felles parkeringsanleggene kan etableres 

med carport/garasje. Fellesparkering i 

utkanten av feltene støtter oppunder 

prosjektets ambisjon om å etablere bilfrie 

soner for flere av feltene.  

 

Parkering på BKS2 og BKS6 (kjedehus) 

løses i tilknytning til den enkelte bolig 

innenfor feltet, med garasje/carport. 

Parkering på feltene BFS1-2 (eneboliger) 

ivaretas på egen eiendom som overflateparkering, eller i frittliggende eller integrert 

garasje/carport.  

 

Gjesteparkering til de fleste feltene løses som gateparkering langs hovedveien (o_SKV2) og 

ringveien (o_SKV3) innenfor f_SPP1-12. Gateparkeringen gir en jevn spredning av 

gjesteparkeringsplasser til feltene. Det tillates etablering av inntil 3 parkeringsplasser etter 

hverandre før det skal være et opphold på minimum 2 meter. For å gi gata grønt preg, skal 

oppholdet mellom parkeringsplassene etableres med oppstammede gatetrær. Gjesteparkering på 

BKS2 løses internt på feltet, da det her ikke er regulert kantsteinsparkering langs o_SKV2 forbi 

feltet. 

 

Planen stiller krav til at det skal etableres minimum 2 parkeringsplasser for sykkel i tilknytning til 

hver boenhet.   

Figur 60: Utklipp fra illustrasjonsplanen som viser 
hvordan parkeringsfeltet langs hovedveisystemet 
tenkes utnyttet, med en blanding av 
kantsteinsparkering, beplantning og renovasjon. 
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4.11 Vei- og trafikkløsninger 

4.11.1 Hovedadkomstvei 

Med bakgrunn i gjennomført utredning av adkomstmuligheter, legger planen opp til 

hovedadkomst gjennom Pentagonveien og Nedre Pentagonvei (o_SKV1). Se vedlegg 19 om valg 

av hovedadkomstvei for videre begrunnelse og kriterier for valgt alternativ.  

 

Hovedadkomstveien anlegges som en kjørevei med gang- og sykkelvei. Det er valgt å regulere 

gang- og sykkelvei fremfor fortau, da dette iht. Statens Vegvesens håndbok N100 er anbefalt 

løsning når ÅDT > 1000, og veien benyttes som skolevei. Adkomstveien vil med regulert tiltak ha 

en ÅDT > 1000 (se kapittel om tiltakets virkninger). Nedre Pentagonvei, vil også benyttes som 

skolevei, blant annet for unge som går på Ås ungdomsskole/videregående skole. Veisnittet for 

den regulerte veiløsningen i Pentagonveien/Nedre Pentagonvei kan ses i figuren nedenfor.  

 

Anleggelse av den nye veiløsningen medfører en breddeutvidelse ift. eksisterende veiløsning som 

legger opp til kjørebane, og fortau langs deler av veien. Da hovedadkomsten går over 

NMBU/SIÅS sin eiendom, har disse vært involvert i utforming av den regulerte løsningen. For 

NMBU og SIÅS var hensynet til jordvern, samt ivaretakelse av eksisterende økohagen ved 

studentboligene sør for veien viktige momenter i planleggingen av en ny veiløsning.  

 

Den regulerte løsningen legger opp til at man øverst i Pentagonveien legger ny veibane der 

dagens fortau ligger, slik at man i størst mulig grad unngår å ta dyrka mark på nordsiden av 

veien. På det midtre strekket legges gang- og sykkelveien der det i dag ligger en voll mot 

jordbruket, slik at økohagen bevares. For å begrense skjæringsutslaget i svingen mot jordbruket 

reguleres det en støttemur. På det nederste strekket legges ny veibane noe vest for dagens 

veibane slik at adkomstveien kan legges på ytterkanten av SIÅS sine parkeringsarealer. Det 

tilrettelegges for en vegetasjonsbuffer (GBG11-12) mellom veien og parkeringsplassen til SIÅS.  

 

Siden det tilrettelegges for en tilpasset veiløsning, vil kun deler av dagens vei benyttes. Den 

tilpassede veiføringen nødvendiggjør også at krysset Pentagonveien x Herumveien forskyves 

noen meter sørover. Planen legger opp til at det etableres nye frisiktsoner i krysset. 

 
 

 
 
 

Figur 61: Veisnittet som ligger til grunn for reguleringen av vegløsningen i Pentagonveien/Nedre 
Pentagonvei. 



 

 61 (128) 

 

 

 

4.11.2 Hovedveisystem og internveier 

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

«hovedvei» (o_SKV2) og en «ringvei» (o_SKV3) gjennom området, noe som bidrar til å fordele 

trafikken jevnere ut i veinettet. Det er planlagt ensidig fortau med 3 meters bredde i både hoved- 

og ringveien, samt kantsteinsparkering langs store deler av hovedveisystemet. Figur 63 viser et 

typisk veisnitt i ringveien og hovedveien.  

 

 

Figur 62: Utsnittet viser hovedveisystemet og internveier i planområdet. 
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I tillegg til hovedveisystemet 

regulerer planen også adkomstveier 

til boligfeltene (f_SV1-12). Her 

fremføres kjøretøy og myke 

trafikanter i blandet trafikk. 

Adkomstveien til halvparten av 

feltene (BKS1, BKS3, BKS4, BKS5, 

BKS7 og BFS3) er kun en stikkvei 

som leder til et felles 

parkeringsanlegg i utkanten av 

feltene. Feltene er utover stikkveien 

frem til de felles 

parkeringsanleggene, bilfrie. Feltet 

BKS2 og BKS6 reguleres uten felles 

parkering, og de enkelte boenhetene 

vil derfor i utgangspunktet ha 

avkjørsler fra adkomstveiene (f_SV2-

3). Figur 65 viser et typisk veisnitt 

for internveiene på de nevnte 

feltene. Grøft er ikke regulert internt 

på boligfeltene. 

 

Feltene BFS1/BKS3 og BFS2/BKS6 

reguleres med gjennomgående 

adkomstveier, som de enkelte 

boligene har avkjørsler fra. Enkelte 

av boligene som ikke grenser direkte 

til adkomstveien tillates adkomstrett 

over gangvei-formålene f_SGG1-2 

og f_SGG8-9. Figur 64 viser et 

typisk veisnitt for adkomstveiene 

f_SV4 og f_SV7.  

 

 

 

 

 
  

Figur 63: Typisk veisnitt for o_SKV2 og o_SKV3, «hovedveien» og «ringveien». 

Figur 64: Typisk veisnitt for adkomstveiene på feltene BFS1-2  

Figur 65: Typisk veisnitt for adkomstveiene på feltene med 
konsentrert småhusbebyggelse. 
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4.11.3 Skolevei, gang- og sykkelvei mot Brønnerud 

Med bakgrunn i gjennomført utredning om mulige skoleveiforbindelser mot Brønnerud (se 

vedlegg 20), er det valgt å anlegge skolevei som en forlengelse av hovedveien gjennom 

planområdet og videre vestover. Skoleveien vil fortsette som gang- og sykkelvei (o_SGS2) fra 

fortauet o_SF1, og gjennom skogen før den trekkes på sørsiden av den hule eika (H560). Derfra 

fortsetter den videre langs jordkanten på baksiden av gårdstunet på Østre Voll før den kobler seg 

på Vollveien gjennom en passasje mellom Vollveien 12 og Vollveien 16. Skoleveien legges tett 

opp mot på baksiden av gårdstunet for å fragmentere så lite dyrka mark som mulig. Fra 

påkoblingspunktet i Vollveien fortsetter skoleveien på dagens gårdsvei som går rett nordover til 

Brønnerud skole.  

 

Skoleveien opparbeides med gang- og sykkelveistandard slik at den også kan benyttes som en 

andre adkomstvei for utrykningskjøretøy som ambulanse og brannbil. Veien skal etableres med 

belysning. Gang- og sykkelveien vil også være en del av forbindelsen som dannes i retning vest-

øst gjennom planområdet. Les mer om tilrettelegging for myke trafikanter i delkapittel 4.12. 

Nedenfor vises et målsatt snitt av planlagt gang- og sykkelvei.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 67: Veisnitt for skolevei mot Brønnerud (o_SGS2) 

Figur 66: Skolevei, i gang- og sykkelveistandard mot Brønnerud skole. 
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4.11.4 Gang- og sykkelvei mot krysset Herumveien x Søråsveien 

Med bakgrunn i gjennomført utredning om mulige gangforbindelser mellom Vollskogen og 

Herumveien/Søråsveien (se vedlegg 22), er det valgt å regulere en gang- og sykkelvei (o_SGS3) 

gjennom eksisterende friområde sør for bebyggelse i Kilehagen. Gang- og sykkelveien kobles på 

eksisterende stikkvei fra Herumveien, som gjennom planen reguleres til en offentlig gang- og 

sykkelvei (o_SGS4), hvor bruk går som blandet trafikk opp til Herumveien. Ettersom stikkveien 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. For å sikre 

trafikksikkerhet på o_SGS4 stilles det krav til at veien breddeutvides til minimum 3,5 meter, i 

forbindelse med opparbeidelse av o_SGS3.  

 

O_SGS3 er regulert med en bredde på 3 meter og annen veigrunn på minimum 1 meter på 

begge sider til grøft, fyllinger og skjæringer. Gang- og sykkelveien er nærmest Vollskogen anlagt 

lengst mulig sør innenfor eksisterende friområde for å ivareta mest mulig avstand til 

salamanderdammen nord for veien og for å ivareta avstand til boligene i Kilehagen 53-103. 

Lengst øst er gang- og sykkelveien lagt lengst mulig sør for å unngå betydelige inngrep i 

Kilehagen borettslag (Kilehagen 4-24) sitt opparbeidede uteoppholdsareal som ligger nord-øst for 

veien. Mot dette hagearealet er det også regulert en støttemur for å redusere skråningsutslaget 

mot hagen. Gang- og sykkelveien vil etableres med belysning.  

 

Forbindelsen vil hovedsakelig bidra til å redusere avstanden til søndre deler av Ås 

sentrumsområde, samt rekreasjonsområder sør for Ås (f.eks. Vardåsen), da den kobles direkte i 

krysset Herumveien x Søråsveien, som muliggjør videre ferdsel østover og sørover. For myke 

trafikanter som skal nordover mot NMBU og Fv. 152, vil gang- og sykkelveien i Nedre 

Pentagonvei alltid være korteste alternativ. 

 

 

 
  

Figur 68: Utsnitt fra plankartet av ny gang- og sykkelvei mellom Vollskogen og Herumveien x 
Søråsveien. 
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4.12 Tilrettelegging for myke trafikanter 

Tilrettelegging for myke trafikanter er et sentralt grep for å bygge opp under målsetningene om å 

redusere bilbruk, fremme folkehelse og å promotere grønn mobilitet. I utformingen av 

planforslaget er det lagt vekt på å skape effektive og trygge gangforbindelser internt i 

boligområdet, samtidig som det skapes nye forbindelser for å koble Vollskogen mot eksisterende 

nettverk for myke trafikanter utenfor planområdet. Forbindelser ut fra Vollskogen mot 

eksisterende nettverk for myke trafikanter er viktig både for å tilgjengeliggjøre funksjoner i Ås 

for Vollskogens befolkning, men også for å tilgjengeliggjøre Vollskogen (med de kvalitetene 

området har) for befolkningen i Ås for øvrig. Prinsippskissen nedenfor illustrerer det finmaskede 

nettverket av gangforbindelser som planforslaget legger opp til.  

 

Utad kobles Vollskogen til eksisterende nettverk for myke trafikanter i tre retninger: mot 

Herumveien i nord-øst, mot krysset Herumveien x Søråsveien i øst og mot Vollveien i vest. Ved å 

skape forbindelser mot både øst og vest, vil det dannes nye tverrgående forbindelser gjennom 

boligprosjektet. Planforslagets viktigste øst-vest-forbindelse for myke trafikanter danner en 

kobling mellom Herumveien i nord-øst og Vollveien i vest, gjennom gang- og sykkelvei langs 

Pentagonveien/Nedre Pentagonvei (o_SGS1), fortau langs hovedveien gjennom planområdet 

(o_SF1-4) og gang- og sykkelvei vest for planområdet (o_SGS2). Planforslaget danner også en 

sekundær øst-vest-forbindelse fra krysset Herumveien x Søråsveien til Vollveien.  

 

Internt i planområdet er det regulert fortau langs både hovedveien gjennom planområdet 

(o_SKV2) og ringveien (o_SKV3). Fortauene er regulert med bredde 3 meter. Fortauet sikrer 

separering av motorisert trafikk og myke trafikanter langs hovedveinettet hvor det vil være mest 

trafikk. For å bedre mobiliteten internt i planområdet er det i planforslaget også lagt opp til et 

sammenhengene nettverk av gangstier gjennom grønnstrukturformålene (f_GTD1-5, f_GBG1-10 

og f_GF1-2) og friluftsformålene (LF1-2) i planen (se Figur 69). Gangstiene skaper både nord-

sørgående og øst-vestgående forbindelser, og kobler seg opp mot fortauene i planområdet og 

Figur 69: Illustrasjonen fremhever gangforbindelser i planforslaget. 
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forbindelsen mot Herumveien x 

Søråsveien. Turveiene innenfor 

grønnstrukturen skal opparbeides 

med et fast permeabelt dekke 

med bredder på inntil 2,5 meter. 

Innenfor LF1-2 skal turveiene 

opparbeides med inntil 2 meters 

bredde og med et dekke med 

naturlige materialer.      

 

I planforslaget er det også sikret 

snarveier gjennom flere av 

boligfeltene i form av 

gangforbindelser og smett. 

Snarveiene kobles opp mot 

gangstiene i grønnstrukturen og 

fortauene langs veiene. 

Snarveiene er sikret enten i 

plankartet med 

reguleringsformålenene gangvei 

(f_SGG), eller gjennom reguleringsbestemmelser som spesifiserer hvilke formålsområder det skal 

etableres en gangforbindelse gjennom (#6-7).  

 

 

På BKS1, BKS3, BKS4, BKS5, 

BKS7 og BFS3 etableres det 

fellesparkering i utkanten av 

feltene. Internveiene på feltene er 

regulert med formålet gangvei 

(SGG), og skal derfor være bilfrie 

(se Figur 69). Bilfrie soner vil 

være positivt for myke trafikanter. 

I de øvrige boligfeltene vil 

parkering skje i tilknytning til den 

enkelte bolig. I disse feltene 

legges det opp til at myke 

trafikanter bruker kjøreveien. 

Trafikken inne på feltene er såpass 

lav at dette vurderes som en 

trafikksikkerhetsmessig forsvarlig 

løsning.  

 
  

Figur 70: Figuren viser noen av smettene og gangforbindelsene 
(f_SGG) som er regulert på felt BFS1-2. 

Figur 71: Figuren viser BKS4, hvor parkering er lagt i utkanten av 
feltet, slik at det dannes bilfrie gangarealer.  
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4.13 Universell utforming 

Universell tilgjengelighet er et viktig hensyn i planen. Tilgjengelige boliger innebærer at de blir 

bygget slik at personer med nedsatt funksjonsevne, for eksempel rullestolbrukere eller eldre, skal 

kunne bo der. Grunnplanet må da inneholde mulighet for basisfunksjoner som kjøkken, soverom 

og bad. 

 

Planforslaget stiller krav til at minimum 40% av boenhetene i prosjektet skal innfri krav om 

tilgjengelighet. Ved full utbygging tilsvarer dette 80 boenheter. På grunn av variasjonen i 

boligtypologier og terrenget på de ulike feltene stilles det forskjellige krav til feltene. Tabellen 

nedenfor angir minimum prosentandel boenheter per felt som skal kunne innfri krav om 

tilgjengelighet.  

 

Tabell 7: Krav om tilgjengelige boliger for hvert felt. 

Felt Minimum antall tilgjengelige 

boliger per felt (%). 

BKS1 60% 

BKS2 40% 

BFS1 50% 

BKS3 10% 

BKS4 10% 

BFS2 50% 

BKS5 10% 

BKS6 10% 

BKS7 60% 

BFS3 40% 

 

De fleste tilgjengelige boliger vil bli bygget på feltene med minst krevende terreng og med 

boligtypologier med større fotavtrykk, som er mest hensiktsmessige for å ivareta tilgjengelighet. 

Boligfeltene BKS1 og BKS7 vil ha en høyere andel tilgjengelige boliger siden terrenget er ganske 

flatt og feltene tenkes etablert med atriumhus. Feltene med enebolig (BFS1-2), feltet med 

kjedehus (BKS2) og feltet med tomannsboliger (BFS3) vil også bygges ut med en moderat andel 

tilgjengelige boliger. Boligene innenfor feltene BKS3-6 har enten relativt små grunnflater eller 

forholdsvis bratt terreng som gjør det vanskelig å etablere mange tilgjengelige boliger.   

 

De fleste offentlige gangarealer vil kunne etableres slik at de innfrir anbefalte stigningsforhold i 

håndbok V129 Universell utforming av veier og gater. Det et kun et par unntak. Nedre 

Pentagonvei har i dag et parti som er brattere enn 5%. Ny gang- og sykkelvei vil på det samme 

partiet heller ikke innfri anbefalt stigning for universell utforming. For å innfri håndbokas 

anbefalinger til stigning her, må gang- og sykkelveien anlegges lenger ut på Kjerringjordet for å 

fordele stigningen over lengre distanse. Dette vil imidlertid være ugunstig mtp. jordvern.  

 

Gangforbindelsene fra planområdet til Herumveien vil også være for bratte til å innfri 

stigningskrav for universell utforming (se vedlegg 22 for nærmere vurderinger av 

gangforbindelsene).  

 

De interne gangveiene på boligfeltene (SGG) vil også innfri håndbokas anbefalinger til stigning 

for universell utforming. 

 

Krav til universell tilgjengelighet i boliger ivaretas iht. gjeldende teknisk forskrift.  
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4.14 Kulturminner 

Den gjennomførte 

arkeologiske undersøkelsen 

viste funn av fire automatisk 

fredete kulturminner i form av 

bosetningsspor fra steinalder, 

jernalder og bronsealder. Tre 

av disse kulturminnene ligger 

innenfor planforslagets 

avgrensning.  

 

Kulturminnene med ID 274796 

(bosetning- og 

aktivitetsområde fra eldre 

steinalder og jernalder) og ID 

274806 (bosetning- og 

aktivitetsområde fra eldre 

steinalder) er automatisk 

fredet etter kulturminneloven, 

og er markert med 

hensynssone H730 for 

båndlegging etter 

kulturminneloven i 

planforslaget. Hensynssonene 

H730_1-2 er lagt med en 

sikkerhetssone, 5 meter 

utenfor de registrerte 

kulturminnelokalitetene. 

Innenfor hensynsonene er det 

forbud mot ethvert inngrep, 

med unntak av skånsom 

vegetasjonspleie og skjøtsel, 

skilting, fremføring av stier og 

enkel tilrettelegging for 

friluftsliv (f.eks. etablering av bålplass eller trehytte). Viken fylkeskommune anser formidling og 

tydeliggjøring av kulturminnene ovenfor beboere og besøkende som viktige avbøtende tiltak for å 

forhindre slitasje av kulturminnene over tid. 

 

Utenfor hensynssonene H730 er det lagt en ytterligere hensynssone H570 for bevaring av 

kulturmiljø. Hensynssonene H570_1-2 er lagt 5 meter utenfor hensynssonene H730_1-2. 

Hensikten med en ytterligere buffersone er å sikre arealet mot etablering av tiltak.     

 

Kulturminnet med ID 274799 kommer delvis i konflikt med gang- og sykkelveien (o_SGS2), og 

det søkes derfor om dispensasjon fra kulturminneloven § 8,4. Området hvor det søkes om 

dispensasjon er markert med bestemmelsesområde #2 i plankartet. Bestemmelse om frigivelse 

er innarbeidet i planens bestemmelser.   

 

  

Figur 72: Figuren viser kulturminnet ID 274796, som vernes med 
hensynssone H730, og beskyttes med en ytterligere buffersone 
570.  
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4.15 Teknisk infrastruktur 

4.15.1 Vann, avløp og overvann 

Det er laget en VAO-plan til 

planforslaget. Se vedlegg 8.1 for 

videre redegjørelser om vann, avløp 

og overvann. Se vedlegg 8.2 for en 

større og tydeligere versjon av VAO-

plankart.    

 

Nye vannledninger og 

spillvannsledninger føres samlet i VA-

grøft i planområdets hovedveier, 

samt i adkomstveier på feltene. Disse 

vil føre forbruksvann til, og spillvann 

fra alle felter, og danner et robust 

system med flere påkoblinger til 

eksisterende ledningsnett langs 

planområdets østre side, samt 

påkobling i planområdets nord-vestre 

hjørne. Eksisterende vannledning på 

tvers gjennom planområdet saneres. 

 

Bebyggelsen krever 

brannvanndekning for 20 l/s. 

Brannkummer etableres i alle 

kommunale vannkummer, og vil ha 

god dekning på feltene (se diagram i 

Figur 74 på neste side). Alle 

brannkummer skal plasseres, 

vedlikeholdes og utføres i henhold til 

Nedre Follo Brannvesen IKS veileder.  

 

Det legges opp til lokal overvannshåndtering med utstrakt bruk av regnbed, 

infiltrasjon og drensgrøfter. BFS1-2 håndterer overvannet med avrenning til veggrøft med 

regnbed, samt til avsatte områder for overvannshåndtering. De øvrige feltene må håndtere 

overvann og redusere påslipp iht. til kommunens overvannsstrategi, på egen tomt. Egen tomt 

kan enten være inne på boligfeltene eller i den avsatte felles grønnstrukturen tilhørende 

boligfeltene. Dagens regelverk tillater er påslipp av overvann til kommunalt nett eller resipient til 

1 l/s per daa.  

 

Veier og parker ligger i planen i det mest flomutsatte områdene, i bekkedalene (se Figur 75). 

Dette gjøres for å sikre at flomveiene ikke tar skade på bygg. Ved dimensjonerende 

regnhendelser håndteres vannet i de åpne grøftene med regnbed, men ved større regnhendelser 

vil disse også fungere som flomvei. F_GBG5-8 langs o_SKV3 vil ha en terrengutforming slik at 

vannet kan gå i bunn av dalen og i fordrøyningsanlegg. Det er i planen avsatt områder innenfor 

LF1-2 hvor det kan etableres åpne flomdempende tiltak, rettet mot oppstuving av overvann og 

redusert avrenning fra planområdet ved ekstreme nedbørshendelser. Områdene hvor tiltakene 

kan etableres er markert med #5 i plankartet.

