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Saksutskrift 
 

R-321 Detaljregulering for Vollskogen - 
Førstegangsbehandling 

 

Arkivsak-dok. 18/01394-70    Saksbehandler Magnus Ohren 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 01.03.2022 1/22 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 02.03.2022 5/22 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 02.03.2022: 

Martin Løkens (MDG) habilitet ble vurdert, Martha Hagbø (V) tiltrådte ved 
avgjørelse av habilitetsspørsmålet. Utvalget avgjorde at Løken var habil 7-2 (2H) 
jf fvl §8. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende primærforslag: 

Planen avvises med grunnlag i at omfanget er langt større enn boligprogrammets 
skisserte antall boliger (200). Forslaget vil føre til tap av viktig nærnatur og gi 
økt flomproblematikk. Videre mangler forslaget utredning av støyplager og tiltak 

mot potensiell konflikt mellom eksisterende og nye beboere knyttet til feststøy. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende subsidiære forslag:  

1. Bekkegjenåpning av Kjennsbekken i sør skal vurderes som et 
rekkefølgekrav for å sikre åpne flomveier ut av planområdet på en måte 

som beskytter matjord fra erosjon. Kommunedirektør bes vurdere 
nødvendighet og virkninger av tiltaket, og om nødvendig endre 
planavgrensningen. 

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

Setning som følger saken: Dette kan løses ved at byggeområde BKS8, 
BKS5 og 28 boliger øst i BKS1 vurderes tatt ut (totalt 90 boliger) og veien 
vurderes lagt om i ny nordlig trase ut på Nedre Pentagonvei. 

3. a) For å avbøte på virkninger på naturmiljø innarbeides forpliktende tiltak 
fra rapport for virkning naturmiljø (vedlegg 13) i reguleringsplanen. 

b) I tillegg vurderes tiltak for reintrodusering av bever, forut for offentlig 
ettersyn. Beslutningen om dette skal likevel tas først når dette har blitt 
tilstrekkelig belyst. 

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

Forslag som følger saken: Kommunedirektør bes vurdere hvordan gang- og 
sykkelveien kan opparbeides og om dette vil legge noen begrensninger på 
vintervedlikehold, fremkommelighet for utrykningskjøretøy, og om utformingen 

av veien vil få noen konsekvenser for en eventuell overtakelse av gs-veien av 
kommunen. Frem til trasévalget er avklart beholdes også den andre gs-veien i 

plankartet. 
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Odd Jomar Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende endringer må 

innarbeides før planforslaget fremmes på nytt: 
1. Planen må holde seg innenfor bestemmelsene i 

kommuneplanen/Boligprogrammet og planprogrammet om maks 200 boliger. 
2. Det må avsettes arealformål LNFR med minst like stort areal som 

eksisterende disponering i Kommuneplanen (ca 155 da). 

3. Grense mellom utbyggingsarealet og resten (LNFR) må utformes for å ivareta 
landbruksinteressene, og potensialet for oppdyrking utredes, jf 

planprogrammet punkt 6.4. 
 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
a. Krysset Herumveien – Pentagonveien må utbedres med hensyn på frisikt og 

med hensyn på dreneringsforhold/isdanning. 

b. Registrert rik gransumpskog i sørøst reguleres til bevaring – naturvern. 
c. Området opp mot «Kilden» gis en regulering som muliggjør en 

sammenhengende parkbehandling. Området f_Ba2 flyttes for å muliggjøre 
dette 

 

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
1. Gang- og sykkelvei mot vest vurderes lagt med standard som turvei, med 

grusdekke. Turveien legges i trasé langs gammel kjerrevei nord for gårdstun.  
2. Felleshus BA1 søkes lagt i tilknytning til kollen H730_1. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende fellesforslag fra Høyre og 
Venstre: 

Kommunedirektørens innstilling med følgende endringer: 
Pkt 1 Reguleringsplanen sendes ut på høring med 290 boliger. 
Pkt 3 strykes. 

 
Utvalgsleder Martin Løken løftet følgende tilleggspunkt etter anbefaling fra 

kommunedirektøren v/Magnus Ohren: 
Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 
Søråsveien 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens innledende tekst mot MDG’s primærforslag ble 
vedtatt 7-2 (2MDG) 

 Fellesforslag fra H og V pkt. 1 ble nedstemt 6-3 (2H, 1V) 

 Sp’s forslag pkt. 1 ble vedtatt ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens pkt.1, 6-3 (2H, 1V) 

 Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 mot Sp’s forslag pkt. 1 ble 
nedstemt 6-3 (2H, 1V)  

 Kommunedirektørens innstilling pkt. 2 og 4 ble enstemmig vedtatt. 

