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Saksutskrift 
 
 
 
R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - utvidelse 
 
Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  13/04444-34 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24/14 03.04.2014 
2 Kommunestyret 20/14 23.04.2014 
 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.04.2014: 
Votering: Hovedutvalget for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.04.2014: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune reguleringsplan 
for Campus Ås, som vist på kart datert 25.05.2012, sist revidert 17.03.2014, med 
reguleringsbestemmelser datert 16.04.2013, sist revidert 17.03.2014. 
 
 
 
 
 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 28.april 2014 
 
 
Rita Stensrud 
Konsulent 
Politisk sekretariat 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 03.04.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 03.04.2014: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune reguleringsplan 
for Campus Ås, som vist på kart datert 25.05.2012, sist revidert 17.03.2014, med 
reguleringsbestemmelser datert 16.04.2013, sist revidert 17.03.2014. 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune reguleringsplan 
for Campus Ås, som vist på kart datert 25.05.2012, sist revidert 17.03.2014, med 
reguleringsbestemmelser datert 16.04.2013, sist revidert 17.03.2014. 
 
 
Ås, 21.03.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
R - 255  Reguleringsplan for Campus Ås, vedtatt av kommunestyret 20.06.2012, 

revidert 12.09.2012 
R - 105  Reguleringsplan for NLH – Sentralområdet, vedtatt 29.04.1992 
R - 32  Reguleringsplan for Damstykket, NLH, vedtatt 28.01.1980 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  Forhåndsvarsling        24.09.2013  Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang    12.12.2013  Offentlig ettersyn      19.12.2013 - 28.02.2014  Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang    03.04.2014  Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1_R-255_Vedtak HTM, 12122013, Sak 115-13 
Vedlegg 2_R-255_Saksframlegg_HTM 12.12.13_Reg.plan for Campus Ås - utvidelse 
Vedlegg 3_R-255_Samledokument forhåndsuttalelser  
Vedlegg 4_ R-255_Planbeskrivelse  
Vedlegg 4a_R-255_Beplantningsplan  
Vedlegg 4b_R-255_Beplantningsplan  
Vedlegg 4c_R-255_Beplantningsplan  
Vedlegg 4d_R-255_Beplantningsplan  
Vedlegg 5_R-255_Plankart  
Vedlegg 6_R-255_Reguleringsbestemmelser  
Vedlegg 7_R-255_ROS-analyse  
Vedlegg 8_R-255_Signert_sjekkliste_reguleringsplan  
Vedlegg 9_R-255_FMOA_Uttalelse  
Vedlegg 10_R-255_RA_Uttalelse  
Vedlegg 10a_R-255_SVV_uttalelse  
Vedlegg 10b_R-255_SVV_uttalelse avkjørsel fra fv152 til Kjerringjordet  
Vedlegg 11_R-255_AFK_Uttalelse  
Vedlegg 12a_R-255_NMBU_uttalelse.pdf,  
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Vedlegg 12b_R-255_NMBU_notat avkjøring fra fv152 til Kjerringjordet  
Vedlegg 12c_R-255_NMBU_uttalelse avkjørsel fra fv152 til Kjerringjordet 
Vedlegg 13_R-255_Veterinærinstituttet_uttalelse 
Vedlegg 14_R-255_SiAs_Uttalelse 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter. 
 
Vedtak i saken sendes til:  Statsbygg v/Hilde Marie Herrebroden/Morten Engh  Multiconsult v/Dag Johnsen  Adressater i følge liste 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken 
Som en følge av rekkefølgebestemmelsene som ble vedtatt i kommunestyret 
12.09.2012, ble reguleringsplan for Campus Ås utvidet til å omfatte tiltak langs fylkesvei 
152, Drøbakveien. Hensikten med planutvidelsen er å bedre trafikksikkerheten for 
gående og syklende, og å tilrettelegge for en effektiv avvikling av kollektivtransport på 
strekningen. På et overordnet nivå er det en målsetning å øke andelen gående, 
syklende og kollektivreisende. For å oppnå dette utvides planområdet til å omfatte fv. 
152 Drøbakveien, fra Arboretveien til Meierikrysset/Skogsdammen, samt ca. 140 meter 
av Herumveien. Andre deler av reguleringsplanen for Campus Ås vil ikke endres. 

 
Det utvidete planområdet langs fylkesvei 152 Drøbakveien. 

 
Campus Ås og området rundt er av stor lokal og nasjonal betydning, og tiltak i området 
innebærer avveininger mellom trafikksikkerhet, trafikkavvikling, hensynet til 
kollektivreisende, kulturminnevern og vern av dyrka mark. Det har blitt avholdt en rekke 
møter der overordnete myndigheter, NMBU og kommunen har deltatt. Løsningene som 
blir presentert er slik sett et kompromiss mellom ulike sektorinteresser, NMBU og 
kommunen som planmyndighet. 
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Politisk behandling 
Planforslaget ble 1. gangs behandlet i Hovedutvalget for teknikk og miljø den 
12.12.2013. 
 
Ola Nordal (A) fremmet følgende tilleggsforslag: «… herunder delt løsning for 
gang/sykkelvei langs Drøbakveien gjennom hele planområdet.» 
 
Utvalget drøftet seg frem til følgende tillegg: 
Signalregulering for vestre arm av meierikrysset skal fortsatt vurderes. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 12.12.2013: 
Utvidelse av R-255 Reguleringsplan for Campus Ås, som vist på kart datert 22.11.2013, 
med reguleringsbestemmelser datert 22.11.2013, legges ut til offentlig ettersyn i 
medhold av plan- og bygningslovens § 12-14. Forbedrede løsninger for gående og 
syklende på veistrekningen må vurderes i det videre planarbeidet, herunder delt løsning 
for gang/sykkelvei langs Drøbakveien gjennom hele planområdet. 
 
Signalregulering for vestre arm av Meierikrysset skal fortsatt vurderes. 
 
Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 
 
Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn 
Nedenfor gis det en kortfattet gjennomgang av tiltakene som er foreslått. For en mer 
utfyllende drøfting av alternativene vises det til forslagstillers planbeskrivelse, se kapittel 
4 «Planutvidelse, forslag for fv.152». 
 
Planforslaget er endret på følgende punkter, oppsummert av forslagstiller:  Avgrensning for fredningsområde er justert i henhold til siste opplysninger fra 

Riksantikvaren. Hensynssonen H570_3 som lå inne i reguleringskartet ved 
offentlig ettersyn er innlemmet i fredningsområdet. Hensynssone H570_3 er 
derfor fjernet fra reguleringskartet. Øvrige hensynssoner er ikke nummerert om.  Det er foretatt justeringer i bestemmelsene og reguleringskartet iht. innkomne 
bemerkninger. Det er innarbeidet bestemmelser om krav til marksikringsplan, 
ivaretakelse av naturmangfold, tidsfrist for å føre midlertidig anleggsområde 
tilbake til dyrka mark, samt at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for 
alle tiltak langs fv. 56 og 152.  Veigeometrien omkring Meierikrysset er endret. Dette har medført endringer i 
skråningsutslag m.m. omkring rundkjøringen.  Vestre veiarm i Meierikrysset er endret, og sentraløyas diameter er økt. Dette gir 
bedre fartsdemping inn mot rundkjøringen fra vest. Sirkulasjonsarealet blir noe 
trangere. Buss kommer godt gjennom, mens vogntog må benytte det 
overkjørbare arealet langs sentraløya.  Bussholdeplassen øst for Meierikrysset er forskjøvet og utvidet iht. krav fra 
Statens vegvesen. Endringene medfører at det nordvestre hjørnet av 
Skogsdammen blir noe berørt av planen.  Avkjørsel til Kirkeveien 1 (Damgården) er samlet med eksisterende avkjørsel til 
Kirkeveien 3.  Eksisterende avkjørsel til Kirkeveien 1 stenges.  Trasé for gang- og sykkelvei langs Kirkeveien er forskjøvet lenger mot vest 
nærmest Meierikrysset. Dette gir en rettere linjeføring på gang- og sykkelveien. 
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 Trasé for gang- og sykkelvei mellom Johan L. Hirsch’ vei og bussholdeplassen 
vest for Meierikrysset er justert, men samtidig ivaretas de fredede trærne. Det 
legges en ny forbindelse fra bussholdeplassen til Johan L. Hirsch’ vei, ved 
nåværende innkjøring til NMBU.  Ny avkjørsel til Kjerringjordet, vei V11, utgår fra planen. Denne erstattes av 
atkomstpil lenger vest i plankartet, der eksisterende avkjørsel vis-à-vis Osloveien 
vil bli utbedret i forbindelse med byggeplan.  Veigeometrien til vei V3 er justert. Ny veiføring har redusert område OP3/LNFR 
fra 36 daa til 35,4 daa.  Trasé og bredde på vei V2 (Arboretveien) er endret, og det er lagt inn gang- og 
sykkelvei.  Atkomstpil på vei V2 nær planlagt rundkjøring er fjernet. Langs fv. 152 er det 
foretatt justeringer av skråningsutslag. Anleggsbelte (midlertidig anlegg og 
riggområde) utvides til 16 m, for å gi bedre plass til anleggsarbeid og til god 
mellomlagring av matjord. Ved de nye rundkjøringene er anleggsområdene økt til 
mer enn 16 m på grunn av omlegging av ledninger og trafikk. Planavgrensningen 
er dermed noe utvidet, men ligger innenfor området det ble kunngjort oppstart 
for. Berørte arealer eies av NMBU.  Midlertidig anlegg- og riggområde er ikke vist på arealer regulert til 
byggeområde.  Kulturminne ID 173488 er tatt inn i planområdet som et frigitt kulturminne. Dette 
har dermed ikke konsekvenser for anleggsarbeidet. Kulturminnet er merket #23 i 
plankartet.  Midlertidig anlegg- og riggområder var i plankartet til offentlig ettersyn merket 
#23. I plankart til politisk behandling er midlertidig anlegg- og riggområde merket 
#24, som følge av at nytt kulturminne er lagt inn som #23. 

 
Meierikrysset 
Eksisterende rundkjøring forskyves mot sørøst, og både rundkjøringen og sentraløya 
utvides. Forskyvingen av rundkjøringen vil bedre siktforholdene og øke avstanden til 
Meierimuseet. Sentraløya utvides, noe som vil gi en bedre fartsdemping i krysset. 
 

 
 

Ny kryssløsning for Meierikrysset. Saksede/forskjøvet gangfelt over fv. 152.  
Atskilt plattform for buss og gang- og sykkelvei. 
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Bredden på gangfeltene over de fire veiarmene utvides for å bedre kapasiteten og 
minske konflikter mellom gående og syklende. Gangfeltene sakses for å dempe farten 
og rette gående- og syklenes bevissthet mot møtende kjøretøy. 
 
Undergang Meierikrysset 
Forslagstiller har vurdert ulike løsninger for undergang for å bedre trafikksikkerheten for 
gående og syklende i Meierikrysset. På grunn av høydeforskjellene langs Herumveien, 
Kirkeveien og Drøbaksveien, og veinormalens krav om tilgjengelighet for alle, vil en 
undergang kreve en lang nedtrapping fra Herumsveien til fv. 152 og en lang 
opptrapping til Kirkeveien. Forslagstiller har forsøkt å korte ned lengden ved å legge 
slynger på rampen. Det er skissert to ulike løsninger for dette. 

 

 
 

Alternativ A: Skissert løsning med 5 % stigning. 
 

