
Ås kommune

Side 1 av 6

HTM-sak 115/13
R-255 Reguleringsplan for Campus Ås - utvidelse

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04444-7
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013

Rådmannens innstilling:
Utvidelse av R-255 Reguleringsplan for Campus Ås, som vistpå 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.

Rådmannen i Ås, 29.11.2013
Trine Christensen

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
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk)
1. Reguleringskart, datert 22.11.2013 (separat trykk, A3)
2. Reguleringsbestemmelser, datert 22.11.2013
3. Forslagsstillers planbeskrivelse, datert 19.11.2013
4. ROS-analyse av trafikksikkerhet på Fv. 152, datert 13.11.2013
5. Sjekkliste for planlegging, datert 19.11.2013
6. Forhåndsuttalelser

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Sakens øvrige dokumenter.
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Utskrift av saken sendes til:
Statsbygg v/Einar Skåre
Multiconsult v/Dag Johnsen
Adressater i følge liste

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken
Planutvidelsen gjelder tiltak langs Fylkesvei 152, Drøbakveien, og er en følge av
rekkefølgebestemmelsene som ble vedtatt i kommunestyret 12.09.2012. Nye
bussholdeplasser og endring av Meierikrysset medfører et arealinngrep som ligger
utenfor den opprinnelige reguleringsplanens område, og detmå derfor utarbeides en
reguleringsplan for Fv. 152. Dette gjøres ved en utvidelse av reguleringsplanen for
Campus Ås. Planområdet utvides dermed 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.

Planområdet langs Fylkesvei 152 Drøbaksveien.
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Det er gjennomført følgende vurderinger av konsekvenser ved endringsforslaget
risiko- og sårbarhetsanalyse

Planforslaget innebærer endring av Meierikrysset, ny rundkjøring i krysset
Drøbaksveien og Arboretveien, to nye bussholdeplasser i forbindelse med
hovedatkomsten til Campus Ås, og bredere gang- og sykkelvei i forbindelse med
Meierikrysset. Alternative løsninger og plasseringer har blitt skissert og vurdert i en
prosess der vegvesenet, kommunen, fylkesmannen, busselskap, UMB,
Riksantikvaren og fylkeskommunen har vært involvert.

Noen av alternativene som er vurdert av forslagstiller for å bedre trafikksikkerheten.
Fartsreduksjon
Signalregulering
Undergang Meierikrysset

Nedenfor gis det en kortfattet gjennomgang av tiltakene som er foreslått. For en mer
utfyllende drøfting av alternativene med tilhørende skisser vises det til forslagstillers
planforslag, se avsnitt «4.8 Andre løsninger som er vurdert».

Meierikrysset
Meierikrysset foreslås og flyttes ca. 10 m mot sørøst mot parkeringsplassen. Dette
øker avstanden til Meierimuseet, og gir bedre sikt forbi hjørnet av museet.
Konsekvensen av forskyvingen er at parkeringsplassen mister 11 plasser. På den
andre siden vil man ved å flytte rundkjøringen mot sørøsti liten grad berøre dyrka
mark. Andre trafikksikkerhetstiltak er å utvide rundkjøringen for en større avbøyning.
Dette gir en bedre fartsdemping. Det endrete Meierikrysset vil få en ytre diameter på
35 m og en sentraløy på 21 m i diameter. Sirkulasjonsarealet blir 7 m og er tilpasset
vogntog.

Gangfelt Meierikrysset
Gangfeltene over alle veier opprettholdes, men vil bli utvidet og sakset slik at
trafikksikkerheten øker for gående og syklende.

Nytt kryss Drøbaksveien og Arboretveien
Rundkjøringen fra reguleringsplanen fra 2012 beholdes. Det blir fortau langs
Arboretveien. Gang- og sykkelveien på nordsiden av Fv. 152 vil bli justert på grunn
av en lengre plattform for vestgående trafikk.

Bussholdeplasser
I dag betjenes Campus Ås av tre bussholdeplasser; Vollebekk i vest, UMB-parken og
Aud Max i øst. De tre bussholdeplasser blir foreslått erstattet av to holdeplasser i
henhold til avklaring fra Ruter. Reduksjonen i bussholdeplasser vil effektivisere
trafikkavviklingen, og samtidig ikke ta areal fra parken som er fredet. Gangavstanden
til bussholdeplassene vil for de fleste ikke overstige 300-400 m. Denne avstanden
vurderes som adekvat. Bussholdeplassene vil være dimensjonert for to leddbusser
samtidig for å ta høyde for et økende antall passasjerer. Plattform for buss skilles fra
gang- og sykkelveien, bortsett fra i Meierikrysset der passasjerer og gående og
syklende deler areal. Her økes bredden fra 2,5 m til 6 m. Bussholdeplassene legges
etter kryssene i begge retninger, og er plassert i nærhet til de to hovedatkomstene til
Campus Ås.
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Fylkesvei 152 Drøbaksveien
Utformingen av fylkesveien tar utgangspunkt i vegnormalens dimensjoneringsklasse
«S1 Stamveger og andre hovedveier, fartsgrense 60 km/t». Veien utvides fra ca. 7 til
8,5 m bred, med kjørefelt med bredde på 3,25 m og veiskulder på 1 m.