 Kommunedirektørens innstilling pkt. 3 ble vedtatt 6-3 (2H, 1V) 
 MDG’s forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 

 MDG’s forslag pkt. 2 ble vedtatt 6-3 (2H, 1A) 
 MDG’s forslag pkt. 3a ble vedtatt 7-2 (2H) 
 MDG’s forslag pkt. 3b ble nedstemt 7-2 (2MDG) 

 MDG’s forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt 
 Sp’s forslag pkt. 2 ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1Sp) 

 Sp’s forslag pkt. 3 ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1Sp) 
 SV’s forslag a ble enstemmig vedtatt 
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 SV’s forslag b ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 
 SV’s forslag c ble enstemmig vedtatt 

 V’s forslag 1 ble vedtatt 7-2 (1Ap, 1Krf) 
 V’s forslag 2 ble nedstemt 5-4 (1MDG-Løken, 1Ap, 1V, 1Krf)  

 Utvalgsleders tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.  
 Sp’s forslag første setning ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 02.03.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljplan R-321 for Vollskogen 
som vist på kart datert 10.06.2021, planbestemmelser datert 19.10.2021 og 

planbeskrivelse datert 22.10.2021. 
 
Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende endringer må 

innarbeides før planforslaget fremmes på nytt: 
 

1. Boligomfanget reduseres til maksimum 200 boliger. 
2. Det skal etableres erstatningsdam for amfibier og sikres tilpasning av 

eventuell belysning langs gang- og sykkelvei o_SGS2. 

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

4. Krav om kvalitetsoppfølgingsprogram ved rammesøknad innføres som 
fellesbestemmelse. 

5. Bekkegjenåpning av Kjennsbekken i sør skal vurderes som et 

rekkefølgekrav for å sikre åpne flomveier ut av planområdet på en måte 
som beskytter matjord fra erosjon. Kommunedirektør bes vurdere 

nødvendighet og virkninger av tiltaket, og om nødvendig endre 
planavgrensningen. 

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

til Pentagon og Kilehagen. 
7. For å avbøte på virkninger på naturmiljø innarbeides forpliktende tiltak fra 

rapport for virkning naturmiljø (vedlegg 13) i reguleringsplanen. 
8. Gang- og sykkelveien i vest skal følge eksisterende kjerreveg med minst 

mulig beslag av matjord. 

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

10.Registrert rik gransumpskog i sørøst reguleres til bevaring – naturvern. 
11.Området opp mot «Kilden» gis en regulering som muliggjør en 

sammenhengende parkbehandling. Området f_Ba2 flyttes for å muliggjøre 

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

grusdekke. Turveien legges i trasé langs gammel kjerrevei nord for 
gårdstun. 

13.Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 

Søråsveien 
 

 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 7.mars 2022 

 
Kari Skarheim   Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 
 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 01.03.2022: 

Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende alternative forslag: 

 Utvalget avslår å behandle søknad om detaljeregulering R-321 Vollskogen 
sett i lys av at området kan endre formål under behandlingen av 

kommuneplanens arealdel senere i år. 

Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Punkt 1. Antall boliger settes til maksimum 290.  

Punkt 3. Strykes 
 
Emilie Åm (Ap) fremmet følgende endringsforslag pkt. 1: 

Boligomfanget reduseres til maksimum 200 boliger. 
 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende endringsforslag til planforslaget: 

1. Vei for skolevei mot Brønnerud: Omdefineres fra GS-vei til turvei slik at 
dekke blir grus og ikke asfalt 

2. Veisnitt for o_SKV2 og o_SKV3, «hovedveien» og «ringveien» endres 
slik; a) planlagt gateparkering fjernes, b) kjørefelt går fra 4,5m til 3,5 m. 

3. Parkering for alle felt gjøres til felles parkeringsanlegg i utkanten av 
boligfeltene. Dette inkluderer også BKS2 (kjedehus), BFS1-2. 

4. Gjesteparkering legges som felles parkeringsanlegg, primært sammen 

med andre felles parkeringsanlegg. 
5. Det opparbeides enkel turvei nordover mot fv152 slik at det forbindes med 

eksisterende tur/gangsti. 

Ylva Ullahammer Bordsenius (MDG) fremmet følgende forslag: 

Planen sendes tilbake for bearbeiding, med følgende forutsetninger: 

1. Antallet boliger reduseres til 200. 

2. Vedlagte kartskisse for utforming av bebyggelsen (figur 1) legges til grunn for det 

videre planarbeidet, hva gjelder grovfordeling av areal til bolig, vei og LNF. 

3. Det skal legges inn og beskrives forpliktende tiltak for å redusere støykonflikt mot 

feststøy fra studentbyen (klimaanlegg, lydisolering etc.)  

4. Det skal utarbeides en skjøtselsplan av grønne områder, for naturrestaurering, 

friluftsliv og overvann, og med følgende hensyn vurdert innarbeidet. Større tiltak skal 

innarbeides i plankartet. Kommunedirektør bes vurdere hvilke av disse tiltakene som 

kan utarbeides som rekkefølgekrav, og hvilke delområder disse kan knyttes til. 

Forslag til punkt 4 Naturmangfold Friluftsliv 
Overvann/BG-
struktur 

a. Bekkegjenåpning av 

Kjennsbekken vurderes 
X X X 

b. Etablering av vegetasjonssone 

langs Kjennsbekken vurderes 
X 

 
X 

c. Etablering av skogssti i 
vegetasjonssonen til 

Kjennsbekken for å gi Pentagon 
Kilehagen og Vollskogen tilgang til 

turområdene i Børsum og videre 

 
X 
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sørøst vurderes 

d. Skjøtselsplan for å øke andelen 
gransumpskog i området (dette 

skjer i hovedsak ved tetting av 
grøfter) slik det foreslås i 

rapporten for økt naturmangfold i 
Vollskogen (vedlegg 13) 

X 
 

X 

e. Det vurderes tiltak for at 

Kjennsbekken skal renne saktere 
(ikke rette grøfter med raskt 

rennende vann) 

X 
 

X 

f. Det vurderes tilrettelegging for 
bever, på grunn av de gode 

effektene dette vil ha på biologisk 
mangfold og flomdemping.  

