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Uttalelse til R-255- Reguleringsplan for Campus AS - Utvidelse

Vi viser til oversendelse, mottatt 13. januar 2014, med utvidet planområde for R-255
Reguleringsplan for Campus Ås  til uttalelse.

Før større byggetiltak kan iverksettes innenfor planområde i henhold til reguleringsplanen for
Campus Ås, har Ås kommune stilt krav om at det skal opparbeides en trafikksikker løsning
for kryss mellom fv. 152, Drobakveien, fv. 56, Kirkeveien og Herumveien (Meierikrysset) og
bussholdeplasser langs fv. 152, jfr. §§ 11.2 og 11.3 i rekkefølgebestemmelser til planen.
Tiltakene er av en slik karakter at det må utarbeides reguleringsplan for fv. 152. Dette gjøres
ved en utvidelse av reguleringsplanen for Campus Ås.

Planområdet
Reguleringsendringen er en utvidelse av planen fra Arboretveien til
Meierikrysset/Skogsdammen og viser tiltak langs fv. 152 og ca. 140 m av Herumveien. Andre
deler av reguleringsplanen for Campus Ås endres ikke.

Hensikten med planen er bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, opparbeide nye
bussholdeplasser og sikre fremkommelighet for kollektivtransport/buss. Planforslaget
innebærer endring av Meierikrysset, ny rundkjøring i krysset fv. 152x Arboretveien,
etablering av to nye bussholdeplasser og bredere gang- og sykkelveg i forbindelse med
Meierikrysset.

Merknader til planarbeidet
Planleggingen av tiltak i Meierikrysset og tiltak langs fv. 152 gjøres i samråd med Statens
vegvesen. Vi viser til pågående dialog i tilknytning til utarbeidelse av reguleringsplan og
byggeplanarbeidet som er en parallell prosess.

Som forvalter av fylkesvegnettet for Akershus fylkeskommune er det Statens vegvesens
oppgave ivareta kravene til utforming av fylkesvegnettet. For å sikre at tiltakene på
fylkesvegen reguleres i henhold til vegnormalene og at det settes av tilstrekkelig veg- og
trafikkareal i planforslaget, er det viktig at det foreligger en godkjent detaljplan før endelig
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planvedtak. Vi har mottatt forslag til detaljtegninger, men det er behov for mindre justeringer
før disse kan godkjennes. Vi er imidlertid i dialog med forslagstiller og forventer at alle
nødvendige tegninger vil foreligge til godkjenning hos Statens vegvesen før endelig
planvedtak.

Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak langs fv. 152, Drobakveien, og fv. 56, Kirkeveien, skal
gjennomføres etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen. Vi ber om at dette presiseres i
planbestemmelsene.

Gang- og sykkelveg
Statens vegvesen ønsker i utgangspunktet at gang- og sykkelvegen langs fv. 152 i størst mulig
grad skal gå parallelt med vegtraseen. Dette er en velkjent og lett leselig løsning for gående
og syklende og målet er å unngå at syklister benytter kjørebanen på grunn av uhensiktsmessig
trase for gang- og sykkelveg. Utfordringer knyttet til bratt terreng, konflikt med trær og
vegetasjon og siktproblematikk vanskeliggjør muligheten for langsgående gang- og
sykkelvegtras€. En viderefring av dagens tras€ vil vere mest hensiktsmessig basert pa liten
grad av konflikt i forhold til overnevnte momenter. Vi anser at stengning av Johan L. Hirsch
'vei vil bidra positivt til økt lesbarhet av gang- og sykkelvegtraseen inn mot parken.

Det er videre et ønske fra Statens vegvesen at bredden på gang- og sykkelvegen gjennom
parken utvides fra 2,5 m til 3,5 m. Med begrunnelse i konflikt med fredede trær/vernehensyn
ser vi at dette er konfliktfylt.

Nytt kryss Drobaksveien og Arboretveien
Rundkjøringen ved Arboretveien skal gjennomføres etter byggeplan godkjent av Statens
vegvesen og vi ber om at kravet nedfelles i bestemmelsene § 11.1

I henhold til bestemmelsene § 4. 11 skal det for avkjørsler vist med pil på plankartet foreligge
avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen. Det er vist en adkomst med pil fra Arboretveien like
ved rundkjøringen på fv. 152. Avkjorselen kan ikke ligge så tett inntil kryssområdet. Vi har
imidlertid fått opplyst at eksisterende parkeringsplass skal avvikles og at det derfor ikke vil
være behov for avkjørsel. Vi forutsetter at pilen fjernes fra plankartet.

Vegavdeling Akershus, Planseksjonen
Med hilsen

Marit Ulveseth
Seksjonsleder ' c
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