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Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av 

boliger i Vollskogen, Plan ID R-321, i Ås kommune. 

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av boliger i Vollskogen, datert 

11.11.2019. Det varsles med dette om en utvidelse av planområdet på til sammen 11,7 daa øst for det 

opprinnelige planområdet. Hele planområdet er etter utvidelsen på ca. 372,3 daa.  

Figur 1: Illustrasjonen viser planområdets avgrensing. Se vedlegg for et større utsnitt av kartet. 

 

Planområdet utvides mot øst for å imøtekomme Ås kommunes ønske om å etablere gangforbindelser 

mellom nytt boligområde i Vollskogen og Herumveien, øst for planområdet. Forslagstiller vil vurdere to 

mulige gangveitraséer i det videre planarbeidet. Den ene traséen ligger rett sør for studentboligene på 

Pentagon, og strekker seg mellom Vollskogen og Kilehagen, med videre påkobling til Herumveien. Den 

andre traséen ligger sør for boligene i Kilehagen, og strekker seg mellom Vollskogen og en avstikkervei 

av Herumveien. Det endelige planforslaget vil regulere minst én av gangforbindelsene.  
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Figur 2: Figuren viser de to traséene hvor muligheten for etablering av gangvei(er) skal vurderes.  

 

Den utvidede delen av planområdet omfatter eiendommene med gnr./bnr. 42/1, 42/1/196, og 

42/1/277, som eies av NMBU. Studentsamskipnaden i Ås fester på eiendommene 42/1/196 og 

42/1/277.  

 

Den nordre traséen av den utvidede delen av planområdet er i gjeldende reguleringsplaner («Endret 

reguleringsplan for Pentagon med mer – PlanID: 269, 2012» og «Reguleringsplan for Kilehagen – NLH – 

PlanID 042, 1980») regulert til bolig, friområde, parkering, vei og tekniske anlegg tilknyttet Kilehagen. 

Den søndre traséen av den utvidede delen av planområdet er i gjeldende reguleringsplan 

(Reguleringsplan for Kilehagen – NLH – PlanID 042, 1980») regulert til friområde, gang-/sykkelvei, 

kjørevei, annen veigrunn og bolig. 

 

Berørte grunneiere og naboer til den varslede utvidelsen, samt aktuelle myndigheter vil tilsendes dette 

varselet. Eventuelle nye innspill til den utvidede delen av planområdet sendes skriftlig innen 

11.12.2021 til julian.ghansah@henninglarsen.com.  

 

Fastsatt planprogram for planarbeidet er tilgjengelig via Ås kommune sine hjemmesider: 

https://www.as.kommune.no/hoeringer-og-kunngjoeringer.514975.no.html  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Julian Bødtker Ghansah 

By- og regionplanlegger, Rambøll Norge AS / Henning Larsen arkitekter 
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