X X X 

g. Det vurderes flomvoll øst for 
dagens løp av Kjennsbekken, for å 
hindre oversvømmelse på jordet i 

øst. 

  
X 

h. Det bes om en skjøtselsplan for 

å naturrestaurere skogen. Målet er 
en mer artsrik og opplevelsesrik 
skog som håndterer overvann 

bedre. Flere tiltak beskrives i 
fagrapport om naturmangfold 

(vedlegg 13). 

X X X 

i. Utvidelse av planområdet for å 

få med viktige 
landskapselementer i planen. 
Planområdet utvides til å omfatte 

salamanderdammen og kilden i 
Kilehagen, og elementene skal 

inngå i skjøtselsplanen. 
Vandringsveier for salamander fra 
salamanderdammen ved 

Kilehagen skal vises i kart. 

X X X 

j. Gamle, større trær beskrevet i 

naturplanen samt tilstrekkelig 
med rekrutteringstrær skal 
ivaretas i skjøtselsplanen med 

kart. De viktigste trærne skal 
dekkes av hensynssone i 

plankartet. 

X 
  

k. Skjøtselsplanen skal omfatte 
etablering av fuglekasser i ulike 

dimensjoner, og flaggermuskasser 
på hus og trær i området, jmf. 

vedlegg 13.  

X X 
 

 
Bjarne Janson (SP) fremmet følgende forslag: 

Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. 
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Følgende endringer må innarbeides før planforslaget fremmes på nytt: 
1. Planen må holde seg innenfor bestemmelsene i 

kommuneplanen/Boligprogrammet og planprogrammet om maks 200 
boliger 

2. Det må avsettes arealformål LNFR med minst like stort areal som 
eksisterende disponering i Kommuneplanen (ca 155 da). 

3. Grense mellom utbyggingsarealet og resten (LNFR) må utformes for å 

ivareta landbruksinteressene, og potensialet for oppdyrking utredes, jf 

planprogrammet punkt 6.4. 
 

Votering: 
 Rs forslag ble nedstemt 7-2 (1R, 1MDG) 

 Hs forslag punkt 1 ble nedstemt 7-2 (2H) 
 Hs forslag punkt 3 ble nedstemt 7-2 (2H) 

 Aps forslag ble vedtatt 5-4 (2V, 2H) 
 Vs forslag  

o 1. Ble nedstemt 5-4 (2V, 1MDG, 1R) 

o 2. Ble nedstemt 5-4 (2V, 1MDG, 1R) 
o 3. Ble nedstemt 7-2 (2V) 

o 4. Ble nedstemt 7-2 (2V) 
o 5. Ble nedstemt 7-2 (2V) 

 MDGs forslag  

o 2. Ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1R) 
o 3. Ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1R) 

o 4. Ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1R) ved punktvis votering 
 Sps forslag  

o 1. Ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1MDG, 1R) 
o 2. Ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1MDG, 1R) 
o 3. Ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1MDG, 1R) 

 Kommunedirektørens innstilling med HNMs endringer ble enstemmig 
vedtatt.  

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 01.03.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljplan R-321 for Vollskogen 
som vist på kart datert 10.06.2021, planbestemmelser datert 19.10.2021 og 

planbeskrivelse datert 22.10.2021. 
 
Planforslagets sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 

uttalelse med følgende tillegg: 
 

1. Boligomfanget reduseres til maksimum 200 boliger. 
2. Det skal etableres erstatningsdam for amfibier og sikres tilpasning av 

eventuell belysning langs gang- og sykkelvei o_SGS2. 

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

4. Krav om kvalitetsoppfølgingsprogram ved rammesøknad innføres som 
fellesbestemmelse. 

 

Tilleggspunktene skal innarbeides i planforslaget forut for utsendelse til offentlig 
ettersyn. 
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Saksfremlegg 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljplan R-321 for Vollskogen 
som vist på kart datert 10.06.2021, planbestemmelser datert 19.10.2021 og 
planbeskrivelse datert 22.10.2021. 

 
Planforslagets sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 

uttalelse med følgende tillegg: 
 

1. Boligomfanget reduseres til maksimum 220 boliger. 
2. Det skal etableres erstatningsdam for amfibier og sikres tilpasning av 

eventuell belysning langs gang- og sykkelvei o_SGS2. 

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

4. Krav om kvalitetsoppfølgingsprogram ved rammesøknad innføres som 
fellesbestemmelse. 

 

Tilleggspunktene skal innarbeides i planforslaget forutfor utsendelse til offentlig 
ettersyn. 