Alternativ A vil gi en undergang som tilfredsstiller stigningskravet på 5 %. Alternativet vil 
gi flere kurver som kan komme føre til konflikter mellom gående og syklende. Statens 
vegvesen stiller seg negativ til denne løsningen av hensyn til trafikksikkerhet. 
Alternativet medfører også inngrep i landbruksareal på sørsiden av fv. 152 og 
grøntareal på nordsiden og kan derfor ikke aksepteres av hverken fylkesmannen eller 
fylkeskommunen/Riksantikvaren. 

 

 
 

Alternativ B: Skissert løsning med 7 % stigning. 
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Alternativ B har slakkere svingningskurve, men med en brattere stigningskurve på 7 %. 
Dette gir kortere ramper og mindre inngrep. Alternativet tilfredsstiller ikke krav til 
universell utforming, og vurderes dermed som uaktuelt. Dette alternativet vil også 
medføre inngrep på nordsiden og sørsiden av fv. 152. 
 
Ett tredje alternativ som har vært vurdert er en undergang under Meierikrysset i nord-
sør retning. En slik undergang vil delvis være en sjakt som vil stenge atkomstveier, og 
gi alle som skal i andre retninger betydelige omveier. Alternativet vurderes av 
forslagstiller som konfliktfylt, uhensiktsmessig, i tillegg til at det er en kostbar løsning. 
 
Signalregulering Meierikrysset 
Forslagstiller har vurdert signalregulert kryss, og en signalregulering av vestre arm ved 
Meierikrysset. Et signalregulert kryss vil prioritere framkommelighet for myke trafikanter 
på tvers av fv. 152 og framkommelighet for kollektivtrafikk langs fv. 152. Et 
signalregulert kryss vil ha størst effekt under trafikktopper, og vil ha lang omløpstid som 
fører til at kryssende fotgjengere må vente mens fv. 152 har grønt lys. Utenom 
trafikktoppene på morgenen vil et signalregulert kryss føre til større forsinkelser og 
høyere ulykkesrisiko enn rundkjøringer. Rundkjøring vurderes derfor som den mest 
formålstjenlige løsningen. 
 

 
 

Signalregulering av vestre arm på Meierikrysset. 
 

Alternativt kan man signalregulere vestre arm av Meierikrysset. I henhold til 
Vegvesenets håndbøker bør avstand mellom rundkjøring og signalregulert overgang 
være minst 30 meter. Ved kortere avstander vil lyssignalet komme for brått på bilister 
som kommer ut av rundkjøringen. Dette kan medføre påkjørsler og problemer med 
trafikkavvikling i rundkjøringen. Løsningen kan også føre til en del «villkryssinger» og vil 
gi et behov for rekkverk for å hindre dette. En annen konsekvens kan også være at en 
stor andel syklister vil bruke rundkjøringen. Statens vegvesen kan ikke akseptere en slik 
løsning. 
 
Bussholdeplasser 
Antallet bussholdeplasser mellom Vollebekk og Aud Max reduseres fra tre til to 
holdeplasser. Dette er avklart med Ruter som mener det vil føre til en mer effektiv 
trafikkavvikling. 

 



 
 

Ås kommune  
Vår ref.: 13/04444 

 
Side 9 av 18 

 

 
 

Eksisterende bussholdeplasser langs Fylkesvei 152 Drøbaksveien. 
 
Holdeplassen ved Vollebekk flyttes lenger mot øst, til den nye rundkjøringen ved 
Arboretveien. Holdeplassene ved Urbygningen og Aud Max slås sammen til en 
bussholdeplass ved Meierikrysset. Holdeplassene vil da ligge ved de to 
hovedatkomstene til Campus Ås. Bussholdeplassene legges etter kryssene i begge 
retninger. 

 

 
 

Foreslåtte bussholdeplasser langs fylkesvei 152 Drøbakveien. Bussholdeplassene legges etter 
de to hovedatkomstene til Campus Ås, Meierikrysset i vest og Arboretveien i øst. 

 
De nye bussholdeplassene tar høyde for et stort antall passasjerer samtidig, og det er 
lagt til rette for dublett-kjøring. Bussholdeplassene dimensjoneres for to leddbusser 
samtidig. Plattform for passasjerer og leskur atskilles fra gang- og sykkelvei, som 
legges i bakkant av leskuret. 
 
Gang- og sykkelveier 
Forslaget til endret regulering bygger videre på eksisterende gang- og sykkelveier, og 
løsningen i gjeldende reguleringsplan for Campus Ås. Ved Meierikrysset økes bredden 
på gang- og sykkelveien til 6 meter, som følge av forventet høyt antall trafikanter 
samtidig. Utenfor kryssområdet tilpasses breddene til eksisterende gang- og 
sykkelsystem. Det legges inn en ny gangforbindelse mellom Johan L. Hirsch’ vei og 
busslommen øst for denne veien. 
 
Gang- og sykkelvei gjennom Sentralparken 
Det har vært avholdt flere møter mellom tiltakshaver, overordnete myndigheter, NMBU 
og kommunen der gang- og sykkelvei gjennom Sentralparken har vært drøftet. 

 
 

En eventuell utvidet gang- og sykkelvei gjennom parken. Innmålte trær i grønt, eksisterende 
gang- og sykkelvei i rødt, og utvidelse vist i blått. 

 



 
 

Ås kommune  
Vår ref.: 13/04444 

 
Side 10 av 18 

 

Stien som i dag fungerer som gang- og sykkelvei er en del av et helhetlig stisystem 
gjennom den fredete parken. Forslagstiller har vurdert en mulig utvidelse av gang- og 
sykkelveien. For å vurdere konsekvensene for de fredete trærne har disse blitt innmålt 
med nøyaktig plassering. En utvidelse av gang- og sykkelveien i parken vil innebære 
enten oppgraving for å etablere fundament for utvidelse, eller oppfylling på eksisterende 
terreng. Begge alternativer påvirker trærnes rotsone i negativ retning. Forslagstiller 
vurderer derfor at en utvidelse av gang- og sykkelvei gjennom parken er i konflikt med 
fredningsbestemmelser, og vil derfor ikke være mulig. 
 