Gang- og sykkelvei
Planforslaget legger opp til en videreføring av dagens system med en bredere gang-
og sykkelvei i området rett ved Meierikrysset. Her vil gang- og sykkelveien
oppgraderes til 6 m bredde. Forslagstiller viser til eksisterende gang- og sykkelvei, og
begrunner valget av å videreføre dagens system med at endringer i systemet er
uheldig, og må eventuelt gjøres på en lengre strekning. Gang- og sykkelveien
gjennom UMB-parken beholdes som den er.

Varsel om oppstart av planarbeid –innkomne forhåndsuttalelser:
Følgende har kommet med forhånduttaleser;

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert 16.10.2013.
2. Statens vegvesen, brev datert 17.10.2013.
3. Akershus fylkeskommune, brev datert 25.10.2013.

Oppsummering av forhåndsuttalelsene:
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen påpeker at Kjerringjordet er en del av et nasjonalt viktig
jordbruksområde, og at omdisponering av dyrka jord i planområdet derfor vil
være konfliktfylt. Etter deres syn omfatter planavgrensningen mye dyrka jord,
og forventer at det i videre planarbeid legges vekt på minst mulig inngrep i
dyrka mark. Ellers påpeker de at varslingen er lite konkret, og viser til flere
møter med Statsbygg med flere, der ulike forhold har blitt diskutert. På
bakgrunn av disse møtene gir fylkesmannen noen konkrete innspill.

Fylkesmannen mener en eventuell omlegging av Meierikrysset bør skje mot
øst. Når det gjelder en eventuell undergang ved Meierikrysset, ser
Fylkesmannen at det kan medføre et større arealbeslag, og uttaler derfor at en
undergang er lite ønskelig ut fra hensynet til jordvern og kulturlandskap.
Dersom trafikksikkerhetsgrunner tilsier at undergangen må bygges, må det
vurderes og dokumenteres at undergangen vil bli benyttet og at den gir bedre
trafikksikkerhet. Andre alternativer må være vurdert. Videre må tiltak for å
minimere inngrep i kulturlandskapet inngå. Fylkesmannen viser til kompetanse
hos Ås kommune ved Landbrukskontoret i Follo.

Videre påpeker fylkesmannen at omlegging av avkjøringer til anlegget på
Kjerringjordet også er en kilde til konflikt da dette også vil innebære inngrep i
dyrka mark. Tiltak må derfor sees i forhold til trafikkbelastningen på
utkjørselen, og det forutsettes at bruken av byggene er tilpasset området de
ligger i og ikke generer trafikk av betydning.

Fylkesmannen påpeker at den hule eika på sørsiden av Herumveien er en
utvalgt naturtype etter naturmangfoldlovens § 53. Kommunen som
planmyndighet har ansvar for å håndtere utvalgte naturtyper i plansaker i tråd
med naturmangfoldlovens § 54. Området rundt eika må tas hensyn til i videre
planarbeid med særlig oppmerksomhet i anleggsfasen. Eventuell effekt av
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undergang på eikas rotsone må vurderes. Fylkesmannen mener at eika bør
inngå i planområdet med en hensynssone og bestemmelser for å sikre
tilstrekkelig hensyn.

Til slutt viser fylkesmannen til overordnede føringer for kommunal planlegging
som er liste opp i fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 4. mars
2013 samt «Nasjonale forventinger til kommunal og regional planlegging» av
24.06.2011.

2. Statens vegvesen
Statens vegvesen viser til pågående prosess og dialog mellom Statsbygg med
flere, med mål om å finne en langsiktig løsning som ivaretar
rekkefølgekravene i tidligere planvedtak. Statens vegvesen har ingen
merknader vedrørende varslet planutvidelse, men forbeholder seg retten til å
komme med ytterligere merknader når planen foreligger til offentlig ettersyn.

3. Akershus fylkeskommune
Fylkeskommunen påpeker at det under arkeologiske undersøkelser på
universitetsområdet i løpet av de siste årene har blitt gjort store funn.
Planutvidelsen går delvis inn i de undersøkte områdene, og disse anses derfor
som avklart når det gjelder forholdet til kulturminner. Dermed gjenstår arealer
som grenser mot sør på Kjerringjordet, ved rundkjøringen og videre vestover
langs fv. 152. Fylkeskommunen mener potensialet for kulturminner er
tilsvarende stort her, og krever derfor at det blir utført arkeologiske
registeringer av restarealene i henhold til kulturminneloven § 9. Videre
påpeker fylkesrådmannen at kommunen er ansvarlig for at forholdet til
automatiske fredete kulturminner er avklart før planen vedtas.