 
Ås, 17.02.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss                                       Ellen Grepperud  
Kommunedirektør                                       Virksomhetsleder samfunnsutvikling 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang 

Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og plan, annen gang 

Kommunestyret 
 

 
Vedlegg: 
1. R-321 Planbeskrivelse, datert 23.12.2021 

2. Redegjørelse for oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde, datert 
23.12.2021 

3. Plankart, datert 04.02.2022 
4. Planbestemmelser, datert 04.02.2022 
5. Illustrasjonplan, datert 16.06.2021 

6. Illustrasjonshefte 
7. Vurdering av nær-, fjern- og landskapsvirkning 

8. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 23.12.2021 
9. VAO-Rammeplan, datert 05.2021 
10. Trafikkanalyse, datert 08.2021 

11. Utredning av atkomstløsinger, datert 05.2021 
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12. Vurdering av forbindelser mot Herumveien og Søråsveien 
13. Vurdering av virkning på naturmiljø, datert 11.06.2021 

14. Registeringsrapport for kulturminner, datert 08.03.2021 
15. Geoteknisk vurdering og datarapport, datert 06.04.2018 

16. Handelsanalyse for nærbutikk, datert 13.08.2021 
17. Oppsummering av medvirkningsopplegg med NMBU og Brønnerud 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
1. Temakart for gangstier 

2. Samlehefte vegtegninger 
3. Notat om veiløsninger 

4. Utredning av skoleveier 
5. VAO-Plankart 
6. Fagrapport akustikk 

7. Hydrogeologisk notat 
8. Vurdering av klimagassutslipp fra byggegrunn 

9. Notat om skogskjøtsel 
10. Vurdering av påvirkning på jordbruk 
11. Høringsuttalelser ved varsel om oppstart og utvidelser av planområdet 

12. Planprogram for Vollskogen 
13. Referat fra oppstartsmøte 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste. 

 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 

Forslag til detaljreguleringsplan for Vollskogen omfatter et område syd for 
Kjerringjordet, vest for Sørås/Pentagon nær Ås sentrum. Området er i dag 

ubebygd og omfatter en skogteig omringet av dyrka mark i nord, vest, og syd.   
 
Området er avsatt i kommuneplanens arealdel til boligbebyggelse, hvor om lag 

175 dekar av Vollskogen er avsatt til boligformål. Området er ikke underlagt 
noen tidligere vedtatte reguleringsplaner. Planforslaget legger opp til en justering 

av avgrensningen av området avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen, for å 
bedre tilpasse bebyggelsen til landskapet i området. 
 

Initiativtaker for forslaget er grunneiere i området, Hans Tore Heir og Lorentz 
Erik Colberg, i samarbeid med utviklerne Ås Hageby Holding AS. Den foreslåtte 

planavgrensningen omfatter eiendommene med gårds- og bruksnummer 36/1, 
36/3, 42/1, 43/3, 42/1/196, 42/1/277, samt 36/5 og 36/7. Disse omfatter 
Vollskogen, eid av Heir og Colberg, samt tilgrensende eiendommer eid av NMBU, 

og tilgrensende eiendommer ved Østre Voll gård.  
 

Planforslaget åpner for å tillate 290 nye boliger i området, mens kommunens 
boligprogram fastsetter om lag 200 nye boliger i området. Foreslått 

boligbebyggelse er fordelt i 10 ulike delfelt, som alle er gitt særegne 
bestemmelser om utforming som sikrer varierte bygningstyper i området. 
Bebyggelsen er foreslått som småhusbebyggelse med byggehøyder fra to til tre 

etasjer. 
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Planprosess:   
Varsel om oppstart og høring av planprogram 

Berørte naboer og myndigheter ble varslet oppstart av planarbeid med forslag til 
planprogram og planavgrensning med frist for uttalelse 04.01.2019. Det ble 

mottatt 14 uttalelser ved varsel om oppstart.  
 
Som følge av at det i høringen ble gitt utrykk for ønske om å vurdere bedre 

tilrettelagt skolevei mot Brønnerud skole vest for planområdet, ble planområdet 
utvidet i etterkant av høringen med nytt begrenset varsel om oppstart sommeren 

2020, med frist for uttalelse 02.10.2020. 
 

Merknadene er oppsummert og kommentert av forslagstiller i planbeskrivelsens 
kapittel 6.2. 
 

Fastsetting av planprogram 
Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet forslag til planprogram i møte 

9.12.2020. Utvalget fattet følgende vedtak:  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Hovedutvalg for teknikk- 

og plan planprogram for R-321 detaljplan for Vollskogen, datert 26.10.2020, 
med følgende tillegg:   

 
 Føringer i kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til grunn i det 

videre planarbeidet, og innarbeides i planprogrammet som en overordnet 

retningslinje i kapittel 2.  
 Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune innføres som 

overordnet retningslinje i kapittel 2. 
 Kartlegging av friluftsliv, og mulighet for å utbedre områdets forhold til 

friluftsliv og rekreasjon, innarbeides i utredningsprogrammet kapittel 4.3. 

 Opplegg for medvirkning utvides til å omfatte eget opplegg for 
medvirkning med barn og unge i nærmiljøet, og særskilt for studentmiljøet 

ved Pentagon. 
 
Utvidelse av planområdet 

Etter fastsatt planprogram er planområdet utvidet på nytt, varslet 11.11.2021. 
Utvidelsen følger av ønske om å avsette areal til sammenhengende gang- og 

sykkelvei gjennom området fra Søråsveien øst for planområdet, for å sikre 
gjennomføring gjennom bruk av rekkefølgekrav og utbyggingsavtale. 
 