Anleggsperiode 
 
Sikkerhet for gående og syklende 
Gang- og sykkeltrafikk forutsettes å bli ledet til egne traséer under anleggsperioden. Det 
vil bli satt opp nødvendige beskyttelsesrekkverk og gjerder, og det vil bli stilt krav til 
frisikt og utforming av atkomster til anleggsområder. 
 
Trafikkavvikling 
Reguleringsplanen legger til rette for at areal midlertidig kan disponeres til 
anleggsarbeid for å begrense ulempene for trafikantene. Arbeidet vil utføres i tre 
etapper.  Først vil ny vei bygges på sørsiden av fv. 152, mens trafikken går på nordsiden.  Deretter vil trafikken flyttes over på sørsiden mens anleggsarbeidet flyttes til 

nordsiden.  Til slutt vil forskjøvet vei tilknyttes eksisterende vei i endene. Dette kan kreve 
trafikkregulering og andre midlertidige tiltak. 

 
Innkommende uttalelser 
Totalt er det innkommet sju uttalelser til planen; 

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 25.02.2014. 
2. Riksantikvaren, datert 26.02.2014. 
3. a. Statens vegvesen, datert 27.02.2014. 

b. Statens vegvesen, notat ang. avkjørsel til Kjerringjordet, datert 17.03.2014. 
4. Akershus fylkeskommune, datert 28.02.2014. 
5. a. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), datert 04.03.2014 

b. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), notat ang. avkjørsel til 
Kjerringjordet, mottatt 10.03.2014. 
c.  Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), uttalelse vedr. atkomst 
til Kjerringjordet datert 18.03.2014. 

6. Veterinærinstituttet, datert 03.01.2014. 
7. Studentsamskipnaden i Ås, datert 05.02.2014. 

 
Under er disse oppsummert med rådmannens kommentarer. Videre vises det til 
forslagstillers kommentarer, se avsnitt «3.5 Mottatte uttalelser ved offentlig ettersyn», 
side 23-27 i planbeskrivelsen. 
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 25.02.2014 
Konsekvenser av midlertidig rigg- og anleggsområde på dyrka jord og naturmiljø er lite 
vurdert. Fylkesmannen forutsetter at planen og bestemmelser for midlertidig 
anleggsområde forbedres slik at hensynet til dyrka jord og naturmiljøet ivaretas. 
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Nasjonale mål om å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende bør også settes 
som mål for reguleringsplanen. 
 
Det savnes en vurdering etter naturmangfoldloven for eventuelle konsekvenser for 
naturmiljøet langs nordvestre ende av Skogsdammen. Dammen er en viktig naturtype 
og leveområde for truete arter. Kantvegetasjon langs vassdrag er også lovbeskyttet 
etter vannressursloven. Fylkesmannen forventer at det gjøres alternativvurderinger som 
belyser muligheter for å unngå inngrep i Skogsdammen. Det forutsettes at tiltak langs 
Skogsdammen utføres på en skånsom måte med tilstrekkelig hensyn til 
naturmangfoldet også under anleggsarbeidet. Dette bør legges inn som 
planbestemmelse. 
 
Langs sørsiden av fv. 152 er det avsatt areal til midlertidig anleggs- og riggområde som 
omfatter fulldyrka jord. Tiltakets omfang, konsekvenser og alternativer er ikke vurdert i 
planforslaget, og rekkefølgebestemmelsene er ikke tilstrekkelig til å ivareta hensynet til 
en sikker og god tilbakeføring av arealene til matproduksjon. Arealtall er ikke oppgitt, og 
behovet for et så stort inngrep er ikke dokumentert eller avveid. Det forutsettes at det 
iverksettes avbøtende tiltak for å unngå varige skader på dyrka jord. 
Reguleringsbestemmelsene for midlertidig anleggsområde må forbedres 
tilsvarende. Det må settes en frist for tilbakeføring til matproduserende areal. 
Bestemmelsen må omfatte føringer for avtaking og bevaring av matjordlag og øvrig 
jordsmonn og for at pakkingsskader skal unngås. Erosjonsforebyggende tiltak må 
gjøres etter behov, likedan for drenering og andre hydrotekniske tiltak. 
 
Rådmannens kommentarer 
Rådmannen mener nasjonale mål om å øke andelen gående og syklende er ivaretatt i 
planen og viser til bakgrunnen for utvidelsen. Angående vurdering etter 
naturmangfoldloven viser rådmannen til kapittel «5.6 Naturmiljø» i planbeskrivelsen og 
til forslagsstillers kommentarer. 
 
2. Riksantikvaren, datert 26.02.2014 
Deler av det fredete området i parken har fått status som «annen veigrunn - grøntareal» 
i reguleringsplanen, i tillegg til at det er båndlagt etter kulturminneloven. Stien langs 
Drøbakveien som i dag fungerer som gang- og sykkelsti er en del av det opprinnelige 
sti-nettet i parken, og ikke egentlig en del av veiarealet. Fredning etter kulturminneloven 
gjelder foran regulering. Det kan virke forvirrende dersom deler av det fredete arealet 
reguleres som veggrunn, da det i så fall kan framstå som at det er andre bestemmelser 
som gjelder langs Drøbakveien enn i resten av det fredete 
området. Riksantikvaren ber derfor om at hele det fredete området får en og samme 
reguleringsstatus, og fortrinnsvis ikke som veggrunn. 
 
Rådmannens kommentarer 
Rådmannen viser til kommentar fra forslagstiller. 
 