Figur 73: Utklipp av VAO-plankart. Se vedlagt VAO-plankart 
for et tydeligere bilde. 
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Figur 74: Brannvannsdekning. Røde prikker markerer enkelte brannkummer. 
Se vedlagt for en full oversikt over brannkummer. Mørk rød markerer 50 
meter slangeavstand, mens lys rød markerer 100 meters avstand hvor 
brannbilen vil kunne spyle. 

Figur 75: Figuren viser hvordan planforslaget er utformet med sikte på å 
ivareta de fremste naturlige flomveiene i området, og hvordan disse i stor 
grad er integrert i grønnstrukturene i bekkedalene.  
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4.15.2 Energiforsyning 

Grunnet utbyggingens omfang er det nødvendig å etablere nye nettstasjoner for å fordele strøm 

på området. Det er estimert at utbyggingen totalt har et effektbehov på rundt 1,9MW. Netteier 

har uttalt at dette krever at etablering av minst to nettstasjoner på området. Det er i 

planarbeidet blitt utarbeidet en prinsippløsning for plassering av nettstasjoner i samarbeid med 

netteier Elvia, hvor nettstasjoner tenkes plassert på parkeringsarealene tilknyttet f_BA1 og BFS3. 

Detaljert plassering av nettstasjoner vil avklares i søknadsfasen i samråd med netteier.  

 

I prosjektering- og søknadsfasen vil tiltakshaver utrede muligheten for å benytte fornybare 

energikilder til deler av energiforsyningen i prosjektet. I bærekraftsprogrammet som er 

utarbeidet i forbindelse med planarbeidet (se delkapittel 4.16.1) nevnes solceller, solfangere, 

jordvarme og fjernvarme som mulige tiltak som skal utredes. Planbestemmelsene stiller krav om 

at det til rammesøknad skal foreligge en MOP som beskriver hvordan miljøoppfølgingstiltak 

ivaretas. Les mer om miljøfokus i prosjektet i delkapittel 4.16. 

4.15.3 Renovasjon 

Planen legger opp til etablering av nedgravde felles avfallsløsninger for samtlige boligfelter i 

området. Det tilrettelegges for etablering av 9 renovasjonspunkter innenfor regulerte 

bestemmelsesområder markert med #3 i plankartet. De fleste av renovasjonspunktene er 

plassert langs hovedveien og ringveien (o_SKV2-3) innenfor formålsområdet SPP, altså mellom 

fortauet og kjørebanen. Denne løsningen anses å være gunstig for gående da fortauet ikke vil 

blokkeres under søppelhenting, hvor de nedgravde søppeldunkene må løftes med kran. 

Renovasjonspunktet tilknyttet BKS2 plasseres utenfor regulert fortau, da det her ikke er regulert 

et felt for gateparkering. Ved etablering av dette renovasjonspunktet stilles det krav til 

opparbeidelse av gangmulighet bak renovasjonspunktet, for å sikre trygg ferdsel for myke 

trafikanter under søppelhenting. Plassering av renovasjonspunkter langs ringveien og hovedveien 

gjennom området vil være positivt for å effektivisere søppelhentingen, og for å unngå 

unødvendig trafikk inne på byggefeltene. Plasseringen av renovasjonspunkter langs hovedveien 

og ringveien sikrer gangavstand på maks ca. 100 meter for de fleste boligene.  

 

To av renovasjonspunktene plasseres internt på områdene BKS1 og BKS7 for å ivareta 

hensiktsmessig gangavstand. Renovasjonspunktene vil etableres i tilknytning til internveiene 

(f_SV1 og f_SV11); renovasjonsbilen vil derfor ikke dras inn i tunene, som vil forbli bilfrie.  

 

Det skal etableres containere for to fraksjoner: restavfall og papp/papir. Returpunkt for glass og 

metall ivaretas enten innenfor #3, eller innenfor f_BA2.  

 

Figur 76: Utklipp fra plankartet som viser de hvordan renovasjon er regulert (#3). Til venstre: 
renovasjonspunkt innenfor SPP, mellom veibane og fortau. I midten: renovasjonspunkt utenfor fortau, 
ved BKS2. Til høyre: renovasjonspunkt langs internvei på felt BKS1. 
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Figur 77: Diagrammet viser plasseringen og spredningen av renovasjonspunkter i planen. Sirklene 
angir 100 meters avstand fra renovasjonspunktet. 
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4.16 Miljøfokus 

Vollskogen skal være et boligprosjekt med en sterk miljøprofil. Reguleringsplanen legger 

grunnlaget for hvordan miljøet ivaretas i prosjektets ulike faser. Noen miljøforhold er mulig å 

sikre/påvirke direkte gjennom reguleringsplanens utforming og planbestemmelser. Andre 

miljøforhold er det ikke adgang til å stille krav om gjennom en detaljregulering iht. plan- og 

bygningslovens § 12-7, som angir hva det kan lages reguleringsbestemmelser om. I 

planbestemmelsene er det blant annet ikke adgang til å stille miljøkrav som er mer ambisiøse 

enn kravene i teknisk forskrift. Andre miljøtiltak er det mer hensiktsmessig å ta stilling til i 

prosjekteringsfasen, enn på et reguleringsplannivå (tidligfase) hvor flere sentrale aspekter ved 

prosjektet fremdeles er uavklart.  

 

Nedenfor redegjøres det for hvordan miljøaspektet ivaretas i planforslaget. Først redegjøres det 

for hvordan planforslaget sikrer et miljøfokus gjennom prosjektets ulike faser ved hjelp av et 

retningsgivende bærekraftsprogram og miljøoppfølgingsplan. Deretter redegjøres det kort for 

noen sentrale grep og tiltak i planen som er sentrale for miljøprofilen til planforslaget, 

hovedsakelig tiltak som bygger opp under miljøvennlig mobilitet og tiltak for økt naturmangfold.  

4.16.1 Bærekraftsprogram 

Rambøll har i samråd med forslagsstiller utarbeidet et bærekraftsprogram, som skal være 

retningsgivende for innsatsen innenfor ulike bærekrafttema i reguleringsplanarbeidet og den 

påfølgende prosjektering- og gjennomføringsfasen. Bærekraftsprogrammet redegjør for 

prosjektspesifikke bærekraftsambisjoner og mulige tiltak i prosjektet innenfor 8 bærekrafttema: 

klimagassregnskap, energiforsyning og energieffektivitet, materialbruk, avfall, anleggsperiode, 

sosial bærekraft, transport og naturmangfold. Bærekraftsprogrammet redegjør også for hvordan 

mulige tiltak bør dokumenteres.  

 

Ambisjonene i programmet er blant annet forankret i «Regional plan for klima og energi 

Akershus», «Handlingsplan for klima og energi» og «Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan 

Ås sentralområde». Mulige tiltak er hovedsakelig basert på møtereferat fra Workshop med 

bærekraft som tema i regi av Rambøll (26.01.2021), og påfølgende diskusjoner om bærekraft i 

prosjektarbeidet. Bærekraftsprogrammet tilsvarer et miljøprogram (MP), men kalles i dette 

tilfellet et bærekraftsprogram da det også har et kapittel om sosial bærekraft. 

Bærekraftsprogrammet skal gi utbyggere, utviklingsselskap, alle samarbeidspartnere og øvrige 

aktører et felles grunnlag for gjennomføring av utviklingen i Vollskogen ut fra miljø- og 

bærekraftsmål. 

 

Graden av konkretisering i bærekraftsprogrammet er tilpasset plannivået. Programmet løfter 

både frem tiltak som er innarbeidet i planforslaget, og mulige tiltak som skal vurderes nærmere i 

senere faser. Planbestemmelsene stiller krav til at det i forbindelse med rammesøknad skal 

foreligge en miljøoppfølgingsplan (MOP) for det omsøkte tiltaket. Hensikten er at MOPen skal ta 

utgangspunkt i målsetningene og mulige tiltak løftet frem i bærekraftsprogrammet. MOPen skal 

beskrive miljøoppfølgingstiltak som skal ivaretas i prosjekteringsfasen, hvem som er ansvarlig for 

tiltakene, samt hvordan de skal dokumenteres.  

 

Ved søknad om igangsettelsestillatelse skal det fremlegges en oppdatert MOP som omtaler 

miljøoppfølging for bygge- og anleggsfasen for det omsøkte tiltaket. Planen skal redegjøre for: 

håndtering av eventuelle naturverdier og miljø, plassering av riggområder, lagerplasser, og 

eventuelt anleggsbrakker med adkomst og parkering, trafikkavvikling i anleggsfasen med 

alternative kjøreruter, trafikksikkerheten for gående og syklende og beskrive eventuelle 

avbøtende tiltak, renhold og støvdemping på byggeområde. Nødvendige beskyttelsestiltak skal 

være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

 

I de følgende delkapitlene redegjøres det for ambisjoner, mulige tiltak og dokumentasjonskrav 

innenfor de 8 definerte bærekrafttemaene. 
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4.16.1.1 Klimagassregnskap 

Klimagassregnskap er et verktøy for å gjøre klimavennlige valg og dokumentere 

byggeprosjektets karbonfotavtrykk. Byggeprosjektenes klimagassutslipp kommer fra bl.a. 

tomtevalg, byggefase (se kap. 4.16.1.5), materialvalg (se kap. 4.16.1.3), energibruk i drift (se 

kap. 4.16.1.2), transport i drift (se kap. 4.16.1.7) og avhending av bygget. Iht. tidligfase 

vurderinger av klimagasspotensialet som følge av arealendringen, er arealene kartlagt som frodig 

skog. 

 

Klimagassregnskap som et verktøy kan brukes for å identifisere de største utslippspostene i 

prosjektets livsløp, og hvor stort potensiale for klimagassreduksjon sammenlignet med en 

referanse byggeprosjektet har.  

 

Ambisjon 

• Klimaregnskap med livsløpsanalyser bør ligge til grunn for beslutninger for hele 

byggeprosjektet i Vollskogen. Omfanget bør inkludere utslipp fra tomtevalg, byggefase, 

materialvalg, energibruk i drift, transport i drift og avhending av bygget. 

Dokumentasjonskravene viser livsløpsstadier som bør inkluderes i klimaregnskap.  

• Det bør settes konkrete mål om prosentvis klimagassutslippsreduksjon for prosjektet. 

• Piloter på nullutslippsbygg viser at ambisjonene er høye og at det kan være krevende å 

oppnå null utslipp både på grunn av økonomiske og tekniske begrensninger. Prosjektet i 

Vollskogen vil imidlertid etterstrebe klimagassreduksjoner i tråd med målsettingene i 

«Regional plan for klima og energi i Akershus» (Akershus fylkeskommune, juni 2018) i den 

grad det er miljømessig og økonomisk hensiktsmessig. 

• Minimere klimagassutslipp som følge av arealendringen fra skog med organisk rikt jordsmonn 

til utbygget område.  

 

Mulige tiltak 

• Utarbeide minste 3 klimaregnskap (referansebygg, prosjektert bygg og som bygget) med 

livsløpsanalyser for Vollskogen byggeprosjekt som inkluderer utslipp fra tomtevalg, 

byggefase, materialvalg, energibruk i drift, transport i drift og avhending av bygget.  

• Ut fra klimagassregnskapene setter prosjektet konkrete mål om utslippsreduksjon enten som 

totalreduksjon eller delreduksjon for beregnede utslippsposter sammenligning med 

referansebygg.  

• Krav om klimaregnskap, utarbeidelse og konkrete mål om utslippsreduksjon inkluderes i 

miljøoppfølgingsplan.  
• For å minimere utslippene ifb. arealendringen av byggeområdet bør prinsippet om å unngå – 

avbøte – restaurere – kompensere ligge til grunn. Minimer utbygd areal. Avbøt ved å ta de 
områdene med mest skrinn vegetasjon, ev. bare berøre vegetasjon og ikke selve 

jordsmonnet hvis mulig. Kan noe av tomten restaureres/gjenopprettes etter utbyggingen vil 
dette være positivt. Videre kan det kompenseres med å plante ny vegetasjon/skog. Se eget 
notat om konsekvenser ved arealendringen.   

• Det legger til grunn at det er behov i kommunen for de planlagte boligene/arealene. Det må 
derfor antas at de vil bygges et sted i kommunen uansett. Ved å bygge arealeffektiv på den 
gjeldende tomten, vil det redusere behov for ytterligere utbygninger og dermed også relative 
klimagassutslipp.   

 

Dokumentasjonskrav 

• Klimagassregnskap iht. NS 3720:2018, metode for klimagassberegninger for bygninger.  

Tabellen viser stadier som bør inkluderes i klimaregnskap for byggeprosjekter. Det bør 

benyttes et verktøy som ivaretar denne metoden (f.eks. One Click LCA eller lignende).  

 

Produkt-stadiet   
Gjennom   
førings-  
stadiet   

Bruksstadiet   Livsløpets slutt   
Konsekvenser   

utover   
systemgrensen   

A1   A2   A3   A4   A5   B1   B2   B3   B4   B5   B6   B7 B8   C1   C2   C3   C4   D 
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• Miljøoppfølgingsplan for prosjektet kan utarbeides iht. NS 3466:2009, miljøprogram og 

miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. 

 

 

4.16.1.2 Energiforsyning og energieffektivitet 

En stor del av byggeprosjektenes klimagassutslipp kommer fra energibruk i drift. Det er viktig å 

anerkjenne og oppfordre til bygg med minimalt energiforbruk i driftsfasen gjennom god 

utforming. Det er like viktig å anerkjenne og oppfordre til bruk av fornybare energikilder.  

 

Ambisjon 

• Energieffektivisering av byggeprosjekter.  

• Energiforsyning basert på fornybare ressurser med lavt klimagassutslipp bør vurderes og 

prioriteres. 

 

Mulige tiltak 

• Utarbeide energiberegning eller energirapport for byggeprosjektet. Beregnet energibehov bør 

presenteres.  

• El-målere for hver boenhet bør installeres og det bør vurderes om det skal være individuell 

måling på varme.  

• Krav om å installere energieffektivt brukerutstyr. Innfasing av varmepumper bør vurderes. 

• Utarbeide rapporter om bygningskonstruksjonens energiytelse. Muligheten til passivhus 

standard og naturlig ventilasjon bør vurderes. 

• Utarbeide rapport om energiforsyning med lavt klimagassutslipp for prosjektet For å finne 

den optimale løsningen bør levert energi, energiproduksjon og lønnsomhet vurderes. 

Rapporten bør ta for seg og utrede følgende muligheter for energiforsyning:  

o Muligheten for å koble seg på fjernvarmenettet.  

o Solceller på takene. For denne typen bygg vil takflaten være stor sammenlignet med 

BRA og det antas at 50% av byggenes energibehov vil kunne dekkes av 

egenprodusert energi.  

o Det bør sees på muligheten for å nå ambisiøse energimålsetninger f.eks. «nesten 

nullenergi bygg» (nZEB iht. Futurebuilt kriterier).  

o Muligheten for energiutveksling og utjevning av effekttopper i perioder med mindre 

energibehov vurderes dersom det bestemmes at det skal bygges flere funksjoner på 

området. F.eks. En matvarebutikk, vil denne kunne dra nytte av energien som 

produseres av solceller på dagen (når effektbehovet er lavere i boligene)  

o Solfangere og jordvarme bør vurderes  

 

Dokumentasjonskrav 

• Energirapport iht. NS 3031:2014, inkl. beregning av bygningenes energiytelse. 

• Rapport om bygningskonstruksjonens energiytelse iht. NS 3700:2013, Kriterier for passivhus 

og lavenergibygninger – Boligbygninger.  

• Rapport om energiforsyning med lavt klimagassutslipp, som beskrevet under mulige tiltak.  

 

4.16.1.3 Materialbruk 

Materialbruk kan påvirke miljøet på flere måter: Innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, 

påvirkning på inneklima og konsekvenser for knappe naturressurser. I tillegg, er indirekte 
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klimagassutslipp fra materialer og installasjoner brukt i bygget en vesentlig del av byggets totale 

utslipp.  

 

Ambisjon 

• Velge klimavennlige byggematerialer. Fornybare ressurser bør alltid bli vurdert først, og helst 

ressurser som ikke må transporteres over lange distanser.  

• Det bør brukes solide og robuste materialer som tåler forventede klimaendringer og har god 

varighet.  

• Reduksjon av indirekte klimagassutslipp fra byggematerialer bør være et resultat av bruk av 

fokus på bruk av gjenvunnede materialer, økt ombruk og redusert utbygde arealer som følge 

av delte funksjoner. 

• Tømmer og treprodukter benyttet i bygget er «lovlig hogget og forhandlet». 

• Velg miljøvennlige byggematerialer som har fravær av miljøgifter og ikke bidrar til 

sykdomsfremkallende eller sjenerende inneklima.   

 

Mulige tiltak 

• Sette et mål for hvor mye utslippene fra indirekte utslipp i forbindelse med produksjon og 

transport av materialene (embodied carbon) skal reduseres sammenlignet med et 

referansebygg.  

• Velg materialer med dokumentasjon på klimafotavtrykk (f.eks. Environmental Product 

Declaration eller EU Ecolabel).  

• Det kan settes krav for klimafotavtrykk til enkelte byggematerialer som betong, stål, 

isolasjon eller gips. F.eks. ved å sette krav til resirkuleringsgrad for metaller. Unngå bruk av 

stål og betong der det er mulig.  

• Bygge uten kjeller – reduserer betongmengder, og hastigheten på klimagassutslipp fra 

byggegrunn. 

• Benytte trematerialer i størst mulig grad.  

• Felleshus for delte funksjoner – istedenfor at alle skal ha et gjesterom, kan det sees på 

muligheten for å ha fellesarealer som kan lånes ved behov. Deleprinsippet vil bidra til å 

redusere totale klimagassutslipp og ressursbruk.   

• Det kan utredes muligheten for etablering av tomter for mikrohus (tinyhouse). Dette vil 

bygge opp under strategien om at ved å bygge mer arealeffektivt vil vi spare miljøet med 

hensyn på både mindre tomtopparbeidelse, materialbruk og energibruk gjennom livsløpet. 

Mikrohus er har også en fleksibilitet som bygger godt opp under sirkulær-økonomiske 

prinsipper.  

• Uteområder, bygg og materialvalg tilpasses fremtidig nedbør, vind, fuktighet, temperatur og 

solinnstråling. Robuste materialer velges for å takle forventede klimaendringer i byggets 

levetid. 

• Velge ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare materialer som sikrer sirkulær økonomiske 

prinsipper i fremtiden. 

• Det utarbeides en plan for hvordan materialene i bygget kan demonteres og gjenbrukes ved 

ombygging eller rivning.  

• Massebalanse: Unngå transport og avhending av masser ved å gjenbruke masser på tomt.  

• Materialer skal ikke inneholde helse- og miljøskadelige stoffer i henhold til Miljødirektoratets 

prioritetsliste og kandidatliste (REACH).  

• Det skal ikke benyttes materialer og materialsammenstillinger som bidrar til 

sykdomsfremkallende eller sjenerende inneklima. 

 

Dokumentasjonskrav 

• Klimagassregnskap iht. NS 3720:2018, metode for klimagassberegninger for bygninger. 

• EPD eller miljømerke type III i henhold til ISO 14025, ISO 21930 og/eller EN 15804. 

• Dokumentasjon på at trevirke kommer fra bærekraftig skogsdrift (f.eks. FSC, PEFC, 

Svanemerke eller EU Ecolabel) samt at tropisk trevirke ikke er brukt. 
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4.16.1.4 Avfall 

Avfall generes både i byggefase og i driftsfase. Dette kapittelet presenterer ambisjoner, mulige 

tiltak og dokumentasjon for avfall fra driftsfase dvs. husholdningsavfall. Ambisjoner, mulige tiltak 

og dokumentasjon for avfall som generes fra byggefasen er inkludert under «anleggsperiode».  

 

Indirekte klimagassutslipp fra avfall kommer bl.a. fra forbrenning av materialer laget av fossile 

ressurser som ikke sorteres ut og gjenvinnes. For å kunne gjenvinne flere avfallsfraksjoner 

krever det bedre sortering av avfallet.  

 

Ambisjon 
• Tilrettelagte systemer for utsortering av matavfall og avfallsinnsamling i husholdninger. Slik 

at beboere skal kunne håndtere avfallet sitt på en miljømessig god og forsvarlig måte.  

•  Avfallsområde skal være trafikksikre, tilgjengelig til beboere og med god estetisk utforming. 

 

Mulige tiltak 

• Det skal tilrettelegges for kildesortering i henhold til Follo Ren sine retningslinjer.  

• På et tidlig stadium planlegge behovet for og plassering av returpunkter i samarbeid med 

Follo ren.  

• Det skal tilstrebes felles plassering av avfallsområde for hele delområder. 

• Plassering av avfallsløsninger skal medføre minst mulig sjenanse i form av lukt og støy. 

• Det etableres nedgravde avfallsløsninger innenfor området i tråd med Folle Rens krav. Det vil 

si at det etableres containere for tre fraksjoner: restavfall, papp/papir/drikkekartong og 

glass/metall. Matavfall og plast kastes i sammen med restavfall og sorteres ut på 

sorteringsanlegget det leveres til. Det er redegjort nærmere for dette i planbeskrivelsen.  

• Kompostordning for matavfallet som kan benyttes i forbindelse med drift av parsellhagen 

(ref. 4.16.1.6).   

 

Dokumentasjonskrav 

• Kort redegjørelse for valg av avfallsløsning med beskrivelse av trafikksikkerhet, estetikk og 

samsvar med Follo Rens retningslinjer i planbeskrivelsen.  

• Avfallsstasjoner vises på illustrasjonsplan ved detaljregulering. 

 

4.16.1.5 Anleggsperiode 

Utslipp fra bygge- og anleggsplasser kommer fra transport til og fra byggeplass, 

anleggsmaskiner, energiforbruk i selve bygget og avfall generes både i byggefase.  

 

Ambisjon 

• Resurseffektiv avfallshåndtering på byggeplass med økning av ombruk og 

gjenvinningsgraden.  