Beskrivelse av planforslaget: 
Planstatus 

Planområdet er i all hovedsak avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel, som utbyggingsområde B11. Vestlige del av planområdet er avsatt til 
LNF. Området er videre underlagt hensynsone H310_4, som innebærer at fare 

for ras- og skredfare skal vurderes ved detaljplanlegging. 
 

Kommunens boligprogram legger til grunn at det kan være aktuelt å etablere 
opptil 200 boliger i området. 

 
Områdets utstrekning og plassering 
Vollskogen ligger i om lag 1,5 kilometer vest for Ås sentrum, syd for Norges 

universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) og Drøbaksveien. Planområdet 
grenser mot øst til Pentagon studentby. 
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Planområdet omfatter hele dagens skogsområde ved Vollskogen, og utgjør 

samlet sett et areal på 350 daa. Planavgrensningen omfatter også atkomstvei 
Nedre Pentagonvei og Pentagonveien, samt gang- og sykkelvei mot Vollveien i 

vest og gang- og sykkelvei mellom Vollskogen og Herumveien i øst. 
 
Dagens arealbruk og tilgrensende bebyggelse 

Området hvor det er foreslått ny bebyggelse består i dag av skog, som tidligere 
er tatt i bruk til hogst og skogsdrift, men er i liten grad driftet slik i dag. 

Områdene nord, syd og vest for området er tatt i bruk som dyrka mark med 
tilhørende gårdstun. Deler av den dyrka marka er i dag utleid til NMBU som 

forsøksarealer. Øst for planområdet er det etablert boligbebyggelse, i form av 
småhusbebyggelse og studentboliger oppført i blokk. 
 

Hovedgrep 
Forslaget legger opp til å tilrettelegge området for boligbebyggelse, i form av 

småhusbebyggelse i et mangfold av bygningstyper. Forslaget setter av areal til 
10 byggeområder for småhusbebyggelse, hvor det er angitt ulike bygningstyper 
som rekkehus, atriumhus, eneboliger, kjedehus og tomannsboliger mellom 1 til 3 

etasjer.  
 

Byggeområdene er forslått lagt omkring et sentralt beliggende areal avsatt til 
friområde, som utgjør et sentralt høydedrag i området. Byggeområdene er 
knyttet sammen av en sentral hovedvei som danner ringvei rundt 

byggeområdene lagt på begge sider av veier. Et nettverk av stier mellom 
byggeområdene og tilgrensende friområder sørger for god sammenheng mellom 

byggeområdene og gir tilgang til friluftsområder for beboere i området.  
 
Gjenværende skogsareal er opprettholdt som en vegetasjonsskjerm omkring 

bebyggelsen, i varierende bredde opp til 121 meter. 
 

En grundig beskrivelse av hovedgrep, samt forslått variasjon av bygningstyper 
for ulike byggeområder, er redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 4.6 (vedlegg 
1). 

 
Vei og trafikk 

Atkomst til området er foreslått lagt via Pentagonveien og Nedre Pentagonvei. 
Atkomstveien er forslått som kjørevei med gang- og sykkelvei lagt parallelt med 
veien. Veiforbindelsen er eneste atkomstvei for motoriserte kjøretøy til området. 

For gående og syklende er det videre lagt opp til to forbindelser, en mot vest og 
en mot øst. Grundig beskrivelse av valg av hovedatkomst er redegjort for i 

planbeskrivelsen, kapittel 4.11, med vurdering av alternativer i eget vedlegg 
(vedlegg 11). 
 

Grønnstruktur 
Grønnstruktur i området består av et friområde sentralt planområdet, samt et 

skogsbelte opprettholdt i nord, vest og syd for foreslåtte byggeområder. De ulike 
områdene avsatt til grønnstruktur er knyttet sammen med et foreslått turstinett 

mellom foreslåtte byggeområder og de større arealene avsatt som friområder. 
Områder avsatt til grønnstruktur ivaretar også naturlige vannveier i området.  
 

Vurdering av planforslaget: 
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Kommunedirektøren vurderer forslag om detaljplan for Vollskogen i all hovedsak 
å være i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor området er disponert til 

boligformål. Planforslaget avviker riktignok noe fra kommuneplanens arealdel, 
der både boligantall og utstrekning på byggeområdet er foreslått økt. 

 
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget følger opp utredningsprogrammet 
fastsatt i planprogrammet på en tilfredsstillende måte. Her inngår trafikkanalyse, 

landskapsanalyse, vurdering av alternative atkomstveier, virkning for naturmiliø, 
samt handelsanalyse for eventuell nærbutikk. Fjern- og nærvirkning, herunder 

virkning sett fra NMBU, boligbebyggelsen ved Kilehagen, og det omkringliggende 
kulturlandskapet er vurdert i eget vedlegg (vedlegg 7). Redegjørelse for avholdt 

medvirkningsopplegg for studenter ved NMBU og elever ved Brønnerud skole er 
oppsummert i vedlegg 17. Virkninger for friluftsliv og rekreasjon er vurdert i 
planbeskrivelsens kapittel 5.10. 