3. 
a. Statens vegvesen, datert 27.02.2014 
Planleggingen av tiltak i Meierikrysset og tiltak langs fv. 152 gjøres i samråd med 
Statens vegvesen. For å sikre at tiltakene på fylkesveien reguleres i henhold til 
vegnormalene og at det avsettes tilstrekkelig veg- og trafikkareal i planforslaget, er det 
viktig at det foreligger godkjent detaljplan før endelig planvedtak. Det er behov for 
justeringer av foreslåtte detaljtegninger før disse kan godkjennes. 
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Alle tiltak langs fv. 152 og fv. 56 skal gjennomføres etter byggeplan godkjent av Statens 
vegvesen. Dette må presiseres i planbestemmelsene. 
 
Gang- og sykkelveien lang fv. 152 bør i utgangspunktet i størst mulig grad gå parallelt 
med vegtraseen. Utfordringer knyttet til bratt terreng, konflikt med trær og vegetasjon, 
samt siktproblematikk vanskeliggjør muligheten for en langsgående gang- og 
sykkelveitrasé. Videreføring av dagens trasé vil være mest hensiktsmessig basert på 
liten grad av konflikt med disse momentene. Statens vegvesen anser at stenging av 
Johan L. Hirsch vei vil bidra positivt til økt lesbarhet av gang og sykkelveitraseen inn 
mot parken. 
 
Statens vegvesen ønsker at bredden på gang- og sykkelveien gjennom parken utvides 
fra 2,5 til 3,5 meter. Med hensyn til fredete trær og andre vernehensyn, ser vegvesenet 
at dette er konfliktfylt. 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 11.1 må fastsette at rundkjøringen ved Arboretveien 
skal gjennomføres etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen. 
 
Det er vist en atkomst med pil fra Arboretveien like ved rundkjøringen på fv. 152. 
Avkjørselen kan ikke legges så tett inntil kryssområdet. Vegvesenet har imidlertid fått 
opplyst at eksisterende parkeringsplass skal avvikles, og at det derfor ikke vil være 
behov for avkjørsel. Statens vegvesen forutsetter at atkomstpilen fjernes fra plankartet. 
 
b. Statens vegvesen, datert 17.03.2014 
Statens vegvesen viser til møte 11.03.2014 mellom Ås kommune, Statsbygg, NMBU og 
Statens vegvesen. Bakgrunnen for møtet var høringsuttalelsen til NMBU der 
forslagstiller ble gjort oppmerksom på at foreslått løsning for avkjørsel til Kjerringjordet 
berører et plantefelt som brukes til forskning innen jordkultur. Forskningsprosjektet 
inngår i et nordisk samarbeid og har pågått i mer enn 50 år. På bakgrunn av verdier 
knyttet til forskningen anser NMBU det som svært vanskelig å akseptere avkjørselen 
som foreslås i den utvidede planen. På oppdrag fra Statsbygg har Multiconsult skissert 
tre alternative atkomstmuligheter fra Kjerringjordet til fv. 152. Det var disse alternativene 
som ble drøftet på møtet. 
 
Alternativer: 

A. Oppgradering av eksisterende traktorvei ved Vollebekk 
B. Avkjørsel fra rundkjøring ved Arboretveien 
C. Avkjørsel øst for ny bussholdeplass - over eksisterende forsøksfelt 

 
Partene var enige om forsøksfeltets verdi og at det var et behov for en vurdering av 
andre atkomstløsninger. Alternativ A vurderes av Statens vegvesen som den mest 
hensiktsmessige løsningen. Løsningen krever noe endring av geometrien i krysset, men 
Statens vegvesen vurderer det som mulig å tilfredsstille krav til sikt og trafikksikkerhet i 
avkjøringen. Når det gjelder alternativ B kan ikke Statens vegvesen akseptere en fjerde 
arm på rundkjøringen. Et grunnleggende prinsipp for rundkjøringer er at det skal være 
noenlunde lik belastning på alle veiarmer. Vegvesenet viser også til NMBUs uttalelse og 
notat der NMBU viser til at det er stort sett saktegående landbruksmaskiner som vil 
benytte seg av avkjørselen. Statens vegvesen mener det vil være svært uheldig for 
trafikkavviklingen dersom saktegående landbruksmaskiner skal inn i en rundkjøring med 
en stor andel av kollektivtransport. Alternativ B frarådes derfor av Statens vegvesen. 
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Alternativ C anbefales og foretrekkes av Statens vegvesen, men vegvesenet har 
forståelse for de negative konsekvensene det kan ha for forsøksfeltet, og kan derfor 
akseptere bygging av en alternativ atkomstvei. 
 
Avslutningsvis oppfordrer Statens vegvesen NMBU om å sette i gang med å flytte 
forsøksfeltet. Dette med tanke på sammenslåingen av UMB, NVH og VI samt den 
forventende befolkningsveksten i Ås som på sikt kan skape et behov for en 
gjennomgående sykkeltrase og et kollektivfelt på sørsiden av fv. 152. Statens vegvesen 
oppfordrer til et langsiktig perspektiv på tilrettelegging for myke trafikanter og for 
kollektivtrafikken. 
 
Rådmannens kommentarer 
Det vises til forslagstillers kommentarer. Rådmannen tar Statens vegvesens 
konklusjoner angående avkjørsel til Kjerringjordet til etterretning. Videre støtter 
rådmannen Statens vegvesens oppfordring til NMBU om å omplassere forsøksfeltene 
med tanke på langsiktige løsninger for myke trafikanter og kollektivtrafikk. 
 
4. Akershus fylkeskommune, datert 28.02.2014 
Fylkeskommunen ga i brev datert 03.02.2014 tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner i medhold av kulturminneloven § 8. Det ble gitt tillatelse til at 
reguleringsplan for Campus Ås vedtas uten vilkår om ytterligere arkeologisk 
undersøkelse av bosetningsspor id 173488 før tiltak i henhold til planen realiseres. 
Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede gjennomført i forbindelse med registrering utført 
av Akershus fylkeskommune. 
 