• Hensikten er å ha så lave utslipp som mulig i forbindelse med anleggsprosessen. Det bør 

vurderes om det er mulig å gjennomføre prosjektet med fossilfri anleggsplass   

• Hensynsfull bygging mtp. ren og ryddig anleggsplass, minimere påvirkningen på nærmiljøet, 

HMS, arbeidskultur og arbeidsmiljø. 

 

Mulige tiltak 

• Iverksette tiltak for å unngå utslipp av forurensning til overflatevann eller til grunnen fra 

anleggsvirksomheten inkl. håndtering av forurensede masser. 

• Sette krav/mål til kildesorteringsgrad på byggeplass 

• Sette krav/mål til total avfallsmengde for byggeprosjektet. 

• Gjennomføre prosjektet med fossilfri bygge- og anleggsplass. Sette krav/mål til grad av 

utslippsfri anleggsplass. 

• Opprettholde trygge gang- og sykkelforbindelser for myke trafikanter i anleggsperioden.  
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• Tilrettelegge for at anleggskjøretøy kan snu på anleggsplass for å unngå farlige 

ryggesituasjoner i omkringliggende gater. Hvis dette ikke er mulig, benytte følgemann ved 

rygging. 

• Gjøre tiltak for å hindre/begrense støv fra anleggsplass og inn/utkjøringsveier. 

• Unngå arbeid på kvelder og i helgene 

• Holde naboer informert om anleggsvirksomheten og tilhørende konsekvenser i form av støy, 

trafikk og annen fare. 

• Stille krav til håndtering av gravemasser i tråd med retningslinjene i regional plan for 

masseforvaltning i Akershus (AFK, 2016) 

• Sikre vegetasjon som skal ivaretas. 

• Hindre spredning av fremmede arter. 

• Måling av påvirkning fra byggeplass (fra BREEAM MAN03).  

 

Dokumentasjonskrav 

• En kopi av sluttrapport for faktisk disponering av avfall iht. blankett 5178 eller 5179.  

• Miljøoppfølgingsplan for anleggsperioden iht. NS 3466:2009, miljøprogram og 

miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. 

 

4.16.1.6 Sosial bærekraft 

Hvordan kan prosjektet gi tilbake til lokalsamfunnet? Sosial bærekraft er avgjørende for at et 

prosjekt skal anses som vellykket. Det hjelper ikke å bygge miljømessig bærekraftige bygg 

dersom ingen vil bo der. Miljømessig bærekraft kan imidlertid være en identitetsskapende faktor, 

som igjen bidrar til en fellesskapsfølelse og tilhørighet. I tillegg er miljømessig og sosial 

bærekraft koblet sammen gjennom to sider av et felles mål om henholdsvis lavere ressursbruk 

og større grad av deling. 

 

Ambisjon 

• Gi noe tilbake til lokalsamfunnet  

• Bidra positivt til sosial kontakt og naboskap 

• Sikre stedsidentitet gjennom fokus på og ivaretagelse av prosjektets bærekraftprofil 

 

Mulige tiltak 

• Felleshus med funksjoner som kan tas i bruk ved behov i nabolaget vil bidra til å skape 

fellesskap og samhold i nabolaget.  

• Koble boligområdet til eksisterende turstier/ruter slik at det kan bli en forlengelse og til og 

med en forbedring av områdets tilgjengelighet slik det er i dag 

• Mulighet for tilrettelegging av «natursti» og/eller rasteplasser rundt tomten.  

• Utnytte treverket som hugges i forbindelse med opprettelse av byggeområde. Mulig å bruke 

det til å bygge sosiale møteplasser/rasteplasser? For eksempel. Lekestue/trehytte, benker 

eller et lite amfi med mulighet for lokale arrangementer eller lignende.  

• Forankre prosjektets identitetsskaping i Norges miljø- og biovitenskapelige universitets 

(NMBUs) profil som et bærekraftig universitet  

• Lokal matproduksjon/parsellhager  

• En strek og tydelig miljøprofil for prosjektet vil være identitetsskapende for beboere samt 

lokalområdet.  

• Tilretteleggelse for mikrohus vil kunne skape et eget type miljø for bærekraftig livsstil og 

appellere til en egen målgruppe.  

• Medvirkning og interessentanalyser for å kartlegge hva potensielle kjøpere ønsker seg samt 

hvordan lokalsamfunnet og kommunen kan dra nytte av prosjektet.  

• Bildeling  

• Utarbeide en formidling- og skjøtselsplan for kulturminnene innenfor H730_1-2, for å 

informere om, tydeliggjøre og fremheve kulturminnene innenfor områdene. Dette kan både 

være identitetsskapende for boligområdet og beboerne, samtidig som det kan bidra til å 

beskytte kulturminnene.   
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Dokumentasjonskrav 

• Interessentanalyse  

• Medvirkningsrapport  

 

4.16.1.7 Transport 

Analysene viser at bilen spiller en sentral rolle for persontransport i Akershus, og at den fortsatt 

vil gjøre det. «Strategi og tiltaksplan for sykling og gange 2018-2030» er en viktig plan for Ås 

kommune for å redusere klimagassutslippene. Mål, strategier og tiltak er for få drastisk økning i 

andelen syklende og gående i kommunen, og nå målet om nullvekst i personbiltransporten. 

 

Ambisjon 

• Korte avstander til servicetilbud og kollektivtilbud 

• Sørge for tilbud som oppfordrer til å bruke transportformer med lavt klimagassutslipp f.eks. 

kollektiv, sykkel og gange i stedet for personbil. 

• Sørge for samkjøring og bildelingsordninger med høy andel nullutslippsbiler som kan bidra til 

både å redusere antall biler og overgang til nullutslippskjøretøy 

 

Mulige tiltak 

• Tilrettelegging og sykkel og gange 

• Velge materialer med kortest mulig transportvei  

• Se på mulighet for el-sykkel/bildeling  

• Tilrettelegging for ladestasjoner for el-kjøretøy  

• I målgruppen er det trolig mange som jobber på universitetet. Beliggenheten vil muliggjøre 

store utslippsreduksjoner som følge av transport til og fra arbeid.  

• Lokal dagligvarebutikk vil kunne redusere transportutslipp i forbindelse med handling  

 

Dokumentasjonskrav 

• Mobilitetsplan som redegjør for hvilke virkemidler som tas i bruk i prosjektet for å håndtere 

transportbehovet og gjøre det attraktivt å gå, sykle, kjøre kollektivt og benytte samkjøring 

og bildelingsordninger, sett opp mot målet om at persontransportveksten skal tas med 

gange, sykkel, kollektivtransport og samkjøring og bildelingsordninger med høy andel 

nullutslippsbiler. 

 

4.16.1.8 Naturmangfold 

Ivaretakelse av naturmangfold er viktig for klimatilpasning, for eksempel ved å unngå tap av 

naturtyper som bidrar til å dempe flom. Det er også viktig å ivareta naturtyper og arter som er 

spesielt utsatt for klimaendringer. 

 

Ambisjon 

• Vurdere overordnet grønnstruktur som kan bidra til biologisk mangfold og sikre urbane 

økosystemfunksjoner. 

• Bevare av eksisterende vegetasjon og ikke benytte arter med økologisk risiko. 

 

Mulige tiltak 

• Tilrettelegge for større grad av flersjiktet og mangfoldig skog ved å drive skånsom og selektiv 

hogst/skjøtsel. Utarbeidelse av en mer detaljert skjøtselsplan som tar stilling til hvor kraftig 

tynning/hogst som er hensiktsmessig for Vollskogen. 

• Benytte noe av den nedhogde skogen «død ved» til å skape leveområder for dyr og insekter. 

Det anbefales da at trestokkene ligger enkeltvis og/eller i mindre klynger. 

• Restaurering av sumskog ved å tette dreneringsgrøfter i deler av skogen. I likhet med å åpne 

de naturlige bekkedragene (åpne vannveier) vil en sumpskog kunne øke biomangfoldet ved 

at tilgangen til vann for nærvilt og amfibier øker. 
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• Bekjempe fremmede arter - For å bekjempe rødhyllen som Vollskogen er gjennominfisert av, 

bør man kutte ned planten før den setter frø og sprøyte stubbene etterpå. 

• Potensial for å øke naturmangfoldet ved å sette opp fuglekasser og flaggermuskasser. 

• Tilrettelegging for salamander: opprettholde eksisterende vandringsveier mellom dammer, 

etablering av ny salamanderdam med vandringsmulighet til eksisterende dam, ikke bygge for 

nært eksisterende salamanderdam, bevare naturlig vegetasjon.  

• Grønne tak og parsellhager kan bidra til å øke naturmangfoldet i Vollskogen. Tiltakene kan gi 

mat til pollinerende insekter som bier og sommerfugler. 

• Planting av ville planter og hageplanter som er attraktive for innsekter og bier. Eksempler på 

attraktive ville planter er: prestekrage, engknoppurt, rødknapp, skogkløver, bergmynte, 

blåknapp, og tiriltunge. Eksempler på attraktive hageplanter er: vårlyng, krokus, blomkarse, 

lavendel, storhjorterøst og julerose. Fremmede arter må unngås. 

• Begrense lysforurensning ved å plassere utelys slik at skogkanter og naturområder blir minst 

mulig opplyst.  

• Tidsbrytere på utebelysning slik at den slås av i en periode på natten. 

Dokumentasjonskrav 

• Beskrivelse av hvordan prosjektet bidrar til økt biologisk mangfold og bevaring av 

eksisterende vegetasjon, dokumentasjon på at fremmede arter med økologisk risiko ikke er 

benyttet.  

• Detaljert skjøtselsplan 

 

4.16.2 Miljøvennlig transportmønster 

Detaljreguleringsplanen spesielt et viktig verktøy for å tilrettelegge for et miljøvennlig 

transportmønster. Planforslaget legger opp til flere grep for å redusere transportbehov og for å 

gjøre miljøvennlig transport mer attraktivt.  

 

Planforslaget er for det første etablert innen gangavstand til kollektivtransport i form av 

bussholdeplass ved NMBU. Dette er viktig for å gjøre kollektivtransport til et gunstig 

transportalternativ til privatbilen. Nærhet til NMBU som er en stor og viktig arbeids- og 

studieplass i Ås, vil også være fordelaktig for å bygge oppunder miljøvennlig mobilitet.  

 

Planen regulerer videre et tilstrekkelig stort utbyggingsvolum til at området i kraft av sin 

størrelse får en del kvaliteter i nærområdet – hvilket reduserer behovet for å kjøre andre steder 

for å finne slike kvaliteter. Området har blant annet rekreasjonskvaliteter i form av uteområder, 

nærlekeplasser, områdelekeplasser og en hundremetersskog med et stisystem, bålplass og 

gapahuk. Etablering av parsellhager og grendehus er også kvaliteter ved området som vil kunne 

bidra til å redusere transportarbeid.  

 

Planforslaget tilrettelegger ikke for etablering av en dagligvarebutikk (som har vært utredet i 

planarbeidet se vedlegg 17), men tilrettelegger i stedet for et «pick-up point» innenfor f_BA2 for 

levering/henting av dagligvarer/pakker. Vi vet at veksten i dagligvarehandelen gjennom 

nettbutikker som leverer hjem er i sterk vekst1. Utvikling rundt hjemlevering av varer vil derfor 

kunne være et sterkt virkemiddel for å redusere behovet for å kjøre til sentrum for å handle. 

Planens bestemmelser sikrer at det skal etableres minimum 10 oppstillingsplasser for delesykler 

innenfor formålet f_BA2 som også inkluderer lastesykler. Dette vil også gjøre det enklere å la 

bilen stå i forbindelse med dagligvarehandelen.  

 

God tilrettelegging for myke trafikanter med gang- og sykkelveier, fortau, snarveier både internt 

og i tilknytning til eksternt gang- og sykkelveinett er også et sentralt grep i planforslaget for å 

støtte oppunder miljøvennlige transportformer. 

 
1 Se for eksempel https://e24.no/norsk-oekonomi/i/kRpEjB/kundene-stroemmer-til-dagligvarebutikkene-paa-

nett  

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/kRpEjB/kundene-stroemmer-til-dagligvarebutikkene-paa-nett
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/kRpEjB/kundene-stroemmer-til-dagligvarebutikkene-paa-nett
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Fellesparkering i utkanten av de fleste feltene vil være med på å begrense biltrafikk internt på 

boligfeltene. Samtidig vil avstand til bilen kunne gjøre det mer fristende å la bilen stå 

sammenlignet med om bilen var lett tilgjengelig (plassert rett utenfor huset). På f_BA2 åpnes det 

også for delebiler. En bildeleordning vil bidra til å redusere behovet for å eie egen bil. 

Planforslaget legger også opp til at samtlige parkeringsplasser etableres med nødvendig 

infrastruktur til ladestasjon på egen parkering. Flere elbiler reduserer ikke bilbruken, men gjør 

den mer miljøvennlig. 

 

4.16.3 Naturmangfold 

Planforslaget tilrettelegger for flere tiltak for å sikre naturmangfold i Vollskogen. Planens konsept 

med å bevare et belte med skog rundt byggeområdet er blant annet gjort med sikte på at skogen 

skal kunne ivareta noe av sin verdi som et funksjonsområde for dyr. 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.  

 

For å kompensere for beslag 

av skogsarealer i nærheten av 

eksisterende salamanderdam 

ved Kilehagen tilrettelegger 

planforslaget for en ny dam 

for amfibier innenfor H560_3. 

Dammen er gitt en 

hensiktsmessig plassering 

med nærhet til andre fuktige 

områder i form av 

gransumpskogen og 

fordrøyningsområde innenfor 

(#5). Dammen ligger også 

med logiske vandringsveier 

både nordover og sørover. 

Planen sikrer en trygg 

vandringsvei mellom 

eksisterende salamanderdam 

og ny salamanderdam ved at 

det etableres en miljøkulvert 

under o_SGS3. Miljøkulverten 

skal etableres innenfor 

hensynssone H560_4. 

Planbestemmelsene sikrer 

også at det skal etableres 

minst to overvintringsplasser 

for amfibier innenfor 50 meter 

fra dammen. Temakartet 

nedenfor viser plassering av 

ny salamanderdam, 

vandringsveier, miljøkulvert 

og tenkte 

overvintringsplasser.  

 

 

 
Figur 78: Temakart for tilrettelegging for ny dam for amfibier. 
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Bestemmelsene stiller også 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. Planbestemmelsene stiller videre krav til at det skal gjøres 

tiltak for å tilrettelegge for fugler og vilt innenfor planområdet. Tanken er at det eksempelvis skal 

settes opp fuglekasser, flaggermuskasser og pinnsvinhus. Utplassering av trestokker og øvrig 

tilrettelegging skal gjøres i samråd med fagkyndig. 

 

For å begrense lysforurensning, stiller planen krav til at det skal etableres tilpasset belysning for 

naturmangfold langs o_SGS2 der den passerer gjennom (LF1-2). Lyskildene skal være 

avskjermet, og kun rettet mot områder som trenger det. Det skal benyttes varme 

fargetemperaturer og så lave lysnivåer som mulig. Det skal benyttes lysstyringsutstyr som 

timere eller bevegelsesdetektorer for å sikre at lys er tilgjengelig når det er nødvendig, dempet 

når det er mulig, og slått av når det ikke trengs. 

  

Planforslaget sikrer videre de to utvalgte 

naturtypene som er registrert innenfor 

planområdet med hensynssone H560 for bevaring 

av naturmiljø. Den hule eika langsmed o_SGS2 er 

regulert med hensynssone H560_1. Hensynssonen 

sikrer at eika skal bevares, og at det ved 

anleggelse av o_SGS2 skal det utarbeides en 

marksikringsplan som sikrer eika i anleggsfasen og 

redegjør for sikringstiltak. Det skal ikke tillates 

arbeider i grunnen eller lagring innenfor eikas 

dryppsone som et minimum. Ved graving i 

rotsonen skal arborist være til stede. Den utvalgte 

naturtypen «rik gransumpskog» er regulert med 

hensynssone H560_2. Innenfor hensynssonen 

tillates det ikke tiltak som kan forringe naturtypen. 

Ved etablering av vei- og overvannstiltak nord for 

hensynssonen skal det sikres tilstrekkelig tilsig av 

vann til naturtypen slik at vannstanden opprettholdes.  

 

 
  

Figur 79: Hensynssone H560_1 for hul eik. 
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4.17 Trinnvis utbygging og rekkefølgekrav 

Planforslaget legger opp til en omfattende boligutbygging, som trolig vil ta mange år å fullføre. 

Det legges opp til en 2-trinns utbygging for å sikre at området fra tidlig av i utbyggingsløpet kan 

fremstå helhetlig. Byggetrinnene støttes opp med rekkefølgekrav til opparbeidelse av 

infrastruktur og andre kvaliteter for å gjøre boligområdene velfungerende fra første trinn. 

Følgende felter inngår i de to utbyggingstrinnene: 

 

• Trinn 1: BKS1-2 og BFS1 

• Trinn 2: BKS3-7 og BFS2-3 

 

 

 

 

Figur 80: Illustrasjonen viser hvilke byggefelter som inngår i de to byggetrinnene, rød linje 
markerer byggetrinn 1, og blå linje markerer byggetrinn 2. 
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Tankegangen bak trinninndelingen er å starte utbyggingen i nord – med boligfelt som knytter seg 

opp mot eksisterende bebyggelse på Pentagon, for så etter hvert å jobbe seg sørover i området. 

Ved å bygge ut felt BKS1-2 og BFS1 i første byggetrinn vil det tilbys god variasjon i 

boligtypologier med eneboliger, atriumhus og kjedeboliger. Trinninndelingen er også satt med 

sikte på å minimalisere påkjenningen fra anleggsfasen tilknyttet byggetrinn 2, for bebyggelsen i 

byggetrinn 1. Ved å legge byggetrinn 1 langsmed hovedveien gjennom området (o_SKV2), vil 

anleggstrafikk for byggetrinn 2 kunne kanaliseres i ringveien (o_SKV3), hvor det da ikke vil være 

etablert bebyggelse.  

 
I planbestemmelsene knyttes det rekkefølgebestemmelser til tiltak som skal være klart i 

forbindelse med igangsettelsestillatelse, og til infrastruktur og kvaliteter som skal være ferdig 

opparbeidet før brukstillatelse/ferdigattest gis. Rekkefølgekravene er formulert med sikte på å 

tilrettelegge for trygg og effektiv mobilitet, samt rekreasjonsmuligheter i det beboerne flytter inn 

i området. Nedenfor er rekkefølgebestemmelsene gjengitt i sin helhet:  

 

Før brukstillatelse: 

a) Før det gis brukstillatelse for første boligfelt i byggetrinn 1 skal o_SGS1 og o_SGS2 være 
opparbeidet. 

b) Før det gis brukstillatelse for første boligfelt i byggetrinn 1, skal strøkslekeplass innenfor 
f_GF2 være opparbeidet. 

c) Før det gis brukstillatelse for første boligfelt i byggetrinn 1, skal gangstier innenfor f_GF1-2, 

f_GBG2-3, f_GBG5, f_GBG9-10 og f_GTD1 være opparbeidet.  
d) Før det gis brukstillatelse for siste boligfelt i byggetrinn 1, skal o_SGS3 være opparbeidet.  
e) Før det gis brukstillatelse for første boligfelt i byggetrinn 2, skal gangstier innenfor f_GF1, 

f_GBG5-8, og f_GTD2-5 være opparbeidet. 
f) Før det gis brukstillatelse til siste boligfelt i byggetrinn 2 skal dam for amfibier anlegges i 

H560_2.  

g) Før det gis brukstillatelse til siste boligfelt i byggetrinn 2 skal miljøkulvert innenfor 
hensynssone H560_4 være opparbeidet. 

I figuren «temakart for gangstier» på neste side, fremgår det hvilke gangveiforbindelser som skal 

etableres i forbindelse med de respektive byggetrinnene. Temakartet er også vedlagt (se vedlegg 

6). I forbindelse med byggetrinn 1 sikres det etablert en runde med gangstier i vegetasjonsbeltet 

rundt boligområdet (LF1-2 og f_GBG9-10), en gangstiforbindelse gjennom f_GF1 med 

kulturminnelokaliteten, samt en gangforbindelse gjennom områdelekeplassen, deler av f_GBG5 

og GTD1.  

 

I forbindelse med byggetrinn 2 vil det etableres gangstier mellom de nye byggefeltene innenfor 

turdragene (f_GTD2-5) og de blå-grønne strukturene (f_GBG5-8). 
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Figur 81: Temakart for gangstier. Temakartet illustrerer hvilke gangveiforbindelser som skal utarbeides i forbindelse med de ulike byggetrinnene. 
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5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Forhold til overordnede retningslinjer og gjeldende planer 

5.1.1 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, ATP 

I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er Ås utpekt som en av seks regionale 

byer (et prioritert vekstområde), som skal ta en høyere andel av veksten og få en sterkere rolle i 

regionen. Sammen med Ski skal Ås forme et innsatsområde for økt by- og næringslivsutvikling.  

Planen peker spesifikt på at Ås bør utvikles til en universitetsby, hvor kollektivforbindelsen 

mellom NMBU, Ås sentrum og Ski bør styrkes.   

 

Fylkesmannen skriver i sin merknad til varsel om oppstart (datert 06.12.2019) at de mener 

planarbeidet i Vollskogen er i tråd med føringer om transportbesparende arealbruksmønster. 

 

Planforslaget tilrettelegger for en etablering av inntil 200 boenheter med sykkelavstand til Ås 

sentrum, og gangavstand til NMBU. Tiltaket vil som sådan bidra til befolkningsvekst og 

«by/tettsteds-utvikling» innenfor det prioriterte vekstområdet. Planforslaget vil spesielt støtte 

oppunder satsningen på universitetsområdet. Ettersom veterinærhøyskolen i nær fremtid flytter 

til NMBUs campus, er det sannsynlig at boligetterspørselen i denne delen av Ås øker. Vollskogen 

vil med sin umiddelbare nærhet til NMBU være et flott boligtilbud for nyinnflyttede med 

tilknytning til universitetet.  

 

Planforslaget legger også opp til flere tiltak for å styrke grønn mobilitet og å senke bilbruk, 

hvilket bygger oppunder et bærekraftig transportmønster. Planforslaget tilrettelegger blant annet 

for nye gang- og sykkelveiforbindelser, samt snarveier for å gjøre gange og sykling mer 

attraktivt. Delesykkelordningen er et annet tilbud for å stimulere sykkelbruk. En halvering av 

parkeringsplasser sett opp mot kommuneplanens parkeringsnorm vil også være positivt for å 

begrense bilbruk. Krav om etablering av infrastruktur for tilkobling av elbillader til samtlige 

biloppstillingsplasser er positivt for å gjøre elbil mer attraktivt sammenlignet med diesel/bensin-

biler. Etablering av en delebilsordning skal også bidra til å redusere behovet for å eie egen bil.  

