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PROSJEKT NR. 12370 CAMPUS ÅS
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEKRAV I
REGULERINGSPLAN. FORSKYVNING AV TIDSPUNKT VEDR GANG-
/SYKKELVEI LANGS KIRKEVEIEN

Vi henviser til reguleringsplanen for Campus As og reguleringsbestemmelsene. Det er i §11.4 skrevet inn
ct rekkefolgekrav knyttet til barnehage ved krysset Kirkeveien/Utveien, som lyder:

«Gang- og sykkelveien langs østsiden av Kirkeveien, fra Meierikrysset opp til l  J !veien 6, skal ferdigstilles
for det gis igangsettingstillatelse til hygging av barnehagei Utveien4 (OP17)».
Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser er nylig innsendt for ny behandling, hvor endringene gjelder
tiltak langs  fv  152. Det nevnte rekkefølgekravet er ikke endret i forslaget til revidert reguleringsplan.

Prosjekteringsgruppen (PG) for Campus As bearbeider nå utbyggingsplanen. På grunn av avhengigheter
vedrorende frigjoring av tomter, opparbeiding av adkomst og infrastruktur med mere, er det
begrensninger i hvilke tidsrom som de enkelte deler av anlegget kan opparbeides.

Ny barnehage i Utveien 4 skal erstatte Akebakke barnehage som ligger i området hvor veterinær-
institusjonene skal ligge (OPS). For å kunne innrede ug sette alle installasjoner for NVH / Vet. inst. i drift
til summeren 2019 må arbeidet med tomten starte sommeren 2015. Det vil si at ny barnehage må stå klar
senest sommeren 2015.

Planleggingen av gang-/sykkelvei langs Kirkereien har startet, og vil fullfores i samarbeid med
veimyndigheten (fylkesvei) og kommunen. Vi trenger tiden frem til sommeren 2014 for autarbeide
byggeplan, innhente de nodvendige godkjennelser, utlyse anbudskonkurranse og engasjere entreprenør.

Dersom gang /sykkelveien blir ferdig senhostes 2014 il det være et hakt ar til barnehagen må være
ferdig bygget og innredet. Dette er for kort tid til et slikt byggeprosjekt.

Konsekvensene vil bli store dersom barnehagen ikke blir ferdig i tide, da dette vil forsinke oppstarten av
tomtearbeidene på OPS.

Vi vil ogsa nevne at navcrende trafikkmengde på Kirkeveien er begrenset, og at boligbebyggelsen ost fur
barnehagen kan benytte andre veier ned mot Drobakveien. Behovet for gang-/sykkelveien vil dermed
forst oppstå når barnehagen åpner.
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Med fremdrift av byggeprosjektet på OPS som vesentligste begrunnelse søker vi med dette om
dispensasjon fra rekkefølgekravet i § 11.4, slik at rekkefølgekravet i stedet settes  til  at gang- / sykkelveien
skal ferdigstilles før brukstillatelse for ny barnehage i Utveien 4 vil bli gitt. En slik dispensasjon vil løse et
stort fremdriftsproblem knyttet til gjennomføring av byggeprosjektet på OPS

Vennlig hilsen

Erik Antonsen
prosjektdirektør Einar Skare
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