I forslag til plankart har deler av det fredete området i parken på NMBU fått status som 
«annen veggrunn – grøntareal» i tillegg til at det er båndlagt etter lov om kulturminner. 
Fredning etter kulturminneloven gjelder foran regulering, og alle endringer innenfor det 
fredete området krever dispensasjon uavhengig av reguleringsformål. Stien langs 
Drøbakveien som i dag fungerer som gang- og sykkelsti er en del av det opprinnelige 
sti-nettet i parken, og ikke egentlig en del av veiarealet. På bakgrunn av dette bemerker 
fylkeskommunen, i overensstemmelse med Riksantikvaren, at det kan virke forvirrende 
dersom deler av det fredete arealet reguleres som veggrunn, da det i så fall kan framstå 
som at det er andre bestemmelser som gjelder langs Drøbakveien enn i resten av det 
fredete 
området. Eventuell opparbeidelse av veiareal innenfor det fredete området vil være 
konfliktfylt. Fylkeskommunen ber derfor om at hele det fredete området får en og 
samme reguleringsstatus, og fortrinnsvis ikke som veggrunn. 
 
Rådmannens kommentarer 
Viser til forslagstillers kommentarer. 
 
5. 
a. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), datert 04.03.2014 
NMBU støtter at rundkjøringen trekkes lenger unna Meierikrysset, slik forskyvingen er 
vist i høringsutkastet. 
 
Når det ikke har vært mulig å finne en løsning med ensidig bussholdeplass ved dagens 
hovedinnkjøring, støtter NMBU en løsning med kun to holdeplasser for Campus, 
lokalisert til de to rundkjøringene. 
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Omlegging av trasé for gang- og sykkelvei langs fv. 152 slik Statens vegvesen primært 
ønsker, vil medføre omfattende inngrep i parken og trebestanden. Flere trær som er 
viktige i forhold til siktaksen fra Urbygningen må felles, i tillegg til trær som er en del av 
hageanlegget til den tidligere direktørboligen. NMBU er negativ til en slik løsning, som 
også vil kreve dispensasjon fra parkfredningen for å kunne gjennomføres. 
 
Statens vegvesen har ønsket at dagens gang- og sykkelvei gjennom Campus utvides til 
3 meter. Dagens gang-/sykkelveitrasé bukter seg langs Campus, og går for en stor del 
inne i den fredete parken. En økning av bredden til 3 meter vil bety at mange av de 
fredete trærne må felles. Det vil også kreve dispensasjon fra fredningen for å kunne 
gjennomføres. NMBU er negative til dette og forutsetter derfor at dagens bredde på 2,5 
meter opprettholdes. 
 
Hensynssone i høringsutkastet til reguleringsplan stemmer ikke overens med 
fredningsbestemmelsene for parken vest for Meierikrysset. Viktige trær i 
parkfredningen, øst for dagens hovedinnkjøring, er feilaktig lagt i en mindre streng 
hensynssone for bevaring, ikke hensynssone for fredning. Dette må endres. 
 
NMBU ønsker primært at bjørker på nordsiden av bussholdeplass for vestgående trafikk 
ved Meierikrysset ikke påvirkes negativt. Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre, må 
det gjennomføres avbøtende tiltak i form av å plante nye trær. De forutsetter at gang- 
og sykkelveien kan holdes åpen for ferdsel mens byggearbeidene pågår. 
 
Helheten i utformingen av plassen foran det fredete Meierimuseet anses ikke ivaretatt i 
reguleringsforslaget. NMBU ber om en revidert løsning der hele området mellom 
Meierimuseet og selve rundkjøringen anlegges som en plass der gang- og sykkelveien 
integreres. Dette kan bl. a. løses ved at det bygges støttemur mot selve rundkjøringen 
der høydeforskjellen tas opp. 
 
Reguleringsforslaget viser en løsning der det tas mer arealer ved Damgården enn 
dagens godkjente plan, selv om rundkjøringen i Meierikrysset er trukket lenger unna. 
Hageanlegget er regulert til bevaring og bygningen fredet. NMBU påpeker at 
hageanlegget ble beskåret da dagens gang- og sykkelvei ble anlagt. Det bør helst ikke 
reduseres ytterligere. Gang- og sykkelvei bør derfor begrenses i omfang. Dagens hekk 
gir god avgrensning og må beskyttes gjennom byggeperioden. 
 
Det er ikke akseptabelt at dagens innkjøring til Damgården fra Kirkeveien legges ned og 
erstattes av en ny felles avkjøring med Plantevernbygningen. Dagens innkjøring er 
viktig for hageanleggets utforming, og beplantingen med søtmispel bør ikke røres. 
Dersom det viser seg nødvendig å ta noe av hekk eller annen beplantning, må 
byggherre bekoste avbøtende tiltak med nyplanting av vegetasjon. 
 
Reguleringsplanen viser utfylling i nordvestre hjørne av Skogsdammen, for å få plass til 
ny bussholdeplass. Inngrepet vil kunne skade damkonstruksjonen til Skogsdammen. 
Det påpekes at Statsbygg som byggherre har ansvar for sikring av damkonstruksjonen. 
Langs Kirkeveien viser utkastet til reguleringsplan at det dels er lagt opp til 3 meter 
rabatt mellom vei og gang- og sykkelvei, og dels en smalere rabatt og dels fortau. 
Planforslagets løsning ivaretar ikke stedlige kvaliteter eller utfordringer, terreng- og 
vegetasjon er ikke tilfredsstillende ivaretatt. 
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Krysningspunktet mellom gående og syklende i Høyskoleveien og Kirkeveien er ikke 
vist med noen form for sikringstiltak. Flere trær langs strekningen vil måtte fjernes som 
følge av den planlagte traseen. Linjeføringen bør endres. Dersom dette ikke er mulig, 
må det iverksettes avbøtende tiltak som planting av nye trær langs strekningen. 
 