 

5.1.2 Kommuneplan for Ås kommune (2015-2027), med boligprogram 

Kommuneplanens arealdel 

Vollskogen er i kommuneplanens arealdel markert som et ca. 160 daa stort område som opptar 

den østre halvdelen av skogen. Planforslaget ivaretar hovedintensjonen med kommuneplanens 

arealdel – boligbygging, men utfordrer den til en viss grad når det gjelder avgrensning, 

utstrekning og plassering.  

 

Planforslaget omfatter et totalt reguleringsareal på 321 daa, siden planen også regulerer den 

gjenstående skogen rundt utbyggingsområdet. Dermed kan skogen bestå som en kvalitet for 

nærrekreasjon og naturmangfold. Planforslagets totale areal påvirkes også til dels av at planen 

regulerer adkomstvei (o_SKV1), skolevei (o_SGS2), gangforbindelsen mot Herumveien x 

Søråsveien (o_SGS3) med sideareal, og den hule eika (L) utenfor selve skogsområdet.  

 

Selve utbyggingsområdet, altså bebyggelse- og anleggsformål, samferdsel og infrastruktur og 

grønnstruktur innenfor dagens skogsområde, er på ca. 186 daa (se oransje område i Figur 82). 

Hovedårsaken til at utbyggingsområdet strekker seg litt utover de 160 daa. avsatt til boligformål 

i kommuneplanen er fordi det er avsatt relativt mye arealer til grønnstrukturformål innenfor 

byggeområdet. Mye av grønnstrukturen vil imidlertid ha liten grad av inngrep, og vil i praksis 

kunne sammenlignes med LNFR områdene (LF1-2) rundt utbyggingsområdene. Dette gjelder 

spesielt for f_GBG9-10 og f_GF1, som til sammen har en størrelse på ca. 29 daa. Dersom disse 
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formålsområdene hadde vært regnet som LNFR ville størrelsen på utbyggingsområdet vært ca. 

157 daa, og dermed vært innenfor det avsatte totalarealet i kommuneplanen, se figuren 

nedenfor.  

 

Det er flere grunner til at det er regulert såpass mye areal til grønnstrukturformål innenfor 

planområdet. Den krevende overvannsituasjonen og flomfaren som kan oppstå har blant annet 

gjort det vanskelig å benytte store deler av bekkedalene i planområdet til boligutbygging. I 

stedet har det vært nødvendig å regulere disse områdene til blå/grønnstruktur (GBG1-12) for 

håndtering av overvann og som flomområder. Funn av automatisk fredete kulturminner innenfor 

H730_1 er et annet moment som har gjort det nødvendig å regulere et 17 daa. stort friområde 

(f_GF1) sentralt i planområdet. Siden en stor andel av arealene sentralt på området ikke er egnet 

for utbygging, har flere boliger måttet bli plassert andre steder i skogen, med den konsekvensen 

at størrelsen på byggeområdet øker. Størrelsen på byggeområdet har altså blitt noe større enn 

arealet avsatt i kommuneplanen fordi planforslaget har prioritert å ivareta kulturminneinteresser, 

god overvannshåndtering og «flomfrie» boligområder. 

 

Plasseringen av utbyggingsområdet i planforslaget samsvarer til en viss grad med plasseringen 

av utbyggingsområdet i kommuneplanen. Der boligformålet i kommuneplanen omfatter den østre 

halvdelen av skogen, tilrettelegger planforslaget for et byggeområde som strekker seg noe lenger 

vest og som bevarer mer skog i sør. Fasongen på utbyggingsområdet varierer – som 

argumentert for ovenfor – fordi nærmere kartlegginger av overvann og kulturminner har vist at 

betydelige deler av de sentrale og østlige skogsområdene er mindre egnet for utbygging. 

Kartleggingen av området har også påvist automatisk fredete kulturminneverdier innenfor 

H730_2, samt en utvalgt naturtype, rik gransumpskog (EN) sør i planområdet. Disse momentene 

har også vært av betydning for at planforslaget i mindre grad tilrettelegger for utbygging i 

skogens søndre del, men i større grad åpner for utbygging i skogens vestre del, hvor det ikke er 

registrert spesielle bevaring/verne-verdier.  

Figur 82: Avgrensningen til byggeområdet, sett opp mot planavgrensningen og avgrensningen til 
B11-Vollskogen fra kommuneplanens arealdel. 
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Boligprogram 

Planforslaget legger opp til utbygging av 200 boliger og er derfor i tråd med boligantallet skissert 

i kommunens boligprogram for perioden (2019-2035).  

 

Kommunens boligprogram skisserer en fordeling av boligtypologier i Vollskogen med 50% 

eneboliger (eneboliger og kjedede eneboliger) og 50% småhus (rekkehus, tomannsboliger og 

firemannsbolig). Planforslaget tilrettelegger for en variasjon av boligtypologier med eneboliger, 

kjedete eneboliger, tomannsboliger, atriumhus og rekkehus. Med utgangspunkt i boenhetene 

fremstilt i illustrasjonsplanen tilrettelegger planforslaget for 68 «eneboliger», 64 «småhus», samt 

68 boliger som både kan defineres som kjedede eneboliger eller som rekkehus (atriumhusene). 

Ettersom antallet «eneboliger» og «småhus» er ganske likt, og atriumhusene både kan defineres 

som «eneboliger» og «småhus», vurderes det at planforslaget ivaretar kommuneplanens 50/50-

fordeling.  

5.1.3 Kvalitetsprogram for Ås sentrumsområde, 2019 

Kvalitetsprogrammet for Ås sentrumsområde har stått sentralt i utformingen av planforslaget. 

Det er utarbeidet en redegjørelse for hvordan ambisjonene og målsetningene i områdeplanen er 

fulgt opp i reguleringsplanen for Vollskogen. Planbestemmelsene stiller krav til at det ved søknad 

om rammetillatelse skal foreligge en kvalitetsoppfølgingsplan for det omsøkte tiltaket. 

Kvalitetsoppfølgingsplanen skal dokumentere hvordan ambisjoner og målsetninger i 

reguleringsplanens kvalitetsprogram ivaretas i prosjektering og gjennomføring. Les mer om 

hvordan kvalitetsprogrammet for Ås sentrumsområde følges opp i vedlegg 7.    
 

5.1.4 Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune, 2020 

Tiltakene i handlingsplan for klima og energi for Ås kommune er hovedsakelig rettet mot 

kommunens virksomhet og ansvarsområde. Selv om de konkrete tiltakene og målformuleringene 

ikke er direkte overførbare til et privat boligprosjekt, er de aktuelle innsatsområdene i 

handlingsplanen også sentrale i boligutviklingen i Vollskogen, som også har høye 

miljøambisjoner.  

 

Bærekraftsprogrammet (delkapittel 4.16.1) som er utarbeidet i forbindelse med reguleringen 

redegjør om prosjektets bærekraftsambisjoner, og tiltak som enten er implementert i planen eller 

som det stilles krav om at skal utredes videre i søknadsfasen. Her trekkes det frem flere tiltak 

som støtter opp under handlingsplanens målsetninger innenfor innsatsområdene transport, 

stasjonær energi, avfall og avløp, landbruk og indirekte utslipp. Nedenfor nevnes noen av 

tiltakene som ligger til grunn i plangrepet eller bærekraftsprogrammet som støtter oppunder 

delmålene i handlingsplanen: 

 
Transport: 

• Plassering med nærhet til NMBU (viktig arbeids- og studieplass) og kollektivtransport 

• Lavere parkeringsnorm enn gjeldende kommuneplan.  

• Tilrettelegging for el-bil 

• Tilrettelegging for sykling og gange; etablering av gang- og sykkelveier/fortau, 

delesykkelordning inkl. lastesykler, etablering av effektive gangforbindelser internt og ut av 

området, 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet.  

• Utvikling av stedskvaliteter for å redusere kjøring ut av området: «pick-up point», felleshus, 

parsellhager, varierte grøntområder, rekreasjonsmuligheter og lekeplasser. 

• Delebilordning  

 

Stasjonær energi: 

• Tiltak for levere miljøvennlig energi skal utredes: påkobling til fjernvarme, solceller, 

solfangere og jordvarme 
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• Mulighetene for å etablere energieffektive bygg skal utredes: f.eks. nullenergibygg (nZEB) og 

passivhus.  

• Innstallering av energimåleres skal vurderes. 

 

Avfall og avløp: 

• Tiltak for å oppnå en resurseffektiv avfallshåndtering på byggeplass skal redegjøres for i plan 

for bygge- og anleggsfasen.  

• Sette krav til total avfallsmengde for byggeprosjektet og kildesortering på byggeplass 

• Mulighet for å utnytte treverket som hugges i forbindelse med opprettelse av byggeområdet 

skal utredes. Kan for eksempel sendes til et lokalt sagbruk, eller benyttes til møblering 

lekeapparater i fellesrom. 

• Bruk av robuste og solide byggematerialer skal redegjøres for. 

• Det bør vurderes å sette krav til f.eks. resirkuleringsgrad til byggematerialer.  

 

Landbruk: 

• Etablering av parsellhager for dyrking av egen mat og læring om matproduksjon.  

• Etablering av kompost. 

• Plasseringen av tiltaket reduserer kapasiteten for karbonbinding i skog. Det gjøres imidlertid 

grep for å minimere påvirkningen. I bygging av planområdet bør utbygger minimere 

omrøring av eksisterende jordsmonn, f.eks. ved å bygge på «platåer» og ved å unngå bruk 

av kjelleretasjer.  

 

Indirekte utslipp: 

• Etablering av felles avfallsløsninger med fraksjoner.  

• Tilrettelegging for en delingsøkonomi: felleshus med overnattingsrom, bildeling og 

sykkeldeling. 

• Mulighet for sykkelreparasjon (gjenbruk).  
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5.1.5 Sykkel og gåstrategi- for Ås kommune 2018-2030 

Planforslagets plassering, grep og bestemmelser bygger opp under Ås kommunes sykkel- og 

gåstrategi. Boligområdet har gangavstand (ca. 0,6 km.) til kollektivtransport og sykkelavstand 

(ca. 1,4 km.) til Ås sentrum, og legger derfor til tette for mer gange og sykling gjennom sin 

plassering. Boligutviklingen er fokusert i skogsområdets nord-østre hjørne for å gjøre avstanden 

til kollektivtransport og sentrum kortest mulig. Planforslaget tilrettelegger for et nettverk av 

fortau og gangforbindelser internt på området. Nettverket i planområdet kobles med gang- og 

sykkelveinettet utenfor planområdet med: gang- og sykkelvei i Nedre 

Pentagonvei/Pentagonveien mot Herumveien, gang- og sykkelvei vestover mot Vollveien, og to 

gangforbindelser gjennom eksisterende boligområde øst for planområdet mot Herumveien.  

 

Planforslaget legger videre opp til sykling ved å stille krav til opparbeidelse av minimum to 

sykkelparkeringsplasser per boenhet. Sykkeldeleordningen gjør det enklere for folk som ikke eier 

sykkel å låne en. Tilbud om utlån av lastesykler gjør det enklere for folk å benytte sykkel som 

transportmiddel til dagligvarehandelen. Sykkelverkstedet som etableres innenfor BA2 gir 

beboerne muligheten til å reparere og vedlikeholde sykkelen.  

 

Planforslaget tilrettelegger for en kortere og mer effektiv skolevei mot Brønnerud enn det som 

ligger til grunn i dagens situasjon gjennom Nedre Pentagonvei (se figuren nedenfor). Avstanden 

fra sentralt i utbyggingsområdet til Brønnerud skole er ca. 1 100 meter. Til sammenligning ville 

avstanden til Brønnerud skole, dersom gang- og sykkelveien mot Vollveien ikke ble etablert vært 

ca. 2 000 meter. Planforslaget har også en liten positiv innvirkning på skoleveiavstanden for barn 

som bor i f.eks. Kilehagen. Ved å bruke de nye gangforbindelsene mellom Herumveien og 

Vollskogen, og ny gang- og sykkelvei mot Vollveien, vil skoleveiavstanden reduseres med ca. 175 

meter sammenlignet med dagens situasjon.  

Figur 83: Illustrasjonen viser avstanden til Brønnerud skole fra Vollskogen og Kilehagen, i dagens 
situasjon og som følge av planforslaget. 



 

 91 (128) 

 

 

 

 

5.1.6 Eksisterende reguleringsplan: Endret reguleringsplan for Pentagon med mer (PlanID: 

3021_269, 2012) 

Planforslaget for regulering av Vollskogen vil delvis overlappe med eksisterende reguleringsplan 

for Pentagon. Overlappingen finner sted langsmed Nedre Pentagonvei og Pentagonveien, samt i 

krysset Pentagonveien x Herumveien (se utsnitt nedenfor). Der hvor planene overlapper vil 

detaljregulering for Vollskogen gjelde. Fortauet i reguleringsplan for Pentagon vil utgå, og 

erstattes med gang- og sykkelvei på nordsiden av Pentagonveien. Siden veisnittet blir bredere, 

vil noe av landbruksarealene på nordsiden av Pentagonveien reguleres til veiformål (se grad av 

påvirkning i kap. 5.8). Kulturminnene innenfor Hensynsone H570_2 i reguleringsplan for 

Pentagon er allerede utgravd. Planforslaget får altså ikke konsekvenser for kulturminneverdier 

her, selv om det overlapper med hensynssonen.  

Planforslaget medfører at krysset Pentagonveien x Herumveien forflyttes noen meter lenger 

sørover. I eksisterende reguleringsplan for Pentagon er dette arealet regulert til 

grønnstrukturformålet friområde. Arealet omfattes også av hensynssone H550 for bevaring av 

landskap. På området er det i dag en del vegetasjon som vil måtte fjernes for å ivareta 

tilstrekkelig sikt fra Pentagonveien mot fortau, og vis versa. Siden vegetasjonen må fjernes vil 

ikke bevaring av landskapet være forenelig med planforslaget som tillater at denne fjernes. 

Hensynsone for bevaring av landskap er derfor ikke regulert inn i planforslaget.  

  

Figur 84: Utsnitt av detaljregulering for Pentagon. 

Figur 85: Utsnitt av planforslaget der hvor den overlapper med gjeldende reguleringsplan for 
Pentagon. 
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5.1.7 Eksisterende reguleringsplan: Reguleringsplan for Kilehagen - NLH (PlanID: 3021_042, 

2012) 

Planforslaget for regulering av Vollskogen overlapper delvis med eksisterende reguleringsplan for 

Kilehagen, der det i gjeldende reguleringsplan er regulert friområde, gang- og sykkelvei, kjørevei 

og annen veigrunn. Planforslaget regulerer en gang- og sykkelvei gjennom friområdet fra 

gjeldende reguleringsplan, men endrer plassering og bredde på gang- og sykkelveien. For å 

«fjerne» gang- og sykkelveien i gjeldende regulering, videreføres friområde-formålet langsmed 

ny gang- og sykkelvei. Friområdet er ikke gitt egne bestemmelser i planforslaget. Tanken er å 

videreføre dagens bruk av området, som et friområde mellom boligene på nord og sørsiden.  

 

Planforslaget regulerer også avstikkerveien fra Herumveien (o_SGS4) etter faktisk situasjon. 

Avstikkerveien fra Herumveien har i gjeldende regulering en sving der den møter Herumveien, 

der den i realiteten treffer Herumveien mer rettvinklet. Følgelig har det også blitt nødvendig å 

endre krysset mellom Herumveien og avstikkerveien i planforslaget. Det ble i planarbeidet 

oppdaget at faktisk opparbeidelse av Herumveien (inkl. gang- og sykkelvei og annen veigrunn) 

ikke samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Det er i planforslaget tatt utgangspunkt i faktisk 

situasjon, men med tilsvarende bredder på gang- og sykkelvei og annen veigrunn som i 

gjeldende reguleringsplan.  

 

Figur 87: Utsnitt av detaljregulering for Kilehagen. 

Figur 86: Utsnitt fra plankart for Vollskogen som viser overlappende areal. 
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Regulering av krysset mellom 

avstikkerveien og Herumveien 

etter faktisk situasjon, medfører 

også at det må gjøres en 

mindre endring av 

reguleringsplan for områdene 

ved Landåsveien/Herumveien 

(PlanID: 3021_040). I 

gjeldende reguleringsplan ligger 

gang- og sykkelvei, samt annen 

veigrunn langs Herumveien inne 

på eiendommen med gnr./bnr. 

34/86, se figur til høyre. Gang- 

og sykkelveien inkludert grøfta 

ligger i realiteten utenfor 

eiendommen. Planforslaget 

endrer derfor arealformålet inne 

på den private eiendommen fra 

gang- og sykkelvei og annen 

veigrunn til boligformål, som 

eiendommen for øvrig.  

  

Figur 88: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for områdene ved 
Landåsveien/Herumveien. Eiendomsgrenser er markert med rødt.  

Figur 89: Utklipp fra planforslaget som viser arealet som 
"tilbakeføres" til boligformål. 
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5.2 Nær- og fjernvirkning 

Utviklingen vil i svært liten eller ingen grad påvirke 

horisontlinjen fra omkringliggende landskapsrom. 

Dette er fordi Vollskogen ligger i et lokalt lavbrekk, 

og fordi det bevares et skogsbelte nord, sør og 

vest for boligområdet (se Figur 90) med 

vegetasjon som overstiger høyden på planlagt 

bebyggelse (maks 3 etasjer).  

 

Tykkelsen på vegetasjonsbeltet mot vest og sør 

gjør at områdets fjernvirkning vil opprettholdes 

herfra. Nordfra fra Fv. 152 og universitetsparken, 

hvor vegetasjonsbeltet er noe tynnere (25-40 

meter), vil områdets fjernvirkning i stor grad 

opprettholdes gjennom sommer og høst (se Figur 

92). Om vinteren og vår – når løvtrærne har 

mistet bladene – kan bebyggelsen muligens være 

noe mer synlig. For å begrense synligheten av 

tiltaket fra landskapsrommet i nord vil det være 

viktig å beholde vegetasjonsbeltet som flersjiktet 

skog, med innskudd av bartrær. Se vedlagt 

fagnotat om nær- og fjernvirkning for perspektiver 

av tiltaket fra universitetsparken og fra krysset 

Vollveien x Fv. 152.  

  

Figur 92: Dagens situasjon: landskapsrommet nord for Vollskogen sett fra Drøbakveien (fv. 152).  

Figur 92: Ny situasjon, perspektiv: Bildet viser tidlig vår der noe av den nye bebyggelsen kan være synlig 
så lenge løvtrærne er nakne. Når løvtrærne springer ut, vil den nye bebyggelsen være lite eller ikke 
synlig. 

Figur 90: Diagrammet viser tykkelsen på 
skogsbeltet som bevares rundt boligområdet. 
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Fra Nedre Pentagonvei vil nærvirkningen av tiltaket også være begrenset på grunn av 

vegetasjonsbufferen. Planforslaget bevarer også grønnstruktur (f_GBG1) langsmed BKS1 og 

parkeringsplassen til studentboligene. Her vil det også bevares en del vegetasjon som vil 

begrense synligheten av tiltaket fra Nedre Pentagonvei og studentboligene.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

Figur 93: Dagens situasjon. Vollskogen sett fra Nedre Pentagonvei. Vollskogen grenser inntil 
parkeringsplassen ved studentboligene. 

Figur 94: Ny situasjon, perspektiv: Området reguleres med et vegetasjonsbelte rundt, og dette vil 
utgjøre en skjerm mellom det nye og eksisterende boligområdet, samt mot det åpne 
kulturlandskapet. 
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Grønnstrukturen (f_GBG9-10), mellom BKS5/BKS8 og eksisterende boligområde i Kilehagen og i 

Landåsveien er det i mindre grad en vegetasjonsbuffer da området i dag er et beiteområde, som 

vil videreføres som et våtmarksområde med et lignende preg som dagens. Det nye boligområdet 

vil altså være synlig herfra (se Figur 96). Horisontlinjen vil imidlertid ikke endres da tiltaket ligger 

i et lavbrekk med byggehøyder lavere enn bakenforliggende vegetasjon. Avstanden fra den nye 

bebyggelsen til bebyggelsen i Kilehagen er minimum 109 meter. Tiltaket ligger altså ikke tett på 

eksisterende bebyggelse.  

 

 

 
 

Figur 96: 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. 

Figur 95: Dagens situasjon: Vollskogen sett fra Kilehagen. Til høyre er deler av Pentagon synlig. 
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Figur 97: Snittene viser mellomrommet mellom utbyggingsprosjektet i Vollskogen og eksisterende bebyggelse. Det øverste snittet viser mellomrommet mellom BKS4 og 
flermannsboligene i Kilehagen. Det nederste snittet viser mellomrommet mellom BKS1 og studentblokkene på Pentagon.  
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5.3 Stedsidentitet 

Karakteren til Vollskogen vil selvsagt endres da tiltaket er omfattende. Man har gjennom 

plassering og utforming av tiltaket likevel forsøkt å bevare noen sentrale elementer for 

Vollskogens stedsidentitet.  

 

Planforslaget sikrer for det første at det ikke etableres bebyggelse på toppen de to kollene i 

området, som vurderes å ha en viss karaktergivende verdi, både fordi de skiller seg ut 

topografisk sett og fordi de er bevokst med mer lysåpen edelløvskog. Kulturminneregistreringen 

viste også at kollene inneholder verdifulle og identitetsskapende kulturmiljøer, som skal bevares, 

og integreres i prosjektet som en kvalitet, gjennom skilting og formidling. 

 

Videre stilles det krav til at den nye bebyggelsen tilpasses terrenget i planområdet. Bebyggelsen 

som etableres i tilknytning til kollene må altså i stor grad følge den naturlige topografien. Snittet i 

Figur 98 viser hvordan bebyggelsen tenkes etablert i terrenget. Hovedveisystemet i planområdet 

er også gitt en organisk utforming/plassering der de er plassert i områdets lavbrekk langsmed 

blå/grønne strukturer. Plasseringen i lavbrekkene er også positivt for å unngå unødvendige 

terrengjusteringer.  