Fylkeskommunen er delegert myndighet for kulturminnevern. I denne typen
plansaker skal Riksantikvarens innspill innarbeides i fylkeskommunens
uttalelse, slik at kulturminnemyndighetene kommer med én uttalelse.
Fylkeskommunen påpeker at Campus Ås har høy verneverdi, og selv om
verdifulle bygninger ikke omfattetes av varslingsområdet så vil de kunne bli
påvirka av eventuelle tiltak der. Fylkesmannen påpeker at dersom ikke
kulturminneinteressene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen som legges fram
til offentlig ettersyn, vil det bli aktuelt å vurdere fremme innsigelse til planen.

Rådmannens kommentarer
Det vises til forslagstillers kommentarer. Rådmannen har i tillegg noen kommentarer
til innkomne uttalelser.

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Kommunen har som planmyndighet det overordnete ansvaret for at
nasjonale føringer blir tatt hensyn til, herunder miljøvennlig trafikkavvikling.
Kommunen ønsker å legge til rette for at innbyggerne kan gå og sykle til
skole, jobb og studiested.

2. Akershus fylkeskommune
Kommunen viser til atarkeologiske registeringer er foretatt i uke 46-48 og
avventer resultatet.
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Vurdering
Rådmannen vurder planforslaget som godt gjennomarbeidet. Ved at Meierikrysset
utvides og flyttes mot sør-øst, bussholdeplassene effektiviseres, ny rundkjøring
etableres i krysset Drøbaksveien og Arboretveien gjør at trafikksikkerheten
forbedres. Planforslaget synes også å møte kravene fra overordnede myndigheter
når det gjelder nasjonale hensyn som landskap, jordvern og kulturminner.

Overordnet har planendringen som mål å bedre trafikksikkerheten og sørge for en
effektiv og trafikksikker atkomst for gående og syklende. Planforslaget legger opp til
en utvidelse av gang- og sykkelveien ved Meierikrysset, ellers beholdes gang- og
sykkelveien som den er. Rådmannen mener at trafikktellinger i Meierikrysset viser at
kapasiteten på dagens gang- og sykkelvei allerede er presset med et høyt antall
gående og syklende.

«Det ble i 2009 utført telling av fotgjengere og syklister i Meierikrysset. Tellingen viste
at kryssingen over vestre arm av Meierikrysset har størst trafikk. Dette
fotgjengerfeltet hadde 263 fotgjengerkryssinger og 122 kryssinger med syklister i
høyeste time. Den østre armen hadde 30 kryssende fotgjengere og 14 syklister i
høyeste time. Planlagt utvidelse av studentbyen Pentagon, på sørsiden av fv. 152, i
tillegg til vekst i antall studenter og ansatte, vil medføre at enda flere fotgjengere og
syklister vil krysse fv. 152 på stedet.»

I sykkelplanen for Ås tettsted ligger Drøbaksveien inne som hovedveinett for sykkel.
Sykkelveinettet bør sees i et langsiktig perspektiv med tanke på et økt antall
studenter og ansatte på UMB/NMBU, en ny hovedatkomst ved Arboretveien og
befolkningsveksten i Ås generelt.

Fv. 152 Drøbaksveien er også skolevei for deler av skolekretsen på Brønnerud skole
(1.-7. trinn). Skolen beskriver selv trafikkforholdene som utfordrende, og det
forutsettes at barn og unge sikres på en forsvarlig måte under anleggsperioden.

Dagens gang- og sykkelveien er smal, og deler av veien gjennom UMB-parken er
svingete med flere uoversiktlige krysninger. Dette øker risikoen for uønskede
hendelser. Med tanke på at Drøbaksveien er skolevei, og framtidig vekst både på
UMB/NMBU og Ås sentrum generelt, så bør alternative/utbedrete løsninger for
gående og syklende vurderes i dette planarbeidet. Å legge til rette for at innbyggerne
kan gå og sykle til skole, jobb og studiested er et viktig miljø-, folkehelse- og
samfunnsøkonomisk tiltak i tråd med nasjonale retningslinjer.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at utvidet reguleringsplan for Campus Ås blir lagt ut til offentlig
ettersyn og at alternative løsninger for gående og syklende vurderes.

Kan vedtaket påklages?
Hovedutvalgets vedtak kan ikke påklages. Endelig kommunestyrevedtak kan
påklages.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Kommunestyret vedtaket er juridisk bindende straks vedtaket er fattet.