På grunn av plassering av ny bussholdeplass for østgående trafikk, må dagens 
atkomstvei til bebyggelsen på Kjerringjordet legges om. I utkastet til reguleringsplan er 
atkomstveien foreslått lagt i en bue østover med ny kobling til fv. 152 øst for ny 
bussholdeplass. NMBU kan ikke akseptere den skisserte løsningen, og ønsker at 
atkomstvei til Kjerringjordet kobles direkte til ny rundkjøring ved Husdyrfagbygningen. 
Løsningen som er vist i høringsutkastet er uheldig fordi den vil legge beslag på 
arealer som i dag brukes til forskning innen jord- og plantekultur. Forsøk på disse 
arealene har pågått i mer enn 50 år, og må kunne fortsette. Kobling av atkomstvei til ny 
rundkjøring vil gi mindre forbruk av dyrka mark i tillegg til en mer helhetlig 
terrengtilpasning i området. Det vil også gjøre det mulig å legge ned en trafikkfarlig 
landbruksvei i krysset mellom fv. 152 og Osloveien. Bebyggelsen på Kjerringjordet er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig og privat tjenesteyting. Arealet er ca.10 da. 
Det vil imidlertid ikke være mulig med en utvidet bruk av verken dagens eller framtidig 
bebyggelse med den foreslåtte atkomstveien. 
 
b. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), notat mottatt 10.03.2014 
NMBU viser til utvidet reguleringsplan for Campus Ås. Av utkastet framgår det at 
dagens atkomstvei til bebyggelsen på Kjerringjordet må legges om. Dette skyldes ny 
lokalisering av bussholdeplass for østgående trafikk, rett øst for ny rundkjøring ved 
Husdyrfagbygningen. 
 
I utkastet til reguleringsplan har man valgt å legge om avkjøringen ved å legge veien i 
en bue østover for ny til kobling av atkomstveien til fv. 152 øst for ny bussholdeplass. 
Betingelsen for at denne lokaliseringen tillates er, så vidt NMBU forstår, at atkomstveien 
ikke skal ha mer enn 50 bevegelser per døgn. 
 
Ny påkjøring fra Kjerringjordet er en problemstilling som Statsbygg, etter det NMBU har 
fått opplyst, har drøftet med Statens vegvesen, og fått aksept for. NMBU har ikke blitt 
konsultert om denne løsningen. 
 
NMBU vurderer det som svært vanskelig å akseptere denne løsningen av følgende 
grunner;  Løsningen som er foreslått legger beslag på arealer som i dag brukes til 

forskning innen jordkultur. Feltet inngår i et nordisk samarbeid, og er unikt i 
internasjonal sammenheng. Dagens forsøk har pågått i mer enn 30 år, og NMBU 
prioriterer at disse forsøkene må fortsette.  Dagens løsning består av to avkjørsler til Kjerringjordet. På begge avkjørslene 
varierer aktivitetsmønsteret. Når det er topper i aktivitetsmønsteret vil det gi langt 
flere enn 50 bevegelser daglig, stort sett med saktegående kjøretøy.  Bebyggelsen på Kjerringjordet er avsatt til «offentlig og privat tjenesteyting». 
NMBU mener at i en reguleringsplan ikke kan legge opp til en løsning som er til 
direkte hinder for en senere regulering av området i tråd med statusen i 
kommuneplanens arealdel.  Avkjøringen til Kjerringjordet kan ikke være i en busslomme, det må være 
tilstrekkelig siktlinje i avkjørselen når det står buss på holdeplassen. 
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 Løsningen som er foreslått vurderer NMBU som et lite heldig planfaglig grep. 
Som utdanningsinstitusjon innen landskapsarkitektur og by- og regionplanlegging 
ser NMBU det som uheldig dersom det etableres slike løsninger på Campus. 

 
Utkastet til reguleringsplan legger rent fysisk beslag på om lag 50 % av selve 
forsøksarealet. Forsøksarealet er planlagt og brukt som en helhet, med ulike 
forsøksruter knyttet til varierende typer jordbearbeiding. NMBU vurderer det som svært 
vanskelig å akseptere en løsning som går på bekostning av dette forsøksfeltet. 
 
NMBU mener det må være mer hensiktsmessig å koble avkjørselen til den planlagte 
rundkjøringen ved Arboretveien. Dette for å spare forsøksfeltet, sikre en mer 
trafikksikker avkjørsel, og legge til rette for formålet for bebyggelsen på Kjerringjordet 
som er satt kommuneplanens arealdel. Etter NMBUs beregninger vil gjennomføringen 
av reguleringsplanen legge beslag på min. 1,5 daa. En ny avkjørsel fra rundkjøringen 
vil, slik NMBU har estimert dette, legge beslag på under 0,7 daa. 
 
c. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), datert 18.03.2014 
NMBU viser til offentlig ettersyn av utvidet reguleringsplan for Campus Ås, NMBUs 
høringssvar datert 04.03.2014, og møter angående planen, da særlig møtet hos 
Statsbygg der NMBU, Statens vegvesen og Ås kommune var representert. 
 
Bakgrunnen for møtet var foreslått løsning for avkjørsel til Kjerringjordet. Løsningen kan 
ikke aksepteres av NMBU. Begrunnelsen er omtalt i universitets høringssvar og mer 
utførlig i et notat. 
 