 

Gjennomgående grøntkorridorer inne i boligområdet bidrar til å ivareta områdets grønne 

karakter. Skogsbeltet bevart rundt planområdet vil også bidra til å bevare en del av områdets 

skogspreg både internt og utad i de omkringliggende åpne landskapsrommene. Planforslaget 

viderefører også i stor grad dagens naturlige bekker/flomveier, og legger i stor grad opp til åpen 

overvannshåndtering i disse.  

 

Deler av Vollskogen består i dag av tett plantet granskog, som er tett, mørk og artsfattig. Den 

naturlige skogen i området, hovedsakelig i nordre del av området, er imidlertid mer artsrik og 

lysåpen, med innslag av furu og edelløvskog, som blant annet eik og ask. Disse områdene bidrar 

med store kvaliteter for både mennesker og dyr. Gjennom arbeidet med skogskjøtsel er målet å 

bryte opp i monokulturene med produksjonsgran, og over tid å reversere den til mot det 

stedegne vegetasjonsbildet (se notat om skogskjøtsel i vedlegg 23). 

 

Planforslaget tilrettelegger for parsellhager til boligene. Tilbudet er godt egnet plasseringen i et 

jordbrukslandskap, og bidrar til å knytte boligprosjektet til stedets historie og ressursgrunnlag.  

 

Prosjektet etableres som en utvidelse av dagens boligområder ved Pentagon, i Kilehagen og i 

Landåsveien. Eksisterende boligområder består av en blanding av typologier: eneboliger 

(Landåsveien og Kilehagen), flermannsboliger (Kilehagen), og blokkmessig bebyggelse 

(Pentagon). Den nye bebyggelsen i Vollskogen bygger videre på småhuspreget i Kilehagen og 

Landåsveien, og åpner for en variasjon av typologier innenfor konsentrert og frittliggende 

småhusbebyggelse. Regulerte byggehøyder på 2-3 etasjer forholder seg godt til byggehøydene til 

eksisterende småhusbebyggelse.    

Figur 98: Snitt mellom felt BKS7 og BFS3, som viser hvordan bebyggelsen tenkes tilpasset i terrenget. 
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5.4 Trafikkforhold 

Det er i sammenheng med planarbeidet utarbeidet en trafikkanalyse som har vurdert trafikale 

konsekvenser av tiltaket, se vedlegg 10. Nedenfor gjengis de viktigste trafikale konsekvensene 

av tiltaket når det gjelder trafikkgenerering, kapasitet i veinettet, trafikksikkerhet og forhold for 

myke trafikanter.  

5.4.1 Trafikkgenerering og bilreduserende tiltak 

Trafikkanalysen har gjort en beregning av trafikkgenerering både ut ifra erfaringstall etter 

håndbøker og ut ifra parkeringsdekning. Beregning etter erfaringstall fra håndbøker er den 

anerkjente beregningsmetodikken. Da erfaringstallene ikke direkte tar hensyn til 

parkeringsdekning – som i planforslaget er et sentralt virkemiddel for å begrense bilbruk – er det 

i tillegg gjort en trafikkberegning basert på tilgjengelige parkeringsplasser. Trafikale 

konsekvenser vurderes likevel med utgangspunkt i det høyere estimatet basert på erfaringstall. 

Dette for å få robusthet i beregningene og ikke undervurdere konsekvensene av tiltaket. 

 

Figur 99: Stipulerte trafikkmengder på internveiene i området.  
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Etter beregning ut ifra erfaringstall beregnes det at utvikling av ca. 200 boliger medføre en 

trafikkvekst på ca. 1 050 bilturer/døgn. Med eksisterende trafikk i Nedre Pentagonvei på 350 ÅDT 

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

 

Etter beregning basert på tilgjengelig parkeringsdekning, vil utvikling av 200 boliger (200 

parkeringsplasser og inntil 87 gjesteparkeringsplasser) medføre en trafikkvekst på 980 

bilturer/døgn. Med eksisterende trafikk i Nedre Pentagonvei på 350 ÅDT vil dermed fremtidig ÅDT 

i veien være ca. 1 330. Dette samsvarer godt med beregnet turgenerering basert på erfaringstall. 

 

Planforslaget legger opp til flere grep for å redusere biltrafikken ytterligere, se beskrivelse av 

tiltak i delkapittel 4.16.2. Det er imidlertid mangelfullt med erfaringstall som tallfester effekten av 

de ulike bilreduserende grepene som ligger til grunn i planforslaget. Sammen vil de 

bilreduserende tiltakene trolig ha en positiv innvirkning på den totale trafikkgeneringen, som gjør 

at det faktiske turgeneringen av prosjektet er lavere enn den som er beregnet basert på 

erfaringstall av boligtypologier og parkeringsdekning. 

5.4.2 Kapasitet i veinettet 

Trafikkanalysen har også vurdert hvordan trafikkøkningen som følge av tiltaket vil påvirke 

kapasiteten i eksisterende veinett. Vi har spesielt sett på virkningene for Meierikrysset og T-

krysset Pentagonveien x Herumveien.  

 

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 tabellen nedenfor. Tabellen viser også beregnet 

belastningsgrad etter utbyggingen. Basert på belastningsgraden etter utbyggingen (maks 0,62), 

vurderes det at en trafikkvekst på 1 050 bilturer/døgn i Herumveien ikke vil føre til 

kapasitetsproblemer i Meierikrysset.  

Tabell 8: Beregnete belastningsgrader i krysset mellom Herumveien og Fv152. 

Dagens situasjon  Belastningsgrad 

Vest  

Sør (Herumveien) 

Øst  

Nord 

0,54 

0,20 

0,58 

0,44 

Etter utbygging  Belastningsgrad 

Vest  

Sør (Herumveien) 

Øst  

Nord 

0,60 

0,26 

0,62 

0,51 

 

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. 

 

5.4.3 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 skolevei både vestover til barneskole og østover til ungdomsskole og 

sentrum. 



 

 101 (128) 

 

 

 

 

Adkomstveien 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. 

 

Planforslaget sikrer også at god sikt ivaretas i veikryss, da det reguleres siktlinjer med tilhørende 

hensynssoner, hvor det ikke kan plasseres eller etableres sikthindrende tiltak, gjenstander eller 

vegetasjon.  

 

5.5 Støy 

Trafikkøkningen i Nedre Pentagonvei vil ikke medføre at fasader til nabobebyggelsen på Pentagon 

eller tilhørende uteoppholdsarealer havner innenfor gul støysone.  

5.6 Solforhold 

Den planlagte utbyggingen vil med regulerte byggehøyder og sin plassering innenfor angitte 

byggegrenser ikke ha negativ effekt for solforholdene til nabobebyggelse på Pentagon og i 

Kilehagen, se Figur 54. 

Figur 100: Støysonekart 1,5 meter over terreng etter utviklingen. 
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5.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Planforslaget er i stor grad tilpasset til de registrerte automatisk fredede kulturminnelokalitetene. 

Kulturminnet med ID 274796 – som i fylkeskommunens kulturminnerapport trekkes frem som 

den mest bevaringsverdige registreringen – berøres ikke direkte av plantiltaket, da det vernes 

med hensynssone H730_1 som forhindrer ethvert inngrep innenfor arealet, med unntak av 

skånsom vegetasjonspleie og skjøtsel, skilting, fremføring av stier og enkel tilrettelegging for 

friluftsliv. 

 

Bebyggelsen er etter dialog med fylkeskommunen trukket unna kulturminnet med sikte på å 

ivareta det på en hensiktsmessig måte. Den faktiske kulturminnelokaliteten er gitt en 

sikkerhetssone på 5 meter. Utenfor sikkerhetssonen (H730_1) er det satt en buffersone på 

minimum 5 meter (H570_1). Ingen boligfelter ligger altså nærmere de faktiske 

kulturminnelokaliteten enn 10 meter. Innenfor de tilgrensende boligområdene er det i tillegg satt 

en byggegrense på 4 meter mot hensynssonen H570_1. Av bestemmelsene fremgår det at det 

mot H570_1 ikke er lov med noen former for tiltak utenfor byggegrensene. Selv om tiltaket ikke 

berører kulturminnet direkte, vil det indirekte kunne påvirke lokaliteten da boligene i stor grad 

omkranser lokaliteten. Dette kan gi økt aktivitet i området, som over tid kan medføre uønsket 

slitasje av kulturminnelokaliteten. I bærekraftsprogrammet foreslås det at det kan utarbeides en 

formidlings- og skjøtselsplan med sikte på å fremheve kulturminnene og å informere brukere av 

området om kulturverdiene. En formidlings- og skjøtselsplan kan være positivt for å beskytte 

kulturminnelokaliteten mot slitasje fra uønsket aktivitet i området. Inngjerding av lokaliteten i 

byggefasen vil også være positivt for å bevare lokaliteten.  

 

Kulturminnet med ID 274806 vil i likhet med kulturminnet ID274796, ikke berøres direkte av 

tiltaket. Kulturminnet har tilsvarende vern som ID274796 gjennom båndleggingssone (H730_2) 

og buffersone (H530_2). Fra ytterkanten av hensynssonen H570_2 er det minimum 16 meter til 

nærmeste boligbebyggelse vest for kulturminnet. Kulturminnet er heller ikke omkranset med 

boliger. Vi vurderer derfor at tiltakets indirekte påvirkning på kulturminnet vil være liten.  

Planforslaget medfører direkte inngrep i kulturminnet med ID 274799, hvor det anlegges gang- 

og sykkelvei gjennom deler av den utstrakte kulturminnelokaliteten. Det søkes gjennom 

planforslaget dispensasjon fra fredningen.  

Figur 101: Figuren viser et utklipp fra plankartet med kulturminnet ID 274799 markert 
med rød skravur. Bestemmelsesområdet #2 markerer arealet hvor planforslaget 
overlapper med kulturminnelokaliteten, og hvor det søkes dispensasjon fra fredningen.  



 

 103 (128) 

 

 

 

5.8 Jordbruk 

Ettersom deler av Vollskogen er avsatt til boligformål i Ås kommunes kommuneplan, er det 

allerede tatt stilling til at en utbygging i Vollskogen vil medføre omdisponering av dyrkbar jord, 

samt noe dyrket jord. Denne vurderingen fokuserer derfor hovedsakelig på arealer som berøres 

utover beslaget det allerede er tatt stilling til gjennom arbeidet med kommuneplanen.   

 

Arealtabellen til høyre gir en oversikt over hvor 

mye dyrka/dyrkbar mark som beslaglegges eller 

fragmenteres, samt hvor mye dyrkbar mark som 

beslaglegges, av tiltakets ulike deler. Den 

nederste rubrikken i tabellen viser påvirkningen 

av tiltakene som det ikke allerede i 

kommuneplanen er tatt stilling til (adkomstveien, 

skoleveien og gs-vei mot Herumveien). Totalt 

medfører disse tiltakene at 2 812 m2 med dyrka 

mark omdisponeres, at 4 202 m2 dyrka/dyrkbar 

mark fragmenteres, og at 2 621 m2 dyrkbar mark 

beslaglegges. Som beskrevet i delkapittel 4.11, er 

det gjort bevisste valg for å etterstrebe så små 

inngrep i jordbruket som mulig. For å avbøte de 

mindre negative effektene stilles det i planens 

bestemmelser krav til å flytte jordlaget for 

gjenoppdyrking, der tiltakene berører dyrka mark.  

 

I kommuneplanens arealregnskap for 

dyrket/dyrkbar jord er det oppgitt at boligområde 

B11 – Vollskogen vil beslaglegge 100 daa. med 

Figur 102: Oversikt over hvordan prosjektet påvirker jordbruksinteresser. 

Tabell 9: Arealtabell for påvirkning av 

dyrka/dyrkbar jord. 
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dyrket/dyrkbar jord. Etter våre beregninger basert på kartgrunnlaget i fra kommunekart.com 

(figurene i delkapittel 3.8), skulle dette tallet egentlig vært ca. 135-145 daa. Utbyggingsområdet 

i planforslaget omdisponerer totalt ca. 179 daa. dyrbar/dyrket mark, altså 35-45 daa. mer enn 

B11 fra kommuneplanen. Grunnen til dette er at selve utbyggingsområdet er noe større enn det 

avsatte boligformålet i kommuneplanen, som følge av at deler av B11 fra kommuneplanen er 

mindre godt egnet for utbygging, blant annet på grunn av overvannsproblematikk og automatisk 

fredede kulturminner (se argumentasjon i delkapittel 5.1.2). Etter utbyggingen vil det gjenstå ca. 

119 daa med dyrbar jord innenfor LF1-2, som med tiden kan dyrkes opp dersom det etter en 

interesseavveining anses hensiktsmessig. 

5.9 Naturmangfold 

Planforslaget berører i liten grad registrerte utvalgte naturtyper i planområdet. Naturtypen rik 

gransumpskog blir ikke direkte berørt av tiltaket da det ikke etableres bebyggelse eller anlegg i 

skogens søndre del. Gransumpskogen er i planforslaget gitt en hensynssone H560_2 for bevaring 

av naturmiljø. Planens bestemmelser stiller krav til at det ved etablering av vei- og 

overvannstiltak nord for hensynssonen skal det sikres tilstrekkelig tilsig av vann til naturtypen 

slik at vannstanden opprettholdes. Åpen overvannshåndtering i områdets naturlige bekkedaler vil 

være generelt være positivt for å sørge for tilsig av vann ned til naturtypen. En eik øst for Østre 

Voll er sikret mot inngrep i planforslaget og vil ikke berøres av tiltaket. Gang- og sykkelveien som 

er planlagt i området er lagt sør for eika. Eika er i planforslaget markert med hensynssone H560 

for bevaring av naturmiljø. I planbestemmelsene stilles det krav til sikringstiltak for å beskytte 

eika i anleggsperioden. Det skal blant annet settes opp et sikringsgjerde rundt rotsonen og det 

skal utarbeides en marksikringsplan. To av de registrerte store asketrærne i planområdet blir 

potensielt direkte berørt av gang- og sykkelveien (o_SGS2). Trærne ligger tett mot fyllingene til 

gang- og sykkelveien. Tiltaket kan derfor påvirke rotsonen til trærne. 

 

De rødlistede artene innenfor planområdet – bakkemaure (NT) og skogpersille (VU) – blir ikke 

direkte berørt av tiltaket.  

 

Vollskogen fungerer i dag som et økologisk funksjonsområde for to nær truede arter og er i 

tillegg stort nok til å opprettholde levedyktige bestander av «nær-vilt». Tiltaket vurderes å ha 

negativ konsekvens for vilt, da det medfører et inngrep i en av få relativt store skoger i 

bebyggelsessonen i Ås kommune. Ca. 57% av skogen vil bli direkte berørt og skogsareal vil gå 

tapt. Det er sannsynlig at inngrepet vil medføre at områdets verdi for vilt (rådyr, grevling, fugler, 

amfibier osv.) i det landskapsøkologiske perspektivet reduseres. Det resterende skogarealet vil 

også bli påvirket av støy, lysforurensning og forstyrrelser fra bebyggelsen.  

 

Siden tiltaket vil ha negativ innvirkning for Vollskogen som et økologisk funksjonsområde, er det 

sett på flere avbøtende tiltak for å bevare noe av områdets verdi som et økologisk 

funksjonsområde for vilt. Planforslaget tilrettelegger blant annet for en ny dam for amfibier, 

utplassering av klynger med død ved, fuglekasser, flaggermuskasser og pinnsvinhus, samt 

etablering av tilpasset belysning for naturmangfold der gang- og sykkelveier passerer gjennom 

skog. Les mer om avbøtende tiltak som er implementert i planen i delkapittel 4.16.3.  

 

Bærekraftsprogrammet trekker også frem tiltak som må vurderes nærmere i det videre arbeidet 

(se delkapittel 4.16.1). I bærekraftsprogrammet foreslås det blant annet å bruke skogskjøtsel 

som et grep for å avbøte de negative konsekvensene for nærvilt. Hensikten med skogskjøtselen 

er å på sikt å bryte opp i monokulturene med tett, ensaldret granskog med lite undervegetasjon, 

for å «reversere» skogen til sin opprinnelige tilstand med et større innslag av edelløvtrær og 

undervegetasjon. En artsrik, fleraldret og flersjiktet skog vil være mer positivt mer for 

naturmangfoldet enn en dagens homogene skog.  

 

Tetting av grøfter i enkelte deler av skogen for å utvikle sumpskog vil kunne være positivt for 

nærvilt og amfibiers tilgang på vann.  
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Vurdering av naturmangfoldloven kap. II, §§ 8-12 

Kunnskapsgrunnlaget omfatter eksisterende data hentet fra Naturbase, Artskart og NGU, samt 

data innhentet i forbindelse med kartlegging i felt. Tidspunktet for kartleggingen anses for å være 

godt innenfor kartleggingssesongen. Kartleggingen, sammen med de tidligere registreringene, 

gjør at kunnskapsgrunnlaget vurderes som rimelig i forhold til tiltakets omfang for å utrede hvilke 

naturverdier det er i området, jfr. naturmangfoldloven § 8.  Videre vurderes det at det også er 

lite sannsynlig at store naturverdier ikke har blitt registrert. 

 

Når det kommer til kunnskapsgrunnlaget for vurdering av hvilke virkninger tiltaket vil ha for 

viltverdiene i Vollskogen hefter det en del usikkerhet. Ofte finnes det en kritisk grense for hvor 

små skoger kan bli før enkelte arter takker for seg. Hva denne grensen er vet vi lite om. Det er 

også en del usikkerhet knyttet til hvilke virkninger lysforurensningen i dette tilfelle vil føre til da 

det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en detaljert lysplan for utredningsområdet. Det er 

også sparsomt med dokumentert erfaringsgrunnlag fra tidligere prosjekter når det gjelder dyre- 

og fuglearters respons på og mulig tilvenning til støy. For disse vurderingene av konsekvens er 

føre-var-prinsippet etter § 9 lagt til grunn og konsekvensgraden har derfor blitt satt noe opp. Det 

er få store skoger igjen i bebyggesonen i Ås kommune, og disse er utsatt for bit-for-bit-

nedbygging. Tiltaket vil medføre inngrep i en av få resterende store skoger i bebyggelsessonen. 

Skogområdene i Ås er gjenstand for en samlet belastning, og følgelig er konsekvensgraden satt 

relativt strengt jf. § 10 om samlet belastning. 

 

Det legges til grunn at tiltakshaver etterfølger prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12 om 

at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og at det benyttes miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder. Dette er særlig med tanke på graving i områdene rundt 

forskriftseikene og skadereduserende tiltak for salamander. Dette inkluderer også 

konsekvensreduserende tiltak for å redusere risiko for spredning av fremmede arter til/fra 

området under anleggsfasen. 

 

5.10 Rekreasjon 

Vollskogen benyttes i dag til en viss grad i sammenheng med nærrekreasjon, men er ikke 

spesielt godt tilrettelagt for formålet. Utbyggingen medfører at ca. 60% av skogen nedbygges. 

Selv om betydelige deler av skogen beslaglegges, vil planforslaget bidra til å bedre kvaliteten og 

tilgjengeligheten til de delene av skogen som står igjen.  

 

Etablering av nye turstier, samt bålplass og gapahuk i skogen rundt boligområdet er blant annet 

med å bedre områdets rekreasjonsverdi. Der de eksisterende stiene ikke inngår som en del av et 

system, vil de nye stiene danne et sammenhengende nettverk i området, og muliggjøre 

rundturer i skogen.   

 

Etablering av en øst-vestgående akse gjennom planområdet, med ny gang- og sykkelvei mot 

Vollveien og nye gangforbindelser i øst mot Herumveien og Søråsveien, gir muligheten for å 

bevege seg gjennom området, og bedrer dermed tilgangen til skogen. Forbindelsene mot øst og 

vest gjør også avstanden til rekreasjonsområder utenfor planområdet kortere.  

 

I tillegg kan skogskjøtsel, som fremheves som et anbefalt tiltak i bærekraftsprogrammet, på sikt 

gi en mer artsrik, flersjiktet og lysåpen skog, og dermed bidra til økt opplevelseskvalitet.  

 

5.11 Barns interesser 

Vi har gjennom medvirkningsopplegget med Brønnerud skole funnet ut at Vollskogen til en viss 

grad brukes av barn og unge som leke- og rekreasjonsområde. Barna bruker i dag hovedsakelig 
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området på toppen av områdets nordre kolle hvor det er noe tilrettelegging: en improvisert 

gapahuk, bålplass og noe mer lysåpen skog. Området som barna i størst grad benytter, ligger 

innenfor arealet hvor det er registrert automatisk fredede kulturminner fra steinalder og 

jernalder. Dette området vil gjennom planen vernes som et kulturminnemiljø (H730_1). For å 

motvirke slitasje av kulturminnene må fremtidig tilrettelegging innenfor området være 

forholdsvis beskjeden, og tilpasset de faktiske kulturminnefunnene. I det videre arbeidet må det i 

samråd med fylkeskommunen avklares hvordan tilrettelegging for friluft kan gjøres innenfor 

området. Selv om kulturminnemiljøet til en viss grad kan begrense dagens mulighet for 

aktivitetslek innenfor området, vil lokaliteten kunne ha en identitets- og kunnskapsbyggende 

funksjon for barn og unge, da det vil settes opp skilt og kart for å formidle om kulturarven.  

 

Da fremtidig rekreasjon- og aktivitetsbruk innenfor kulturminnelokaliteten må tilpasses 

kulturminnene for å unngå unødvendig slitasje, tilrettelegges det for barn og unge andre steder i 

planområdet der lek og aktivitet kan foregå uforhindret. Planens bestemmelser sikrer at det 

innenfor formålsområdene LF1-2 skal etableres minst en bålplass og gapahuk. Bålplassene vil 

utstyres med et tilstrekkelig antall sitteplasser, og bør skjøttes på en måte som muliggjør 

aktivitetslek i området rundt. Den nye gapahuken vil være større enn dagens improviserte 

gapahuk, og etableres med skikkelige materialer og takdekning.  

 

Planforslaget ivaretar også naturkvaliteter i området som vil være positivt for barn og unges 

mulighet for fri lek, utfoldelse og utforskning (se figur nedenfor). Skogen som bevares vil i seg 

selv være et viktig leke- og rekreasjonsområde for barn. Den søndre-kollen i planområdet byr på 

terreng, og har flere fjellknauser som kan gi et spennende miljø for lek. Plasseringen tett mot 

gransumpskogen gjør dette området av skogen spesielt særegent. På den sørlige delen av den 

nordre kollen bevares det en slak bakke som på vinterstid eksempelvis kan tilrettelegges som en 

akebakke. De åpne vannveiene som planforslaget tilrettelegger for innenfor områdets 

bekkedaler, vil også være en kvalitet for barn og unge.  