 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren at planforslaget gir et godt 

beslutningsgrunnlag for å fatte vedtak i saken. Tema vurdert å ha særlig 
betydning for saken er vurdert enkeltvis nedenfor.  
 

Justering av planavgrensning og tilpasning til landskapet  
Forslaget legger opp til å justere avgrensning av arealet avsatt til 

boligbebyggelse, sammenlignet med arealet avsatt til boligbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. Endringen er først og fremst gjort for å tilpasse 
utviklingen til landskapet i området, en vurdering som i liten grad ble gjort når 

arealet ble avsatt til boligformål i kommuneplanprosessen. Justeringen muliggjør 
at en naturlig høyde sentralt i området avsettes som friområde, som foreslåtte 

boligfelt struktureres rundt. Videre er det opprettholdt et bredt LF-område 
mellom ny bebyggelse og tilgrensende kulturlandskap. Kommunedirektøren 
mener justeringen er fordelaktig, og vil anbefale at utstrekningen av området 

opprettholdes som foreslått i planforslaget. 
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Fig.1. Illustrasjonen viser foreslåtte utbyggingsområder sammenlignet med arealet avsatt til boligformål i 
kommuneplanens arealdel. Området mellom utbyggingsområder vist i oransje, og planavgrensning vist i grønt, 
er i planforslaget avsatt til LF-formål (Friluftsliv). 
 
Vei, trafikk og infrastruktur 

Det er i henhold til planprogrammet gjennomført trafikkanalyse som følger 
planforslaget. Trafikkanalysen redegjør for antatte virkninger på veinettet i 

området. Særlig er virkninger for Meierikrysset vurdert, og det er gjort 
antagelser om antatt trafikkøkning som følge av planforslaget. Analysen antar 
opp mot 1450 nye reiser i døgnet, men økningen er ikke vurdert å utløse behov 

for tiltak i krysset som er dimensjonert for antatt økt trafikkmengde. 
 

Utover dette er det lagt opp til en serie tiltak for å begrense bilbruken i området. 
I den forbindelse er god sammenheng med det øvrige lokale gang- og 

sykkelveinettet i området avgjørende, samt tilrettelegging for deleordninger. 
Planforslaget legger opp til at det avsettes egne areal hvor det kan etableres 
bildelingsordninger.  

 
Videre kan parkeringsdekning være et viktig virkemiddel for å begrense bilbruk i 

området. Forslaget legger til grunn en parkeringsnorm tilsvarende 
sammenlignbare nye boligområder i kommunen, som utgjør 1,3 plasser per bolig 
inklusive gjesteparkering. Det stilles krav om felles parkeringsanlegg for de 

enkelte delfeltene, som begrenser intern trafikk inne i boligområdene. 
 

Med tanke på gang- og sykkelveinett er det lagt opp til tilknytning til det 
omkringliggende gang- og sykkelveinettet både mot nord, øst og vest.  
 

Kommunedirektøren vurderer samlet sett at tiltak for å ivareta trafikkforhold i 
planforslaget er tilfredsstillende, med unntak av foreslått gang- og sykkelvei ut 

av området mot øst. Kommunedirektøren mener det er uheldig at kun 
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forbindelsen mot Herumveien syd for Kilehagen er vurdert som aktuell. 
Forbindelsen gir ikke den beste sammenhengen mellom etablert bebyggelse og 

foreslåtte internveier i planforslaget, men samtidig har kommunedirektøren 
forståelse for at både grunneiers skepsis og bratt terreng gjør den nordligste 

traséen direkte syd for Pentagon krevende å gjennomføre.  

 
Fig.2. Vurderte alternativer for gang- og sykkelvei mot Herumveien i øst. 

  

 
Fig.3. Foreslått regulert trasé for gang- og sykkelvei mot øst, syd for Kilehagen. 
Med tanke på at kun trasé syd for Kilehagen er vurdert som aktuell, vurderer 

kommunedirektøren at det er uheldig at gang- og sykkelveien ikke er foreslått 
ført helt frem til etablert gang- og sykkelvei langs Herumveien. Forslaget legger 
heller opp til delt bruk med felles atkomstvei til eneboligene syd for traséen. 

Begrunnelsen for forslaget er innspill fra berørte naboer i nord, som har 
opparbeidet dagens avsatte grønnstruktur som fellesareal. Kommunedirektøren 

mener at dersom det skal etableres gang- og sykkelvei til det nye boligområdet 
her, bør en slik trasé være gjennomgående og knyttes direkte til etablert gang- 
og sykkelveinett, slik at gang- og sykkelinfrastrukturen i området kan driftes 

som ett sammenhengende nett. Som følge vil kommunedirektøren anbefale at 
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arealet avsatt til grønnstruktur og tatt i bruk som fellesareal snarere reguleres til 
sammenhengende gang- og sykkelvei.  