På møtet ble det skissert en løsning der eksiterende landbruksavkjøring nær krysset 
mellom fv. 152 og Osloveien. NMBU kan akseptere denne løsningen under visse 
betingelser.  Det utarbeides en detaljplan for endring av geometrien i krysset, i tråd med 

innspillene fra Statens vegvesen i brev datert 17.03.2014, slik at avkjørselen 
tilfredsstiller krav til sikt og trafikksikkerhet i avkjøringen. Detaljplan forelegges 
Statens vegvesen til godkjenning. Vurdering og avklaring må være basert på 
opplysninger NMBU har gitt tidligere, blant annet trafikktopper under innhøstning 
og bebyggelsens status i kommuneplanen.  Avkjøringen bygges slik at den tilfredsstiller alle krav i vegloven og tilhørende 
forskrifter.  NMBU får nødvendige tillatelser til bruk av avkjøringen til landbruksvirksomhet, 
forsøksvirksomhet og bruken av bygninger og område avsatt i kommuneplanens 
arealdel til «offentlig- og privat tjenesteyting».  Nødvendige tillatelser til bruk av ny avkjøring for virksomheten på Kjerringjordet 
må være gitt, og nødvendig opparbeidelse av ny avkjøring og av vei inn til 
bebyggelse på Kjerringjordet må være gjennomført før dagens avkjøring til 
bebyggelse på Kjerringjordet stenges.  Statsbygg bekoster nødvendig oppgradering av avkjørsel og av vei inn til 
bebyggelsen på Kjerringjordet. 

 
Rådmannens kommentarer 
Rådmannen har forståelse for verdien av forsøksfeltene på Kjerringjordet, og vurderer 
derfor løsningen der dagens landbruksavkjøring oppgraderes som en tilfredsstillende 
løsning med tanke på dagens bruk av Kjerringjordet. Rådmannen viser til den pågående 
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kommuneplanrulleringen, og mener det er uheldig å legge opp til utvidet bruk av de 
bebygde arealene på nåværende tidspunkt. 
 
6. Veterinærinstituttet, datert 03.01.2014 
Det er feil i vedlagt materiale. Det er vei V4 mellom Osloveien og V5 som skal kunne 
stenges fysisk for allmenn ferdsel ved mistanke om alvorlig smitteutbrudd, ikke V2. 
Veterinærinstituttet har ellers ingen merknader til utvidelsen av reguleringsplan for 
Campus Ås. 
 
Rådmannens kommentarer 
Rådmannen viser til forslagsstillers kommentar. 
 
7. Studentsamskipnaden i Ås, datert 05.02.2014 
Lysregulering av vestre arm av Meierikrysset bør gjennomføres. Kryssing av veien bør 
foregå i puljer for å bidra til en mer effektiv trafikkavvikling. Det er ikke behov for å 
utvide Fv. 152. Man bør heller prioritere en moderat utvidelse av gang- og sykkelveien 
gjennom parken på strekningen Arboretveien-Meierikrysset for å gjøre bruk av gang- og 
sykkelveien sikrere. 
 
Rådmannens kommentarer 
Viser til forslagsstillers kommentar, og vurderinger i planbeskrivelsen, kapittel «4.9.7 
Alternative kryssløsninger». 
 
Vurdering med begrunnelse: 
Hensikten med planutvidelsen var å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, 
samt å tilrettelegge for en effektiv avvikling av kollektivtransport på strekningen. 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med planen som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Av 
større endringer har foreslått avkjørsel til Kjerringjordet blitt fjernet og Arboretveien har 
blitt utvidet med gang- og sykkelvei. 
 
Rådmannen mener planforslaget imøtekommer hensikten bak planen når det gjelder 
effektiv avvikling av kollektivtransport. Foreslått løsning med to bussholdeplasser i 
tilknytning til hovedatkomstene til Campus Ås, samt oppgradering av Meierikrysset og 
ny rundkjøring i Arboretveien vurderes som akseptabel med tanke på effektiv 
trafikkavvikling. 
 
Når det gjelder trafikksikkerheten til gående og syklende vurderer rådmannen 
løsningene som har blitt presentert som et kompromiss mellom ulike interesser. Både 
Statens vegvesen og kommunen har påpekt i uttalelser og under møter med Statsbygg 
at dagens gang- og sykkelvei gjennom den fredete parken er svingete, smal og 
uoversiktlig, og at den ikke tilfredsstiller dagens krav til gang- og sykkelveier. Statens 
vegvesen anbefaler i sin uttalelse at gang- og sykkelveien utvides fra 2,5 til 3,5 meters 
bredde. Vernemyndigheter og NMBU har på sin side har vært tydelige på at de ikke kan 
akseptere en utvidelse av gang- og sykkelveien, på bekostning av den fredete parken. 
På bakgrunn av dette vurderer Statens vegvesen at det på sikt vil tvinge seg fram 
løsninger for myke trafikanter og kollektiv transport på sørsiden av Drøbakveien, og at 
andre interesser som jordvern da må vike. 
 
På et overordnet plan mener rådmannen at planforslaget vil forbedre dagens situasjon 
når det gjelder trafikksikkerheten. Forskyvingen av Meierikrysset vil gi bedre sikt i 
krysset, og gående og syklende vil få bedre plass forbi Meierimuseet. Farten i 
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rundkjøringen vil dempes ved at sentraløya utvides. Videre vil gangfeltene utvides og 
sakses over Drøbaksveien. Gang- og sykkelvei langs Kirkeveien rettes ut og to 
avkjørsler samles til én. Bredden på gang og sykkelveien ved Meierikrysset økes, og 
gang- og sykkelvei atskilles fra bussholdeplasser. Johan L. Hirsch’ vei stenges for 
trafikk, og erstattes av en ny hovedatkomst til Arboretveien. Bredden på Arboretveien 
økes og det legges til gang- og sykkelvei. Rådmannen vurderer løsningene som 
akseptable. 
 
Avveininger mellom verneinteresser, trafikksikkerhet, jordvern og trafikkavvikling har 
preget planprosessen. Rådmannen mener planforslaget har imøtekommet 
høringsuttalelser i den utstrekning det har vært mulig innenfor en stram tidsplan, og at 
planforslaget ivaretar hensikten bak rekkefølgebestemmelsene i den opprinnelige 
planen. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen mener planforslaget i stor grad imøtekommer ulike interesser på en god 
måte og anbefaler at planen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Hovedutvalgets vedtak kan ikke påklages. Endelig kommunestyrevedtak kan 
påklages. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Kommunestyrets vedtak er juridisk bindende straks vedtaket er fattet. 
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