 

I tillegg tilrettelegger planforslaget for flere nærlekeplasser og en områdelekeplass, som vil 

ivareta behovet for lek for barn i alle aldre. Det sammenhengende nettverket med turstier 

gjennom skogen og grønnstrukturen gjør det enkelt for barn og unge å bevege seg til og mellom 

de ulike områdene for lek og aktivitet.   

 

Det at de fleste av boligfeltene etableres med felles parkering i utkanten av feltene gir flere bilfrie 

soner. Bilfrie soner vil være en fordel for barns sikkerhet under lek i tilknytning til 

nærlekeplassene og gangarealene.  

 

Selv om planforslaget medfører at størrelsen på skogen reduseres og at det mest brukte området 

potensielt ikke lenger kan benyttes som i dag, mener vi at planforslaget totalt sett tilrettelegger 

for en bedre løsning for barn og unge, med tilrettelegging for friluftsliv i skogen, 

sammenhengende turstier, samt varierte og trygge nær- og områdelekeplasser.   
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5.12 Folkehelse 

Det etableres gang- og sykkelvei langs Nedre Pentagonvei og vestover mot Vollveien. 

Planområdet ligger med akseptabel sykkelavstand til Ås sentrum og stiller krav om to 

sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Det er dermed godt tilrettelagt for bruk av sykkel. Det er i 

tillegg gitt en relativt restriktiv parkeringsnorm med en oppstillingsplass per boenhet, som gjør at 

man ikke her kan basere transporten på at man har to biler. Gangavstanden til Ås sentrum er 

sannsynligvis i lengste laget til at det kan konkurrere godt mot privatbil.  

 

Figur 103: Figuren viser de viktigste natur- og stedsverdiene som ivaretas i planforslaget som vil 
være positive for barns lek og utfoldelse. Figuren viser også de regulerte nærlekeplassene i 
mørkegrønt, samt områdelekeplass.  
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Det er god tilgang på rekreasjonsområder i den gjennomgående grønnstrukturen i prosjektet, 

samt delene av Vollskogen som ikke bebygges. Nye gangforbindelser mot Herumveien og 

Søråsveien gir bedre muligheter for rundturer og korter ned veien til skogsområder sør for Ås 

sentrum. For øvrig ligger planområdet med gangavstand (ca. 600 meter) til Eika sportssenter og 

det tilhørende idrettsanlegget.  

 

Ingen boliger får støynivåer på fasade i gul sone. Uteoppholdsarealer blir ivaretatt ved at disse 

planlegges utenfor gul støysone. ROS-analysen har heller ikke avdekket tema som kan gi 

virkninger for folkehelsen. 

5.13 Klima og miljø 

Det er i sammenheng med planarbeidet utarbeidet en rapport som omhandler potensialet for 

klimagassutslipp fra byggegrunnen i prosjektet (se vedlegg 18). En nedbygging av skog vil 

medføre at karbon som skogen har lagret i biomasse og jordsmonn vil frigjøres over tid. Ulike 

naturtyper har ulikt potensiale for å binde karbon, og myr er blant annet svært viktig. 

Kartleggingen utført i sammenheng med rapportarbeidet har stadfestet at Vollskogen tidligere 

stedvis hadde elementer av myr, men at disse har endret karakter grunnet drenering over lengre 

tid. Mesteparten av skogen består altså i dag av skog med organisk rikt jordsmonn – som har et 

lavere karboninnhold sammenlignet med myr. Planlagt utbygging vil også berøre noen andre 

naturtyper med lavere utslippsfaktorer. Tabellen nedenfor viser hvor mye og hvilke naturtyper 

utbyggingen berører, samt klimagasspotensialet for den enkelte naturtype og totalt 

klimagasspotensiale.  

 

Naturtype 
Berørt areal 

[m2] 

Utslippsfaktor  

[kg CO2-ekv./m2] 

Klimagasspotensial 

[tonn CO2-ekv.] 

Jordbruk/innmarksbeite 5 850 55 321 

Barskog med lav bonitet 10 400 87 904 

Løvskog med høy bonitet 7 700 92 708 

Barskog med høy bonitet 112 600 100 11 260 

Totalt 136 500 - 13 193 

 

Forutsatt at det utvikles 200 boliger vil totalt klimagasspotensial for utbyggingen være ca. 

13 193 tonn CO2 – ekv. 

 
Det er i planarbeidet utredet muligheter for å redusere potensielle klimagassutslipp fra 

byggegrunnen. Et tiltak som er vurdert er å gjenbruke en del av trærne som hogges for å 

muliggjøre utviklingen, for å binde karbonet i hogsten lengst mulig. Ved tilrettelegging kan hogst 

f.eks. leveres til lokale sagbruk eller treforedlingsindustri. Et annet avbøtende tiltak som er 

vurdert er å bygge en del av boligene på platåer over terreng, og å unngå bruk av kjelleretasjer 

for å påvirke det underliggende jordsmonnet i mindre grad. Karbon lagret i jorda under bygget vil 

fortsatt brytes ned (da karbonsyklusen er brutt), men jordmassene vil ha redusert tilgang til luft 

enn om det hadde blitt omrørt og deponert. Dermed vil omdanningen fra karbon til CO2 skje 

saktere, og utslipp vil utsettes, som er mindre negativt med tanke på klimagassutslipp. Det er 

gjennom plan- og bygningsloven ikke adgang til å stille krav til at disse tiltakene skal 

gjennomføres i en detaljreguleringsplan. Tiltakene er imidlertid omtalt i planforslagets 

bærekraftsprogram, og skal dermed vurderes videre i forbindelse med arbeidet med 

miljøoppfølgingsplan.     

 

Det er fra et utslipps-perspektiv aldri positivt å nedbygge skog. Nedbygging av deler av 

Vollskogen er imidlertid vurdert og tatt høyde for på et kommunenivå da det er avsatt til 

boligutbygging i kommuneplanen. I kommuneplanarbeidet er Vollskogen utpekt som et fremtidig 
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boligområde da det er et fremtidig boligbehov rundt Ås sentrumsområde, fordi sentrumsnære 

jorder ønskes bevart, og fordi andre skogsområder vurderes å ha en høyere rekreasjon- og 

naturmangfoldsmessig verdi. Nedbygging av deler av Vollskogen er altså et resultat av en 

krevende arealpolitisk interesseavveining på kommunalt nivå. Klimagassutslippene av utbygging 

på deler av området må derfor anses som en forventet negativ konsekvens av tiltaket, gitt at det 

ikke er registrert myr i utbyggingsområdet. Størrelsen på arealene som nedbygges i planforslaget 

hvor det kan forventes klimagassutslipp fra byggegrunnen (bygge- og anleggsformål + 

samferdselsformål) er på ca. 135 daa., altså innenfor de 160 daa. som er avsatt til boligformål i 

kommuneplanen.  

 

Ettersom utviklingen vil slippe løs karbon fra jordsmonn i kraft av sin plassering, er det i 

prosjektet et fokus å kompensere ved å innføre andre typer miljøtiltak, som gjennom et livsløp vil 

være med på å minimere klimagassutslipp. Tiltak for å bygge oppunder grønn mobilitet står 

sentralt i plangrepet og planbestemmelsene, se 4.16.2. Bærekraftsprogrammet løfter også frem 

flere tiltak når det gjelder materialvalg, energiforbruk og energiløsninger som skal vurderes 

nærmere i prosjekteringsfasen. Flere av disse tiltakene bør implementeres for å kompensere for 

utslippene fra byggegrunnen og nedbygging av skog.   

5.14 Eiendomsmessige konsekvenser for grunneiere 

 

Planen regulerer offentlige arealer (veiarealer), som etter opparbeidelse vil overdras av 

kommunen, som da i utgangspunktet står ansvarlige for drift og vedlikehold. Sett bort fra 

eiendom som tilhører grunneierne av gnr./bnr. 36/1 og 36/3, som har inngått en avtale med 

tiltakshaver om regulering av deres eiendom, vil planforslaget hovedsakelig påvirke 

eiendommene 42/1, 43/3 (NMBU) og 42/1/196, 42/1/277 (NMBU, med SIÅS som fester). 

Tabellen nedenfor viser hvor mye av eiendommene som vil erverves permanent, samt hvor mye 

som vil erverves midlertidig som rigg- og anleggsområde i byggefasen. Figurene nedenfor viser 

arealene som erverves.  

Figur 104: Oversikt over hvilke arealer langs Nedre Pentagonvei/Pentagonveien som vil erverves 
midlertidig og permanent. 
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Gnr/Bnr Permanent erverv Midlertidig erverv 

42/1 1356 m2 1519 m2 

42/1/277 1365 m2 184 m2 

43/3 2508 m2 1574 m2 

42/1/196 6 m2 - 

 

5.15 Teknisk infrastruktur: vann, avløp og overvann 

Eksisterende vannledninger som boligområdet vil påkobles har i dag tilstrekkelig kapasitet på 

forbruksvann og brannvann til utbyggingen. Spillvannsledningene som fører ut av planområdet 

har imidlertid marginal kapasitet til utbygging, grunnet redusert kapasitet på Rud Pumpestasjon. 

Det kan derfor forventes at utbyggingen vil kunne medføre behov for tiltak utenfor planområdet 

for å øke kapasiteten til spillvannsledningene. 

 

Andel tette flater vil øke som følge av utbyggingen. På tross av dette vil prosjekterte åpne og 

lokale tiltak, og krav til lokal overvannshåndtering gjøre at nedbørshendelser opp mot 

dimensjonerende 20-års regn (med klimafaktor) kan infiltreres og fordrøyes i planområdet. Den 

prosjekterte/fremtidige situasjonen vil være en forbedring av eksisterende situasjon. 

Overvannsløsningen tilrettelegger for at mesteparten av dagens flomveier beholdes. 

5.16 Sosial infrastruktur 

Barnehagebehovsplanen og skolebehovsplanen har tatt høyde for befolkningsveksten som ligger i 

boligprogrammet. Området sogner til Brønnerud skole som ifølge skolebehovsplanen har en 

restkapasitet i 2035 på 40-70 plasser, men dersom kapasiteten her likevel skulle bli for dårlig har 

Åsgård skole etter utbygging kapasitet på ca. 200 ekstra elever fram til 2035. Skolekapasitet vil 

dermed ikke være en utfordring.  

 

Barnehagekapasiteten er prognostisert å være utnyttet fullt ut i 2035. En økt befolkningsvekst i 

denne delen av kommunen kan derfor medføre behov for etablering av en ny barnehage eller 

utvidelse av eksisterende barnehager.  

  

Figur 105: Oversikt over arealer ved o_SGS3 som beslaglegges midlertidig og permanent.  
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5.17 Risiko og sårbarhet  

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 (se vedlegg 3). I 

analysen er det tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 9 

aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv 

og helse, stabilitet og/eller materielle verdier. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 

kunne påvirke foreslått bruk av planområdet på en slik måte at risikoen vurderes som 

uforsvarlig.  

  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 

oppfølging for samtlige av disse (se vedlagt ROS-analyse). Følgende hendelser er vurdert som 

akseptabel risiko (hendelsens ID-nummer i parentes): 

 
(1) Flom fra nedbørshendelser (overvann)  

(2) Skred grunnet løsmasser eller kvikkleire  

(3) Bæreevne og setningsforhold 

(4) Radongass 

(5) Støy fra trafikk 

(6) Luftforurensing 

(7) Stråling fra høyspent 

(8) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

(9) Trafikkulykker, andre 

 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 

detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne 

ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til 

slik løsninger er foreslått og foreligger. 
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6. MEDVIRKNING OG INNSPILL TIL PLANARBEIDET 

6.1 Medvirkning 

6.1.1 Medvirkning med Brønnerud skole 

Torsdag 18. mars 2021 ble det gjennomført et digitalt medvirkningsopplegg med elever ved 

Brønnerud skole. Deltakere på møtet var planleggere fra Rambøll, samt elever og lærer fra 5. 

trinn. 

  

Dagen startet med en kort introduksjon til prosjektet fra Rambøll over Microsoft Teams, samt en 

gjennomgang av forventningene for dagen. Elevene hadde mulighet til å stille spørsmål før de 

gikk ut i Vollskogen sammen med lærer, for å undersøke og dokumentere skogen. 

  

Elevene ble delt opp i fire grupper, á 2-4 elever. Oppgaven som var gitt til elevene var å svare på 

fire spørsmål om deres bruk av Vollskogen, samt ønsker for fremtidig bruk av Vollskogen:  

• Hva pleier dere å bruke skogen til? 

• Hva liker dere å gjøre i skogen? 

• Hva synes du er bra med skogen slik den er i dag? Ta gjerne bilder med iPaden! 

• Hva kan du ønske deg i skogen slik at den kan bli enda mer spennende å bruke? Bruk 

gjerne tegninger eller bilder. 

  

Elevene forberedte så presentasjoner i grupper, som de viste frem for Rambølls representanter 

på slutten av dagen, via Microsoft Teams. De fortalte at Brønnerud skole kaller Vollskogen for 

Heirskogen, og at det for det meste er 1-4 klasse som bruker skogen, men at den også brukes av 

klassene på mellomtrinnet. De ville også få frem at de ikke ønsker å ha Nordskogen som 

erstatning for Vollskogen etter utbygging.  

  

Det ble uttrykt bekymring fra elevene for hvor mye av skogen som skal hogges og hvor nærme 

bålplassen det skal bygges.  

  

Gjennomgående svar fra elevene var at de liker å bruke den delen av skogen som er tilrettelagt 

for dem, med gapahuk, bålplass og hytte. Det er også den delen som brukes mest. De liker 

samtidig å klatre på trær som har falt, gå på tur i skogen, løpe stafett, samt "nyte/se den fine 

Figur 106: Bilder fra elevenes presentasjoner av Vollskogen 
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naturen". Frisk luft, trær, dyreliv og fuglesang var positive kvaliteter de trakk frem. De skulle 

gjerne ønske at deler av skogen var mer tilrettelagt for dem, med større gapahuk, søppelkasser, 

bedre do-fasiliteter og diverse klatre- og balanseleker. 

6.1.2 Medvirkning med studenter på Pentagon 

Tirdag 9. mars 2021 ble det gjennomført et digitalt informasjons- og medvirkningsmøte med 

studenter ved NMBU. Målet med opplegget var:  

• å gi studentene mulighet til å bli bedre kjent med prosjektet,  

• å gi studentene mulighet til å komme med konstruktive tilbakemeldinger til prosjektet 

• å bli bedre kjent med studentenes forhold til Vollskogen.  

 

Studenter som bor på Pentagon, ble invitert gjennom et Facebook-arrangement som ble publisert 

på NMBU sin offisielle oppslagstavle på Facebook en drøy uke i forveien. Fra arrangørens side var 

det deltakere fra byggherre, arkitekt, landskapsarkitekt samt planleggere og møteleder fra 

Rambøll. Til sammen var det 36 deltakere på arrangementet, hvorav 26 var studenter.  

 

I første del av møtet hadde Rambøll et innlegg om plansystemet og planprosessen, samt en 

gjennomgang av ulike kartlegginger av relevans for utbyggingen i Vollskogen. Arkitekt og 

landskapsarkitekt presenterte så konseptet for utbyggingen. Oppdragsgiver redegjorde også for 

prosjektets bærekraftsambisjoner. Studentene hadde mulighet til å stille spørsmål i chat 

underveis i presentasjonene.  

 

Etter en pause var det mulig å sende inn spørsmål i chat, eller ta ordet i plenum. Her valgte 

studentene å sende inn spørsmål skriftlig. Alle spørsmål ble svart ut i plenum av enten utbygger, 

Rambøll, arkitekt eller landskapsarkitekt. Møtet ble avrundet etter to timer, men det var mulig å 

bli igjen i møtet om man ønsket å 

diskutere mer om ulike tema. Et par 

studenter benyttet seg av dette, for å 

belyse noen tema som de var ekstra 

interessert i at ble ivaretatt.  

 

Temaene som ble tatt opp kan 

hovedsakelig grupperes under 

overskriftene naturmangfold, dyreliv og 

vilt, trær, forurensning, boliger og 

bebyggelse, trafikk og påvirkning på/fra 

naboer. Hovedsakelig hadde studentene 

spørsmål til konseptet eller utredningene 

som er gjort, og ikke så mange innspill til 

hva de ønsker fra en utbygging i 

Vollskogen. Innspillene som kom inn, ble 

notert og tatt med videre i prosessen. En 

oppsummering av innspill og 

forslagsstillers respons følger i vedlegg 

25. Avslutningsvis ble studentene 

informert om den videre prosessen i 

prosjektet og muligheten for å komme 

med innspill til planforslaget ved offentlig 

høring.  

 

Figur 107: Utklipp av Facebook-arrangement som ble 
publisert på NMBU sin offisielle oppslagstavle på 
Facebook. 
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6.2 Innspill til varsel om oppstart av planarbeid, med forslagsstillers tilbakemeldinger 

I dette delkapittelet gis det en oppsummering av innkomne merknader ved varsel om oppstart 

(14), og påfølgende begrensede varsel om utvidelse av planområdet (2), med en kort 

kommentar fra forslagsstiller om hvordan det er tatt stilling til merknaden. Fullstendige mottatte 

merknader kan ses i vedlegg 24. Følgende merknader ble mottatt:  

 

Varsel om oppstart av planarbeid, varslingsfrist 04.01.2020 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken – 06.12.2019  

2. Akershus Fylkeskommune – 02.12.2019 

3. Statens vegvesen – 13.12.2019 

4. Hafslund Nett AS – 13.11.2019 

5. Follo Ren – 12.11.2019 

6. Ås Landbrukslag – 03.01.2020 

7. Ås Grunneierlag – 04.01.2020 

8. Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid – 16.12.2019 

9. Kjell Arve Kure – 02.01.2020 

10. Randi og Knut Kvaal – 30.12.2019 

11. Jon-Anders Frank – 30.12.2019 

12. Anne Birgit Bævre og Lars Bævre – 01.01.2020  

13. Anders Felder, Kari Felder og Jan Felder – 04.01.2020 

14. Reidun Helene Ertzeid – 23.11.2019 

 

Varsel om utvidelse av planområde #1, vedr. skolevei mot Brønnerud (varslingsfrist 02.10.2020)  

15. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 25.09.2020 

16. Elvia, 30.09.2020 

 

Varsel om utvidelse av planområde #2, vedr. gangforbindelse mot Herumveien x Søråsveien 

(varslingsfrist 11.12.2021 ) 

17. Statsforvalteren i Oslo og Viken, 22.11.2021 

18. Viken Fylkeskommune, 07.12.2021 

19. NMBU, 24.11.2021 

20. Kilehagen Grendelag, 01.12.2021 

21. Kilehagen Borettslag, 10.12.2021 

22. Janne Karin Brodin, 25.11.2021 

23. Knut Kvaal, 07.12.2021 

24. Michael Heim m.fl., 08.12.2021 
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Varsel om oppstart av planarbeid, varslingsfrist 04.01.2020 

 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken – 06.12.2019  
 

• Areal og transport:  

o Fylkesmannen mener planarbeidet er i tråd med føringer om transportbesparende 

arealbruksmønster.  

o Fylkesmannen ber om at det i planen sikres attraktive og trafikksikre adkomster 

for myke trafikanter.  

• Barn og unges interesser: 

o Fylkesmannen gir et generelt råd om at planprogrammet bør presisere metoder 

for medvirkning av barn og unge.  

o Videre vises det til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen og Rundskriv T-2/98 Om barn og planlegging. Det 

fremheves spesielt at det må sikres tilstrekkelige lekearealer for barn, og at disse 

arealene må være sikret mot forurensning, støy og trafikkfare, og ha gode 

solforhold.  

• Jordvern: 

o Fylkesmannen fremhever at de fremmet innsigelse til boligområde B11 

Vollskogen i sin uttalelse til kommuneplanen, da en eventuell boligutbygging vil 

medføre omdisponering av både dyrket og dyrkbar mark, samt legge press på 

tilgrensende jordbruksarealer.  

o Fylkesmannen forutsetter at arealdisponeringen i kommuneplanen legges til 

grunn for videre planlegging, og at eventuelle avvik ikke medfører økt press på 

omkringliggende landbruk.  

• Naturmangfold: 

o Påpeker at det er viktig at dammer innenfor planområdet ivaretas av hensyn til et 

rikt biologisk mangfold, både i plantiltaket og i anleggsfasen.   

o Fylkesmannen anbefaler at det undersøkes om de eldste delene av skogen (nord-

vest) bør bevares som LNF. Denne delen har trolig størst naturverdi. 

o Videre minner fylkesmannen på at skogsområder utgjør viktige lekeområder for 

barn, og at det derfor bør tilrettelegges for enkel tilgang, helst kortere enn 500 

meter.  

o Minner om at naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes i prosjektet.   

• Samfunnssikkerhet: 

o Påpeker at planområdet omfatter av H310_4 for ras- og skredfare, hvor det 

stilles krav om utredning av risiko for kvikkleireskred. Følgelig ber kommunen om 

at sårbare områder identifiseres, markeres i plankartet og sikres gjennom 

bestemmelser.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Areal og transport:  

o Ingen kommentar.  

o Planforslaget tilrettelegger for gode og trafikksikre løsninger for myke trafikanter, 

for å gjøre gange og sykling til et konkurransedyktig alternativ til personbilen. 

Planens forhold til myke trafikanter og trafikkløsninger er det redegjort for i 

planbeskrivelsens kapittel 4.12.  

• Barn og unges interesser: 

o Det har i planarbeidet blitt drevet særskilt medvirkning med et klassetrinn ved 

Brønnerud skole, samt med studenter som bor i studentboligene på Pentagon. 

o Det er i planforslaget tilrettelagt for nærlekeplasser på hvert felt, samt en felles 

områdelekeplass. Alle lekeplassene er plassert slik at de er skjermet mot 

forurensning, trafikk og støy. Lekeplassene vil også ha gode solforhold. I tillegg 

er det tilrettelagt for lek og friluft innenfor grønnstrukturen og den 

omkringliggende skoen.  
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• Jordvern 

o Planforslaget omdisponerer dyrbar jord, da mesteparten av Vollskogen er regnet 

for å være «dyrkbar». Planforslaget berører minimalt med dyrka mark utenfor 

selve skogsområdet. Fulldyrka mark påvirkes kun i tilknytning til 

hovedadkomstveien i Nedre Pentagonvei/Pentagonveien og gang- og sykkelveien 

mot Vollveien. Deler av innmarksbeite øst i planområdet blir også beslaglagt. 