 
Arealbruk, utnyttelse og boligantall 

Forslaget legger opp til en variert boligsammensetning, med ulike typer småhus i 
egne byggeområder. Samlet sett avsattes 10 delområder i området til 
boligbebyggelse, som er gitt ulike reguleringsbestemmelser for utforming. Blant 

boligtypene er det foreslått eneboligbebyggelse, tomannsboliger, kjedede 
eneboliger, atriumhus, samt rekkehus. Kommunedirektøren vurderer at 

plankartets utforming samt foreslåtte reguleringsbestemmelser i stor grad sikrer 
variasjon i de ulike bygningstypenes utforming, fargebruk, takform og 

orientering. Det vurderes derfor at forslaget vil gi et godt og variert boligtilbud 
for ny sentrumsnær småhusbebyggelse i Ås. Det er videre sikret bestemmelser 
for en andel tilgjengelige boliger i ulik grad i hvert delfelt, slik at den samlede 

andelen tilgjengelige boliger utgjør 40% samlet sett. Kommunedirektøren 
vurderer foreslått boligsammensetning og andel tilgjengelige boliger i forslaget å 

være tilfredsstillende. 
 
Det foreslåtte boligantallet i planforslaget på 290 avviker til gjengjeld fra 

kommunens boligprogram, hvor det er avsatt opptil 200 nye boliger i området. 
Kommunedirektøren mener dette er uheldig, og anbefaler at det foreslåtte 

boligantallet reduseres til maksimum 220. Kommunedirektøren har forståelse for 
at området utgjør en vesentlig arealreserve i Ås, og at det kan være ønskelig å 
sikre et helhetlig grep for utvikling av området slik planforslaget legger opp til. 

Likevel mener kommunedirektøren at det vil være fornuftig om omfanget boliger 
i et område som høyst sannsynlig vil være bilbasert begrenses, og at en 

utvidelse av boligtilbudet i området utover antallet fastsatt i boligprogrammet 
heller kan vurderes på et senere tidspunkt, gjennom forslag om endring av 
reguleringsplan eller ny reguleringsplan når behovet er fremtredende. 

Nedjustering av boligantallet kan gjøres enten gjennom å redusere antall 
boligfelt avsatt i planforslaget, eller ved å redusere arealomfanget for utvalgte 

boligfelter. Kommunedirektøren vurderer at den videre planprosessen bør 
avdekke hvordan reduksjonen foretas på mest hensiktsmessig måte, og at 
innspill mottatt under høringsperioden også kan bidra til dette. 

 
Grønnstruktur, naturmiljø og biologisk mangfold 

Det gjenværende skogsarealet i forslaget er foreslått regulert til LF-formål 
(friluftsliv). I den forbindelse er det også foreslått bestemmelser som gir 
mulighet for å i større grad tilrettelegge skogsområdet for formålet, så som 

etablering av bålplass, turstier, gapahuk og tilsvarende møteplasser i området. 
Kommunedirektøren mener det er gunstig for bruken av området at det tillates 

tiltak for å tilgjengeliggjøre skogsarealet som rekreasjonsareal for både nære 
naboer og besøkende. 
 

Vurdering av virkning på naturmiljø er gjennomført og redegjort for i egen 
rapport, vedlegg 13, med vurdering etter naturmangfoldloven § 8 – 12. 

Vurderingen omfatter kartlegging av naturtyper i området, og en vurdering av 
sårbarhet som følge av tiltak i området. Vesentlige funn i kartleggingen er et 

omfang vilt og småvilt i området, flere større verdifulle trær i området, og et 
leveområde for amfibier. Videre er det avdekket store forekomster av fremmede 
arter i skogsområdet.  
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Planforslaget er vurdert å gi virkninger for viltverdiene i området, men det er 
knyttet usikkerhet til hvor omfattende virkingene vil være. Skogsarealet 

opprettholdt som LF i planforslaget utgjør et sammenhengende belte vest for 
bebyggelsen med bredde mellom 88 til 121 meter. Det er imidlertid usikkert om 

dette er tilstrekkelig for å fortsatt sikre gode vilkår for vilt i området. Det er 
derimot vurdert som sannsynlig at nærheten til boligbebyggelse, herunder både 
redusert omfang av skogsområdet, økt bruk av den gjenværende skogen og 

lysforurensning fra tilgrensende boligbebyggelse, vil kunne føre til at områdets 
verdi for vilt forringes.  

 
Samtidig er det også vurdert som sannsynlig at leveområder for amfibier tett på 

planområdet vil bli negativt påvirket av planforslaget.  
 

Kommunedirektøren mener det er uheldig at områdets verdi for vilt og amfibier 

etter all sannsynlighet forringes, men at det er naturlig all den tid området er 
omdisponert fra LNF til boligbebyggelse i kommuneplanen. Kommunedirektøren 
vil anbefale at flere av tiltakene anbefalt i vurdering av virkninger for 

naturmiljøet i området innarbeides som forpliktende tiltak som skal etableres ved 
gjennomføring. Her inngår etablering av erstatningsdammer i området, som kan 

utvide leveområdet for salamandre i området, samt sikre at eventuell belysning 
langs gang- og sykkelveier gjennom LF-området tilpasses slik at det unngås 
unødig lysforurensning. 

 
Forhold til kulturminner 

Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser i området, i regi av Viken 
fylkeskommune. Funnene er samlet i egen rapport, vedlegg 14. Det er avdekket 
fem automatisk fredete kulturminnelokaliteter i området. Funnene er gjort ved to 

høydedrag i området, og utgjør en kullgrop og et større funn med gravrøyser, 
kokegrop og en mulig hulvei. Funnområdene er avsatt med hensynsoner i 

plankartet, og gitt egne bestemmelser om videre forvaltning.  
 