Veiløsningene her er imidlertid utformet med sikte på å omdisponere/fragmentere 

så lite dyrka mark som mulig. For å avbøte de mindre negative effektene stilles 

det i planens bestemmelser krav til å flytte jordlaget for gjenoppdyrking, der 

tiltakene berører fulldyrka mark. Les mer om planens forhold til dyrka mark i 

delkapittel 5.8. 

• Naturmangfold 

o Eksisterende salamanderdammer ved Pentagon og Kilehagen berøres ikke direkte 

av tiltaket. Planforslaget ivaretar vandringsvei mellom de to dammene ved å 

sikre et våtdrag langsmed parkeringsplassen til NMBU og videre sørover til 

eksisterende erstattningsdam. Det tilrettelegges for en kulvert med 

vandringsmuligheter der adkomstveien krysser våtdraget. For øvrig bevares 

dagens vannveier i stor grad. Gransumpskogen i sør i området bevares også. I 

det videre arbeidet med prosjektet skal det ses på muligheter for å tette 

dreneringsgrøfter i enkelte deler av skogen for å restaurere noe av sumpskogen i 

området.   

o De eldste delene av skogen nord-vest i planområdet bevares i planforslaget. Det 

tilrettelegges for flere gangveier/snarveier for å gi enkel og rask tilgang til den 

omkringliggende skogen.  

o Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert i kapittel 5.9.  

• Samfunnssikkerhet 

o Det er gjennomført en innledende geoteknisk undersøkelse som konkluderer med 

at planområdet ikke er innenfor en faresone for skred, og vurderes heller ikke 

som et løsneområde. Det skal ved søknad om rammetillatelse gjøres en detaljert 

vurdering av grunnforhold og områdestabilitet i det omsøkte byggefeltet. 

 

 

2. Fylkeskommunen- 02.12.2019 

• Fylkeskommunen informerer om at planområdet ligger i et gammelt kulturlandskap, med 

spor etter forhistorisk bosetting og graver i nærområdet, og at det ved 

reguleringsplanarbeidet for NMBU og Pentagon ble avdekket flere funn som tidligere ikke 

har vært kjent. Fylkesmannen viser videre til at det er stor sannsynlighet for funn av 

automatisk fredete kulturminner og krever derfor arkeologisk registering jf. 

Kulturminneloven §9. 

• Fylkeskommunen informerer videre om at kulturlandskapet nord for Vollskogen (med 

Kjerringjordet og universitetsanlegget) er vurdert til å være av nasjonal/regional 

interesse. Øst for planområdet ligger Herumveien 17, et villanalegg tilknyttet NMBU, som 

er under fredning. Fylkeskommunen bemerker at en utbygging må vise hensyn til 

kulturlandskapet rundt og kulturminner av nasjonal verdi. Dersom kulturminneverdiene 

ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget som legges fram til offentlig ettersyn, vil 

fylkesrådmannen vurdere å legge planen fram for politisk behandling med forslag om 

innsigelse. 

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Det er gjennomført en arkeologisk registrering i forbindelse med planarbeidet som 

resulterte i funn av fire automatisk fredede kulturminner, hvorav tre ligger innenfor 

planforslagets avgrensing, se vedlagt kulturminnerapport eller kap. 3.6. Planforslaget er i 

stor grad tilpasset til de registrerte automatisk fredede kulturminnelokalitetene. 

Kulturminnet med ID 274796 – som i fylkeskommunens kulturminnerapport trekkes frem 
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som den mest bevaringsverdige registreringen – berøres ikke direkte av plantiltaket, da 

det vernes med hensynssone H730_1 som forhindrer ethvert inngrep innenfor arealet, 

med unntak av skånsom vegetasjonspleie og skjøtsel, skilting, fremføring av stier og 

enkel tilrettelegging for friluftsliv (f.eks. etablering av bålplass eller trehytte) iht. 

kulturminneplan som skal godkjennes av fylkeskommunen. Kulturminnet med ID 274806 

vil i likhet med kulturminnet ID274796, ikke berøres direkte av tiltaket. Planforslaget 

medfører direkte inngrep i kulturminnet med ID 274799, hvor det anlegges gang- og 

sykkelvei gjennom deler av den utstrakte kulturminnelokaliteten. Det søkes gjennom 

planforslaget dispensasjon fra fredningen.  

• Planforslaget bevarer en vegetasjonsbuffer rundt boligområdet mot nord, sør og vest. 

Vegetasjonsbufferen mot det nasjonalt viktige kulturlandskapet i nord (Kjerringjordet og 

universitetsparken) vil minimum være 25 meter bred, og bidra til å ivareta dagens 

landskapspreg, hvor kantvegetasjonen til Vollskogen definerer og avgrenser 

landskapsrommet.  

 

 
3. Statens vegvesen (SVV)– 13.12.2019 

• SVV informerer at det må sikres gode og trafikksikre ferdselsårer for myke trafikanter til 

skole og kollektivknutepunkter, særlig mot Brønnerud skole. SVV påpeker også at det er 

viktig å etablere en «rimelig» skolevei, da barn ofte benytter seg av snarveier dersom de 

anser den eksisterende veien som en urimelig omvei. SVV mener det derfor bør etableres 

en mulig gangforbindelse via Vollveien, og at det sikres at denne får gang- og 

sykkelveisstandard.  

• SVV mener det også må etableres gang- og sykkelvei langs Nedre Pentagonvei.  

• SVV forventer at det legges opp til en restriktiv parkeringspolitikk da planområdet ligger 

nært busstilbudet langs Fv. 152. Det forventes at planbestemmelsene setter en 

maksimumnorm for bilparkering.  

• SVV mener det bør vurderes etablering av matbutikk som kan betjene den lokale 

befolkningen, og avlaste veisystemet.  

• Planen må redegjøre for adkomstmuligheter for utrykningskjøretøy, også via Vollveien.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Planforslaget tilrettelegger for skolevei mot Brønnerud skole gjennom o_SGS2 fra 

boligområdet, via Vollveien og videre mot Brønnerud. Skoleveien vil være kortere og med 

mindre støy og forurensning enn dagens skolevei (gjennom Nedre Pentagonvei, via 

Meierikrysset og langsmed Fv. 152). Nærmeste bussholdeplass ved NMBU ligger innen 

gangavstand, ca. 600 meter unna.  

• Planforslaget regulerer gang- og sykkelvei langsmed Pentagonveien og Nedre 

Pentagonvei.  

• Reguleringsbestemmelsene legger opp til en restriktiv parkeringsnorm sett opp mot 

kommuneplanens bestemmelser. Det tillates maksimalt 1 parkeringsplass per boenhet. I 

tillegg tillates det 0,1-0,3 gjesteparkeringsplasser per boenhet. 

• Det er i planarbeidet vurdert om det bør etableres en dagligvarebutikk i planområdet (se 

vedlegg 17). Planforslaget tilrettelegger ikke for etablering av en liten dagligvarebutikk, 

blant annet for å unngå å trekke kunder fra Ås sentrum. Det tilrettelegges for et pick-up 

point innenfor planområdet for hjemlevering av varer.  

• Planområdet vil ha adkomstmulighet for utrykningskjøretøy både østfra (Nedre 

Pentagonvei) og vestfra (via Vollveien over den kjørbare gang- og sykkelveien).  

 

4. Hafslund Nett AS (HN)– 13.11.2019 

• HN informerer om at de har områdekonsesjon i Ås kommune.  

• HN har også elektriske anlegg i planområdet som planforslaget må ta høyde for. Adkomst 

i sammenheng med drift og vedlikehold må blant annet ivaretas.  
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• Det er høyspentluftledninger innenfor planområdet, med et byggeforbudsbelte på 6 meter 

fra ytterste strømførende linje. HN ber om at traseen registreres som faresone med kode 

370 – høyspenningsanlegg i plankartet. Det må ikke gjøres terrenginngripener som 

medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.   

• HN informerer videre om at de har høyspenningskabler i planområdet, og at tiltak må 

holde minst 1 meter avstand til kabelgrøften. Fremkomst til denne må ikke hindres. Det 

må heller ikke gjøres terrenginngrep som medfører endring av overdekningen.  

• Da tiltaket kan nødvendiggjøre etablering av ny nettstasjon ønsker HN informasjon om 

tiltakets effektbehov.  

• Dersom en ny nettstasjon skal etableres må det avsettes tilstrekkelige arealer i planen. 

Det kan bli behov for opptil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen ønskes plassert 

sentralt på planområdet, men må plasseres minst 5 m fra bebyggelse med brennbare 

overflater og minst 3 m fra veikant. Av hensyn til støy anbefaler Hafslund Nett at ny 

nettstasjon plasseres minst 10 m fra ny bebyggelse. Hafslund Nett ber om at 

byggegrenser mot nettstasjoner markeres i plankart. Om ikke nettstasjon markeres i 

plankart ber Hafslund Nett om at følgende presiseres i planbestemmelsene:  

o Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 

5 m byggegrense rundt nettstasjoner.  

o Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i 

tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.  

• Påpeker at arealer til frittstående nettstasjoner i plankartet skal reguleres til arealformål 

bebyggelse og anlegg, underformål «andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg – 

sosi-kode 1510.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Forslagstiller har tatt merknadene fra HN til orientering. Planforslaget er tilpasset slik at 

tiltaket ikke berører høyspentanlegget, som er markert med hensynssone H370 med 

tilhørende bestemmelser som sikrer at det ikke tillates terrenginngrep som medfører 

redusert høyde opp til luftledningsanlegg.  

• Det er estimert at utbyggingen totalt har et effektbehov på rundt 1,9MW. Netteier har 

uttalt at dette krever at etablering av minst to nettstasjoner på området. Det er i 

planarbeidet blitt utarbeidet en prinsippløsning for plassering av nettstasjoner i 

samarbeid med netteier Elvia (se 4.15.2). Detaljert plassering av nettstasjoner vil 

avklares i søknadsfasen i samråd med netteier.  

 

5. Follo Ren – 12.11.2019 

• Follo ren lister opp hovedpunkter som må ivaretas vedrørende renovasjon i regulering av 

boligområder. Disse hovedpunktene utdypes i vedlagt teknisk avfallsveileder. Nedenfor 

listes punktene som er relevante på detaljreguleringsnivå: 

o 40 boenheter pr nedgravd avfallsbrønn på 5 m3 for avfallstypene restavfall og 

papp/papir 

o Alle utbygginger med 40 eller fler boenheter skal i tillegg etablere en nedgravd 

avfallsbrønn for glass- og metallemballasje på 3 m3 eller 4 m3  

o Maksimalt 100 m gåavstand fra utgangsdør til renovasjonspunkt  

o Det finnes flere krav til plassering av nedgravde avfallsbrønner – plasseringen må 

godkjennes av Follo Ren IKS før etableringen kan påbegynnes  

o Veistandarden til renovasjonspunket må være BK 10 og ha gjennomkjøring eller 

vendehammer/snuplass  

o Standplassen for renovasjonskjøretøy ved tømming kan maks ha 2% helning  

• For øvrig informerer Follo Ren om at de gjerne stiller i møter i planfasen.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Forslagsstiller har tatt merknaden til orientering. Planforslaget legger opp til felles 

helt/delvis nedgravde renovasjonsløsninger, hovedsakelig i tilknytning til ringveien, 
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hvilket muliggjør effektiv søppelhenting. Det etableres 9 avfallspunkter i planforslaget, 

for restavfall og papp/papir. Det stilles også krav til avfallsbrønn for glass- og 

metallemballasje. Se kap 4.15.3 for mer om renovasjonsløsning.  

• Videre prosjektering av renovasjonsanlegg vil gjøres i tråd med kravene i teknisk 

avfallsveileder, og i dialog med Follo Ren som må godkjenne løsningen. 

 
6. Ås Landbrukslag – 03.01.2020 

• Ås Landbrukslag mener planprogrammet har et for lite fokus på at Vollskogen består av 

en stor andel dyrkbar jord, som i kommuneplanen vurderes som like verdifull som dyrket 

jord. Landbrukslaget påpeker at jorda i Vollskogen potensielt er av høy kvalitet, til likhet 

med omkringliggende dyrka mark.  

• Landbrukslaget mener at det i konsekvensutredningen av planforslaget bør inngå en 

registrering av potensialet for oppdyrking, og at f.eks. Follo landbrukskontor og NIBIO 

inkluderes i dette.  

• Landbrukslaget informerer videre om at dreneringsforholdene sydover fra Vollskogen er 

sårbare, og at KU bør klarlegge hvordan utbygging kan gjennomføres slik at 

jordbruksarealer mot syd og nord ikke forringes.    

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Tas til orientering. 

• Store deler av Vollskogen anses for å være «dyrkbar». Kommunen har likevel grunnet 

vekstambisjoner avsatt ca. 160 daa av Vollskogen til boligformål i kommuneplanen. 

Planforslaget forholder seg godt til faktisk bebygd areal, men beslaglegger et noe større 

område da kartleggingen av planområdet har vist at store deler av arealet avsatt i 

kommuneplanen ikke er egnet for utbygging (se kapittel 5.1.2). Planforslaget 

beslaglegger/fragmenterer derfor noe mer «dyrkbar» jord enn det som er beregnet i 

kommunens jordbruksregnskap. Det gjenstår ca. 119 daa. med dyrkbar jord, som med 

tiden kan dyrkes opp, dersom dette etter en interesseavveining er ønskelig. Som et 

avbøtende tiltak stilles det i planens bestemmelser krav til å flytte jordlaget for 

gjenoppdyrking, der tiltakene berører fulldyrka mark. Les mer om planens forhold til 

dyrka mark i delkapittel 5.8. 

• Det stilles krav til lokal overvannshåndtering iht. kommunens norm for 

overvannshåndtering. Eksisterende bekk på østsiden av planområdet, ned mot jordet i 

sør, har stor kapasitet til å håndtere flomvann. Privat drensledning sør for planområdet 

og videre nedstrøms har derimot trolig for lav kapasitet til økt avrenning ved en 

flomsituasjon, hvilket kan medføre oppstuving og flom over jordet sydover. Tiltak må 

vurderes for å trygt lede vannet videre nedstrøms sydover.  

 
7. Ås Grunneierlag – 04.01.2020 

• Informerer at Vollskogen er en viktig biotop og et fristed for vilt, og ber om at dette 

hensyntas i reguleringen. Blant annet er det observert hegre, salamander, rådyr og elg i 

Vollskogen. 

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Boligområdet er konsentrert i planområdets nord-østre hjørne, og bevarer et belte med 

skog vest og sør. Det ivaretatt vandringsveier for salamander langsmed planområdets 

østre del, mellom salamanderdammen ved Pentagon, og erstattningsdammen ved 

Kilehagen. Planforslagets bærekraftsprogram anbefaler flere avbøtende tiltak som kan 

bidra til å bevare noe av områdets verdi som et økologisk funksjonsområde. Se vedlagt 

naturmangfoldrapport for nærmere beskrivelser av naturmangfoldet i Vollskogen, og 

tiltakets påvirkning på naturmangfoldet. 
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8. Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid – 16.12.2019 

• Merknadshaver ber om at forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 

etter PBL legges til grunn for planarbeidene.  

• Merknadshaver siterer forskriften og dens hensikt.  

• Avslutningsvis ber merknadshaver om at ny tidsfrist for merknad på disse varsler settes 

fra det tidspunktet adekvat varsling er gjennomført.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Forslagstiller viser til referat fra oppstartmøtet. Planprogrammet er gjennomført da 

tiltaket anses som konsekvensutrednings pliktig (KU-pliktig) grunnet omfang og 

problemstiller knyttet til adkomst og trafikk. Videre kan det være nødvendig å nevne at 

det er kommunen som avgjør hvorvidt prosessen tilfredsstiller forskriften.  

 

9. Kjell Arve Kure – 02.01.2020 (gnr/bnr 35/1) 

• Merknadshaver påpeker også at plantiltaket bidrar til nedbygging av dyrkbar mark og 

forringelse av naturen og landskapsbildet. 

• Merknadshaver påpeker at utredningsalternativene fra planprogrammet foreslår å 

omdisponere LNF-arealer mot syd og syd-vest i kommuneplanen, til bolig. Dersom 

reguleringen videreføres ønsker merknadshaver at det bevares en tilstrekkelig bred 

vegetasjonsbuffer mot landbrukseiendommen i sør.  

• Synes det er positivt at jordvern inngår i utredningsprogrammet. Mener man i 

reguleringsarbeidet bør se nærmere på mulighetene for å reetablere tilsvarende arealer 

av dyrkbar mark som måtte gå tapt gjennom en eventuell boligutbygging.  

• Merknadshaver påpeker at utbyggingen vil påvirke landskapsbildet, og at det derfor bør 

utformes reguleringsbestemmelser som stiller krav til vegetasjonsvern og tilpasning til 

landskapet. Det bør blant annet vurderes hva som er hensiktsmessig når det kommer til 

byggehøyder, tomteutnyttelse og byggegrenser. Merknadshaver mener dette 

utredningsbehovet ikke fremgår klart nok av planprogrammet.  

• Merknadshaver påpeker at hydrologi burde inkluderes i utredningstema for planen, da 

det er mange bekker i planområdet og tilstøtende arealer. Da planområdet vil utbygges 

med mer tette flater bør det kartlegges hvilke hydrologiske konsekvenser utbyggingen 

kan få for områdene nedstrøms. I denne sammenheng bør rørsystemer kartlegges. 

Kartleggingen må også inkludere berørte grunneiere med kjennskap til systemene og 

tidligere nedbørshendelser. 

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Vollskogen er avsatt til et fremtidig boligområde i Ås kommune sin kommuneplan. Det er 

derfor på et kommunalt nivå tatt stilling til at et planforslag vil medføre nedbygging av 

skog og «dyrkbar mark». Dette er en avveining mellom vekst og vern. Planforslaget 

forholder seg til de 160 daa som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, se 

delkapittel 5.1.2 om forholdet mellom kommuneplan og reguleringsplanforslag. 

Planforslaget er tilpasset slik at deler av skogen bevares (ca. 43%). Planforslagets 

bærekraftsprogram anbefaler flere avbøtende tiltak som kan bidra til å bevare noe av 

områdets verdi som et økologisk funksjonsområde. Landskapsbildet vil i liten grad 

påvirkes da planområdet innrammes med en vegetasjonsbuffer mot omkringliggende 

jorder.  

• Merknad angår planprogrammet. Planforslaget ivaretar en buffersone på minimum 130 

meter i sør mot tilgrensende jorde.  

• Der planforslaget beslaglegger fulldyrka mark stiller planbestemmelsene krav om at 

matjordlaget skal flyttes, og brukes til oppdyrking.  

• Planforslaget ivaretar en vegetasjonsbuffer mot omkringliggende jorder for å i størst 

mulig grad ivareta dagens landskapspreg. Byggehøyder er tilpasset slik at de ikke 

overgår høyden på vegetasjonen i den omkringliggende buffersonen, se perspektiver som 

viser landskapsvirkning, samt nær- og fjernvirkning i vedlegg 13 eller i kap 5.2.  
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• Overvannshåndtering er beskrevet i VAO-plan vedlegg 8.1 i kapittelet om 

overvannshåndtering. Planområdet er i henhold til Ås kommunes overvannsnorm. 

Utbygging av arealer medfører krav om redusert påslipp, altså at avrenning ikke er større 

enn i eksisterende situasjon. Dette kravet skal oppfylles. Eksisterende bekk på østsiden 

av planområdet, ned mot jordet i sør, har stor kapasitet til å håndtere flomvann. Privat 

drensledning sør for planområdet og videre nedstrøms har derimot trolig for lav kapasitet 

til økt avrenning ved en flomsituasjon, hvilket kan medføre oppstuving og flom over 

jordet sydover. Tiltak må vurderes for å trygt lede vannet videre nedstrøms sydover. 

 
10. Randi og Knut Kvaal – 30.12.2019 (Landåsveien 9) 

• Opplyser om at adkomstalternativene 4 a-d vil medføre økt trafikkbelastning på 

Herumveien mot rundkjøringen og i selve rundkjøringen. Dette skaper køer. 

Merknadshaver mener derfor det ikke er fornuftig å generere mer biltrafikk på 

veistrekningen.  

• Merknadshaver melder misnøye ved adkomstalternativ 4c da det vil medføre inngrep i 

boligbebyggelse, garasjer og gårdsplasser. Merknadshaver mener videre at kostnadene 

og konsekvensene tilknyttet alternativ 4c vil være store i hele Landåsveien. 

• Merknadshaver mener adkomstalternativ 3 er mest hensiktsmessig da man kan koble seg 

på eksisterende rundkjøring. Angående jordvern så mener merknadshaver at jorda som 

berøres av veitiltaket kan flyttes/gjenvinnes.  
 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Ny utredning av hovedadkomstvei konkluderer med at Nedre Pentagonvei er det mest 

hensiktsmessige adkomstalternativet basert på en helhetlig vurdering av følgende 

kriterier: gjennomførbarhet, jordvern, kapasitet i veinett, kostnader, trafikksikkerhet og 

avstand til bussholdeplass (se vedlegg 19). Tiltaket er estimert til å medføre en 

trafikkøkning i Herumveien på ca. 1450 bilturer per. døgn. Trafikkøkningen vurderes ikke 

å medføre trafikksikkerhetsmessige utfordringer. Boligutbyggingen vil medføre en 

tilsvarende økning med trafikk i Meierikrysset. Beregninger viser at krysset selv etter 

utbygging ikke vil ha kapasitetsproblemer, se vedlagt trafikkutredning.  

• Merknad gjelder innledende mulighetsvurdering av adkomstmuligheter. Hovedadkomstvei 

til boligområdet vil være gjennom Nedre Pentagonvei.  

• Planbestemmelsene stiller krav til at landbruksjorda som beslaglegges av 

breddeutvidelsen av adkomstveien og gang- og sykkelveien mot Vollveien flyttes for å 

brukes til oppdyrking.  

 

 
11. Jon-Anders Frank – 30.12.2019 (Landåsveien 10) 

• Merknadshaver er generelt opptatt av at planforslaget ivaretar bokvalitet i tilgrensende 

områder.  

• Merknadshaver mener adkomstalternativ 4b, 4c og 4d burde fjernes fra planen da de vil 

tilføre tilgrensende boligfelter gjennomgangstrafikk. Adkomstalternativ 4c vil også ha 

negative konsekvenser både for egen eiendom (gnr. 34 bnr. 40), og Landåsveien 

generelt. Eiendom 34/40 vil blant annet deles på midten av en adkomstvei.  

• Påpeker at Vollskogen tilhører Brønnerud skolekrets, og mener adkomstalternativ 1 vil 

være det beste alternativet som skolevei til Brønnerud skole. Merknadshaver påpeker 

videre at skoleveien bør gjøres mer trafikksikker, blant annet ved å anlegge gang- og 

sykkelvei, oversiktlige utkjøringer mot Fv. 152, og ved å anlegge sikrere krysninger av 

fylkesveien.  

• Informerer om at det er registrert yngleområde for gråhegre i planområdet, men at de 

ikke har vært registrert i området på noen år.  

• Mener hovedandelen av boliger bør plasseres nord i Vollskogen slik at det ligger nærme 

en adkomst til Fv. 152. Den søndre delen bør bevares som et skogøkosystem. 

Kantsonene i skogen bør generelt bevares, både for å bevare landskapsbilde, og for 

ivareta trekkveier for vilt. 
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Forslagsstillers svar til merknader: 

• Tiltaket vil ivareta bokvaliteten i eksisterende boligområder. Bebyggelsen etableres med 

byggehøyder på 2-3 etasjer i et mer lavtliggende terreng. Ny bebyggelse vil med 

regulerte byggehøyder og plassering ikke påvirke solforholdene til eksisterende 

nabobebyggelse i negativ forstand. Avstand mellom ny bebyggelse og eksisterende 

bebyggelse i Kilehagen og Landåsveien er minimum 100 meter.  
• Merknad gjelder innledende mulighetsvurdering av adkomstmuligheter. Hovedadkomstvei 

til boligområdet vil være gjennom Nedre Pentagonvei.  

• Planforslaget tilrettelegger for skolevei i gang- og sykkelveistandard mot Brønnerud via 

Vollveien. Skoleveien vil gjøre skoleveien til kortere enn i dagens situasjon både for nye 

innflyttere, men også for skolebarn i eksisterende tilgrensende nabolag. Ny skolevei vil 

også være sunnere da den i mindre grad enn alternativet langs Fv. 152 er utsatt for 

forurensning og støy. 

• Gråhegre ble ikke observert under befaring. Trolig har yngleområdet utgått grunnet hogst 

i området. 

• Boligprosjektet er plassert nord-øst i planområdet for å gjøre avstanden til Ås sentrum og 

kollektivtransport kortest mulig for flest mulig. De søndre og vestlige delene av skogen 

vil ikke bebygges.  

 

 
12. Anne Birgit Bævre og Lars Bævre – 01.01.2020 (Landåsveien 2) 

• Merknadshaver melder misnøye til adkomstalternativ 4c da det vil medføre økt trafikk, 

samt inngrep i privat eiendom i Landåsveien. Etablering av gang- og sykkelvei langs 

Herumveien vil også medføre inngrep i privat eiendom.  

• Merknadshaver mener adkomstalternativ 3 er den beste løsningen da den vil gi barna en 

grei skolevei til Brønnerud, og samtidig forhindre økt belastning på Meierikrysset. 

Merknadshaver mener også nettobelastningen på dyrket mark vil være minimal dersom 

eksisterende vei til antrozoologisenteret tilbakeføres til jordbruksareal.  

• Merknadshaver mener alternativ 4a vil medføre økt belastning på nordre del av 

Herumveien samt i Meierikrysset, samtidig som den ikke vil gi en tilfredsstillende løsning 

for skolevei til Brønnerud. Dersom 4a velges, mener merknadshaver at det i tillegg bør 

anlegges en gang- og sykkelvei langs Vollveien for å sikre kort og trygg skolevei mot 

Brønnerud.  

• Merknadshaver mener adkomstalternativ 4d også vil ha negative konsekvenser da det vil 

beslaglegge dyrka mark, forringe boligeiendommer i Landåsveien og medføre økt innsyn 

og trafikk langs dagens hager.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 
• Merknad gjelder innledende mulighetsvurdering av adkomstmuligheter. Hovedadkomstvei 

til boligområdet vil være gjennom Nedre Pentagonvei.  

• Adkomst over Kjerringjordet forbi antrozoologisenteret anses ikke som et egnet alternativ 

av hensyn til jordvern. Kjerringjordet og landskapsrommet det utgjør sammen med 

universitetsparken er et «nasjonalt viktig» kulturlandskap som vil bli fragmentert og 

forringet av en hovedadkomstvei tvers over jordet. Se vedlagt utredning om 

hovedadkomstveier for nærmere begrunnelser for utsilingen av dette alternativet. 

• Planforslaget tilrettelegger for hovedadkomstvei i Nedre Pentagonvei og skolevei i gang- 

og sykkelveistandard mot Brønnerud via Vollveien. Se kommentar til innspill 10 fra Randi 

og Knut Kvaal for svar angående trafikale konsekvenser av tiltaket for Meierikrysset.  

 

 
13. Anders Felder, Kari Felder og Jan Felder – 04.01.2020 (Landåsveien 4a og 4b) 

• Se tidligere til merknader fra naboskapet i Landåsveien. 
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Forslagsstillers svar til merknader: 

• Se kommentarer til merknader fra naboskapet i Landåsveien. 

 

 
14. Reidun Helene Ertzeid – 23.11.2019 (Kilehagen)  

• Merknadshaver er nabo til Vollskogen og informerer at hun ofte bruker området til 

rekreasjon.  

• Merknadshaver har selv observert rådyr i Vollskogen, og minner om at skogen kan ha en 

viktig funksjon som oppholdssted og vilttrekk, og at boligutbyggingen vil kunne påvirke 

disse funksjonene. Mener det følgelig burde bevares en skogskorridor basert på dyrenes 

bevegelsesmønstre. 

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Merknaden er tatt til orientering. Deler av Vollskogen vil bevares slik at området 

fremdeles vil kunne ha verdi som et nærrekreasjonsområde. Det vil tilrettelegges med 

gjennomgående turstier, bålplass og gapahuk i skogen.  

• Merknaden er tatt til orientering. Plangrepet sørger for at det i vest og sør i skogen 

bevares et vegetasjonsbelte for vilt. Kantsonen i nord er også bevart, og vil kunne ha en 

viss funksjon som trekk-korridor for småvilt. 

 
 

Varsel om utvidelse av planområde #1, vedr. skolevei mot Brønnerud (varslingsfrist 

02.10.2020) 

 

15. Fylkesmannen i Oslo og Viken – 25.09.2020 

• Merknaden gjelder utvidelsen av planområdet mot landbruksområdene mot vest for å 

tilrettelegge for skolevei mot Brønnerud. Fylkesmannen påpeker at tiltaket må planlegges 

med sikte på å redusere omdisponeringen av dyrka mark til et absolutt minimum. 

Utvidelsen i vest må ivareta at hensyn til driftsmessig gode løsninger for landbruket 

legges til grunn for valg av trase. Videre forutsettes det at det planlegges avbøtende 

tiltak som i størst mulig grad reduserer virkningene av inngrep i dyrka mark. 

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Gang- og sykkelveitraseen i planforslaget er lagt i jordkanten sør for gårdstunet på Østre 

Voll, med sikte på å begrense inngrepet i dyrka mark. Planbestemmelsene stiller krav til 

at matjordlaget skal gjenbrukes der det blir berørt av gang- og sykkelveien.  

 

16. Elvia – 30.09.2020 

• Elvia viser til sin uttalelse fra 2019, hvor det ble opplyst om at nettselskapet har en 

høyspenningsluftledning innenfor planområdet. Luftledningen strekker seg til det utvidete 

planområdet i vest. De viser også til tidligere nevnte plasseringskrav for nettstasjon. 

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Se svar til merknad 3 (Hafslund Nett AS – 13.11.2019) 

 

 

Varsel om utvidelse av planområde #2, vedr. gangvei mot Herumveien x Søråsveien 

(varslingsfrist 11.12.2021) 

 
 
17. Statsforvalteren i Oslo og Viken – 22.11.2021 

• Statsforvalteren forventer at det tilrettelegges for en sykkelveiforbindelse parallelt med 

den nye gangforbindelsen.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 
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• Den nye løsningen for myke trafikanter mellom Vollskogen og Herumveien ble i varselet 

om utvidelse av planområdet beskrevet som en «gangforbindelse». Når statsforvalteren i 

sin merknad skriver at de «forventer at det tilrettelegges for en sykkelveiforbindelse 

parallelt med gangforbindelsen», tolker forslagstiller det som at Statsforvalteren 

forventer at det tilrettelegges for en løsning som ivaretar både gange og sykling. I 

planforslaget reguleres det derfor en gang- og sykkelvei, med bredde 3 meter, som 

åpner for både gange og sykling mellom Vollskogen og krysset Herumveien x Søråsveien. 

Dette vil være en sekundær gang- og sykkelvei mot Herumveien som supplerer 

primærkoblingen, som legges langs Nedre Pentagonvei. 

 

18. Viken fylkeskommune – 07.12.2021 

• Fylkeskommunen påpeker at det er viktig med tilrettelegging for myke trafikanter for å 

øke gange og sykling. Det bør undersøkes hvilke traseer som vil være mest mulig direkte 

og som opplever logisk å bruke. 

• Fylkeskommunen informerer om at det er registrert en tradisjonslokalitet (Kilehagen, 

ID115379) i Riksantikvarens database over kjente kulturminner. Kulturminnet er 

karakterisert som er en hellig vannkilde, som renner ut fra en sprekk i svaberget. 

Fylkeskommunen vurderer at tiltaket (gang- og sykkelvei) ikke vil være dominerende i 

landskapet og at avstandene til kulturminnet vil sikre at tiltakene ikke vil være negativt 

for opplevelsen.   

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Planforslaget regulerer gang- og sykkelvei mellom Herumveien som en del av planens 

overordnede struktur for myke trafikanter, som knyttes til kommunens gang- og 

sykkelveinett. Det er valgt å regulere traseen sør for Kilehagen da den blant annet er 

mest hensiktsmessig og logisk for å redusere avstanden til søndre deler av Ås sentrum, 

da den kobles direkte på Søråsveien. Vi viser til vedlegg 22, hvor forslagsstillers 

vurderinger av mulige traséer mellom Vollskogen og Herumveien/Søråsveien 

fremkommer.  

• Regulert gang- og sykkelvei planlegges ca. 70 meter sør for kulturminnet, og vil dermed 

hensynta dette. Avstand til nærmeste tiltak innenfor planområdet (f_BA2, område for 

deleløsninger) er ca. 40 meter, mens avstand til nærmeste bolig er ca. 75-80 meter. 

Tiltakenes avstand til kulturminnet, samt størrelsen og karakteren til tiltakene vurderes å 

ikke ha negativ effekt for opplevelsen av kulturminnet.   

 

19. NMBU – 24.11.2021 

• Grunneier NMBU mener at foreslåtte gangveitraséer kan være til hinder for en helhetlig 

utvikling av Pentagon som et studentboligområde, da de båndlegger areal. NMBU stiller 

seg negative til forslaget om en gangveitrasé nord for Kilehagen. NMBU kan akseptere 

det søndre alternativet under forutsetning om at det gjennomføres et makeskifte hvor 

NMBU blir kompensert med tilsvarende areal med utviklingspotensial.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Tiltakshaver vil vurdere muligheten for å gjennomføre et makeskifte hvor NMBU blir 

kompensert med eiendom. Tiltakshaver har opprettet kontakt med NMBU og det er 

planlagt et møte medio januar.  

 

20. Kilehagen grendelag – 01.12.2021 

• Kilehagen Grendelag informerer om at de vederlagsfritt har overdratt dagens regulerte 

friområde omkring boligtunet, fra NMBU, mot ansvaret for vedlikehold. Deler av 

friområdet de har overdratt er opparbeidet med plen og lekestativ, som brukes av 

beboerne i nærområdet. Grendelaget stiller seg negative til gangforbindelsen sør for 

Kilehagen med bakgrunn i at den kan legge beslag på friområdene deres.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 
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• Forslagsstiller vurderer med utgangspunkt i gjennomførte analyser (se vedlegg 22) av 

gangforbindelser mot Herumveien, at alternativet sør for Kilehagen er mest 

hensiktsmessig for å ivareta gang- og sykkelveiens funksjon som en «snarvei» mot 

sørlige deler av Ås sentrum, da den gir direkte påkobling til Søråsveien. Mesteparten av 

den opparbeidede delen av friområdet til grendelaget vil bestå slik som i dag, da ny 

gang- og sykkelvei er planlagt med sikte på å beslaglegge minst mulig med areal. Det er 

regulert en støttemur mot planområdet for å minimalisere inngrepet. Gang- og 

sykkelveien vil dessuten tilgjengeliggjøre ytterligere friområder, lekeplasser og 

rekreasjonsområder i Vollskogen for beboerne i Kilehagen og Ås for øvrig. 

    

21. Kilehagen borettslag – 10.12.2021 

• Merknadshaver foretrekker at den nordlige traséen velges. Dersom det søndre 

alternativet velges er de bekymret for at trafikk mot Eika sportssenter og NMBU vil ledes 

gjennom deres borettslag i stedet for å gå opp til Herumveien.  

• Det informeres om at det ligger en inngjerdet salamanderdam sør-vest for borettslaget, 

og at salamanderne beveger seg utenfor det inngjerdete området rundt dammen. 

Merknadshaver mener at en gang- og sykkelvei forbi området vil kunne øke trafikken i 

området, hvilket igjen kan forstyrre dyrelivet. 

• Merknadshaver mener at det bør etableres støyreduserende tiltak mot gang- og 

sykkelveien, for å skjerme boligene og uteplassene deres. 

 

Forslagsstillers svar til merknader 

• Forslagsstiller vurderer med utgangspunkt i gjennomførte analyser (se vedlegg 22) av 

gangforbindelser mot Herumveien, at alternativet sør for Kilehagen er mest 

Figur 108: Figuren viser avstanden til fra felt 8 til Meierikrysset, gjennom tre ulike traséer: gjennom 
Nedre Pentagonvei (i blått), gjennom regulert gs-vei sør for Kilehagen (i oransje), og ved 
«villtrafikk» gjennom Kilehagen borettslag (i rødt). Figuren indikerer at villtrafikk ikke vil finne sted 
da, Nedre Pentagonvei alltid er kortest når en skal nordover mot NMBU.  
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hensiktsmessig for å ivareta gangveiens funksjon som en «snarvei» mot sørlige deler av 

Ås sentrum, da den gir direkte påkobling til Søråsveien. Gang- og sykkelveien vil fungere 

som en sekundær forbindelse mot Herumveien, som et tillegg til primærkoblingen i Nedre 

Pentagonvei. Gang- og sykkelveien sør for Kilehagen vil trolig ha en beskjeden bruk, da 

Nedre Pentagonvei gir kortere reiseavstander til de fleste og mest besøkte målpunktene i 

Ås sentralområde. Det er lite sannsynlig at myke trafikanter som skal nordover mot 

NMBU krysser over Kilehagen borettslag sin eiendom, da denne veien er minst 150 meter 

lengre enn alternativet i Nedre Pentagonvei (se Figur 108).    

• Gang- og sykkelveien plasseres lengst mulig sør innenfor eksisterende friområde, for å gi 

så god avstand til salamandersammen som mulig. Planbestemmelsene sikrer at det skal 

tilrettelegges for vandringsvei for småvilt under gangveien.    

• Gang- og sykkelveien vil som argumentert for ovenfor, etter all sannsynlighet, ha 

beskjedne mengder med trafikk. Det vil derfor heller ikke genereres nevneverdige 

mengder med støy som taler for at det bør etableres støyreduserende tiltak. Gang- og 

sykkelveien vil dessuten plasseres så langt sør som mulig innenfor friområdet, og derfor 

ivareta noe avstand til boligene i Kilehagen borettslag (ca. 15-25 meter).  
 

22. Janne Karin Brodin – 25.11.2021 

• Merknadshaver er nabo til salamanderdammen vest for boligene i Kilehagen, og 

informerer om at salamanderne er observert i området omkring dammen. Merknadshaver 

påpeker at en etablering av gangvei forbi salamandersammen kan komme i konflikt med 

hensynet til beskyttelse av salamanderne.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Forslagsstiller vurderer med utgangspunkt i gjennomførte analyser (se vedlegg 22) av 

gangforbindelser mot Herumveien, at gangforbindelsen sør for Kilehagen er mest 

hensiktsmessig for å ivareta gang- og sykkelveiens funksjon som en «snarvei» mot 

sørlige deler av Ås sentrum, da den gir direkte påkobling til Søråsveien. Gangforbindelsen 

plasseres lengst mulig sør, for å gi så god avstand til salamandersammen som mulig. 

Planbestemmelsene sikrer at det skal tilrettelegges for vandringsvei for småvilt under 

gangveien. Gang- og sykkelveien vil dessuten som en sekundær forbindelse mot 

Herumveien, trolig oppleve beskjedne mengder med trafikk.    

 

23. Knut Kvaal og Randi Kvaal – 07.12.2021 

• Merknadshaver mener at begge traseene som er skissert i varselet bør benyttes, for å 

fordele trafikken på gangveiene, og unngå at det etableres snarveier.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Begge alternativer har blitt vurdert i planarbeidet (se vedlegg 22). Planforslaget regulerer 

alternativet sør for Kilehagen blant annet med bakgrunn i grunneieres ønsker sett opp 

mot fremtidig disponering av eiendommen, og gjennomførte analyser av de to 

alternativenes nytteverdi. Alternativet nord for Kilehagen vil uten opparbeidelse mest 

sannsynlig ikke tas i bruk som en snarvei, med bakgrunn i stedlig bratt terreng og 

avstand relativt sett ift. alternativet sør for Kilehagen.  

 

24. Michael Heim m.fl. naboer – 08.12.2021 

• Merknadshavere er naboer til planlagt gangforbindelse sør for Kilehagen, og har ingen 

prinsipielle motforestillinger mot etablering av en enkel gangforbindelse, men ønsker å 

påpeke noen punkter som er sentrale for sine interesser. Merknadshaver påpeker at det 

vokser en del trær på eiendommen gnr./bnr. 34/33 langs grensen mot friområdet. De er 

opptatte av at en ny gangforbindelse ikke får negative konsekvenser for disse trærne.  

• Merknadshavere påpeker at stikkveien fra Herumveien i dag er smal, og at forholdet 

mellom myke trafikanter og bilister må avklares dersom bruk skal føres som blandet 

trafikk, eksempelvis gjennom skilting eller breddeutviding.  

• Merknadshaver opplyser om at den gruslagte stikkveien fra Herumveien har dårlig 

bæreevne, og at masser bør skiftes ut.  
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• Videre påpeker de at god drenering bør sikres ved en eventuell breddeutvidelse av 

stikkveien, da det tidvis er problemer med iskjøving langs veien. Merknadshaver 

informerer om at den nord-vestre delen av eiendommen 34/33 og tilgrensende område 

vest for eiendommen er sårbart for oppstuving av overvann.  

• Merknadshavere informerer om at det går vannledninger, spillvannsledninger og 

drensledninger i området, som kan påvirkes av etableringen av en gangforbindelse. Det 

opplyses om at vannledningen er gammel, og at den ofte får brudd. Merknadshavere ser 

for seg at denne skiftes ut i forbindelse med grunnarbeid for gangveien.  

• Merknadshaverne deler i dag ansvar for vedlikehold av stikkveien, og opplyser om at 

ansvarsforholdet må avklares i forbindelse med endring eventuell endring i eiendomsrett 

eller bruksrett til veien.  

• Merknadshavere mener at det bør stilles krav til at terrenget langsmed gangveien bør 

istandsettes og revegeteres som en avslutning på anleggsarbeidet.  

• Merknadshaver påpeker at brukere av en gangforbindelse sør for Kilehagen vil ferdes 

videre på Søråsveien, som i dag verken er tilrettelagt for myke trafikanter eller belyst. De 

mener at denne bør oppgraderes.  

 

Forslagsstillers svar til merknader: 

• Gang- og sykkelvei er regulert med minst ca. 2,6 meters avstand forbi eiendom 34/33. 

Dette vurderes som tilstrekkelig avstand til trærne på eiendommen.  

• Stikkveien hvor gang- og sykkelveien påkobles (f_SV14) er regulert med mellom 3,5 og 4 

meters bredde. Rekkefølgekravene til planen sier at veien skal breddeutvides i 

forbindelse med opparbeidelse av gang- og sykkelveien.  

• Stikkveien har allerede i dag dårlig bæreevne. Etablering av en ferdselsvei for myke 

trafikanter utløser imidlertid ikke behov for å skifte ut masser i veien. Dette kan likevel 

være aktuelt i forbindelse med breddeutvidelse av veien.  

• Gang- og sykkelveien skal iht. kommunal overvannsnorm etableres slik at den ikke 

forverrer dagens overvannsituasjon. Det kan være aktuelt å etablere veien med 

stikkrenner.  

• Gang- og sykkelveien krysser ledninger, og det må derfor søkes til kommunen før 

graving starter. Det er opp til kommunen å avklare hvorvidt de ønsker å oppgradere 

eksisterende vannledning i forbindelse med etablering av anleggsarbeidene eller ikke.  

• Stikkveien til Herumveien (f_SV14) er regulert som en fellesvei. Veien vil være felles for 

eiendommene gnr./bnr. 34/33, 34/30, 34/43, 34/83, samt boligfeltene på Vollskogen 

(BKS1-9 og BFS1-3). Det spesifikke ansvarsforholdet for vedlikehold vil konkretiseres 

nærmere gjennom en avtale.   

• Gang- og sykkelveien reguleres med et midlertidig bygg- og anleggsbelte (#1), med 

bestemmelser om at terrenget skal istandsettes og revegeteres ved avsluttet 

anleggsdrift.  

• Tilrettelegging for myke trafikanter og belysning langsmed Søråsveien ville vært positivt 

for trafikksikkerhet på strekningen. Disse utbedringene er imidlertid ikke nye behov som 

utløses av utviklingen i Vollskogen.   

 

6.3 Høringsinnspill til planforslaget etter 1.gangsbehandling 

Fylles ut etter høring av planforslag    
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