Kommunedirektøren vurderer at forhold til kulturminner er ivaretatt i 
planforslaget.  
 

Vann, avløp og overvannshåndtering 
Det er gjennomført kapasitetsberegning for fersk- og spillvann, samt forslag til 

prinsipplan for vann, avløp og overvannshåndtering i området. Både forhold til 
eksisterende kommunalt ledningsnett og naturgitte landskapstrekk er vurdert. 
Aktuelle tiltak utover generell opparbeidelsesplikt for vann- og avløpsnettet er 

innarbeidet som egne bestemmelser i reguleringsbestemmelsene der det er 
behov for det, og det stilles krav om bruk av VAO-rammeplan og bruk av 

blågrønn faktor ved rammesøknad. Kommunedirektøren vurderer derfor 
planforslagets forhold til vann, avløp og overvannshåndtering å være ivaretatt.  
 

Bruk av kvalitetsprogram  
Forslaget har lagt til grunn bruk av kvalitetsprogram for Ås sentralområde under 

utarbeidelsen, og hvordan aktuelle tema i kvalitetsprogrammet er ivaretatt i 
planforslaget følger av egen redegjørelse (vedlegg 2).  
 

Kommunedirektøren vurderer at bruk av kvalitetsprogram i utarbeidelsen av 
planforslaget er ivaretatt på en tilfredsstillende måte, men savner krav om 

oppfølgingsplan vedlagt rammesøknad, som viser hvordan kvalitetsprogrammet 
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skal følges opp videre for omsøkt bebyggelse. Kommunedirektøren anbefaler at 
det innføres bestemmelse om dette, og har følgende forslag til formulering: 

 
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges en oppfølgingsplan for 

tiltakene som er knyttet til «Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan Ås 
sentralområde». 
 

Anleggsfasen 
Det stilles krav om miljøoppfølgingsplan forutfor tiltak i området, som skal sikre 

forsvarlige rutiner for anleggsarbeidet og minst mulig miljømessig påvirkning på 
omgivelsene. Kommunedirektøren vurderer forholdet som ivaretatt. 

 
Rekkefølgekrav  
Planområdet omfatter i liten grad tiltak som ikke er vurdert som dekket av 

opparbeidelsesplikten, som er tilfelle for internveier og vann- og 
avløpsledningsnett. Således er det først og fremst gang- og sykkelveier ut av 

planområdet som er vurdert som nødvendige tiltak det er fastsatt rekkefølgekrav 
om. Disse omfatter gang- og sykkelvei i vest mot Brønnerud skole og i øst mot 
Herumveien. Behov for styrkning av vann- og avløpsnettet utover 

opparbeidelsesplikten er ikke vurdert som nødvendig som følge av tiltaket.  
 

Alternativer: 
Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende endringer må 
innarbeides før planforslaget kan fremmes på nytt: 

 
  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer forslag om detaljplan for Vollskogen som grundig 

utarbeidet. Planprogrammet er fulgt opp på en tilfredsstillende måte, og forslaget 
med vedlegg gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å kunne fatte vedtak i 

saken.  
 
Det foreslåtte hovedgrepet hvor nye boligområder er lagt omkring de naturgitte 

høydedragene i området er vurdert som hensiktsmessig og fornuftig, og gir god 
tilgang til friluftsmuligheter både for nye og etablerte bosatte i området.  

 
Planforslaget legger opp til en betydelig økning av boligtilbudet i Ås, både i form 
av antall boliger og mangfoldet av boligtyper, og vil utgjøre en vesentlig 

utvidelse av boligområdet omkring Pentagon og Kilehagen. Kommunedirektøren 
vurderer at tiltak for å sikre sammenheng med etablert bebyggelse i området 

ikke er ideell, men er vurdert å være tilstrekkelig all den tid både terreng og 
etablert bebyggelse er lite tilpasset en utvidelse mot vest. 
 

Det er dog vurdert som uheldig at foreslått boligantall er økt sammenlignet med 
antallet avsatt i kommunens boligprogram. Kommunedirektøren har forståelse 

for at det er ønskelig med et helhetlig grep i området, og at foreslått omfang av 
byggeområder sikrer dette, men vil likevel anbefale at boligomfanget reduseres 

og dermed samsvarer mer med boligprogrammet. Samtidig foreslår 
kommunedirektøren at det innarbeides flere tiltak for å best mulig sikre at vilkår 
for naturmangfoldet i området kan opprettholdes. 
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Kommunedirektøren vil anbefale at planforslaget sendes til offentlig ettersyn, 
med følgende tillegg: 

 
 Boligomfanget reduseres til maksimum 220 boliger. 

 Det skal etableres erstatningsdam for amfibier og sikres tilpasning av 
eventuell belysning langs gang- og sykkelvei o_SGS2. 

 Gang- og sykkelvei mot øst o_SGS3 forlenges slik at denne knyttes direkte 

til etablert gang- og sykkelvei langs Herumveien. 
 Krav om kvalitetsoppfølgingsprogram ved rammesøknad innføres som 

fellesbestemmelse. 
 

Kommunedirektøren anbefaler at tilleggspunktene innarbeides forutfor 
utsendelse av planforslaget til offentlig ettersyn. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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