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Avkjørsel fra fv. 152 til gbnr. 43/3 - Kjerringjordet

Bakgrunn
Ås kommune har lagt ut R-255 Reguleringsplanfor Campus As- utvidelse til offentlig
ettersyn. I den forbindelse har NMBU gjort forslagstiller oppmerksom på at løsning for
avkjørsel til Kjerringjordet berorer 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 pågående forskning anser NMBU det som svært vanskelig aakseptere
avkjørselen som foreslås iR-255.

På bakgrunn av høringsuttalelsen fra NMBU ble det avholdt et møte 11. mars 2014 for å
vurdere alternative adkomstmuligheter til Kjerringjordet. Møtedellakere var representanter fra
Ås kommune, NMBU, Statsbygg og Statens vegvesen.

Alternative avkjørsler til Kjerringjordet
På oppdrag fra Statsbygg har Multiconsult skissert 3 alternative adkomster til Kjerringjordet.
Alternativene var utgangspunkt for diskusjonen mellom partene i overnevnte møte.

a) Oppgradering av eksisterende traktorveg ved Vollebekk
b) Avkjorsel fra rundkjøring ved Arboretveien
c) Avkjorsel øst for ny bussholdeplass- over eksisterende forsøksfelt

Partene var enig om verdien av forsøksfeltet og at det er behov for en nærmere vurdering av
andre adkomstløsninger. Dette notatet gir en redegjørelse for Statens vegvesens vurdering av
de ulike alternativene.

Alternativ a) Oppgradering av eksisterende traktorveg ved Vollebekk.
V1 uttaler oss om utforming av avkjørselen og tilliggende areal ved eksisterende traktorveg.
Vegstandard utover dette vedkommer ikke Statens vegvesen.
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Vi gjor oppmerksom paat var vurdering er gjort uten godt tegningsgrunnlag eller liknende
dokumentasjon om krysset. Detaljplan må forelegges Statens vegvesen til gjennomgang før vi
kan konkludere endelig.

Vi har gjennomført befaring og mener al avkjøringen har relativt god sikt, men det er behov
for utbedringer. Dagens adkomst tilfredsstiller ikke krav med hensyn til linjepalegg inn mot
fylkesvegen og senterlinjen på adkomsten må heves. Det kan være hensiktsmessig årette opp
adkomsten ved at den forskyves noe mot vest.

Dagens avkjøring benyttes hovedsakelig til trafikk i tilknytning til landbruket på
Kjerringjordet. Trafikk til bebyggelsen paKjerringjordet benytter adkomst lengre øst. Østre

adkomst må stenges for biltrafikk ved en eventuell utbedring av krysset ved Vollebekk, men
vi anbefaler at det tilrettelegges for en god adkomst for gående fra gangfelt i tilknytning til
rundkjøring og fra bussholdeplassen.

Konklusjon
Løsningen krever noe endring av geometrien i krysset, men vi vurderer at det er mulig å
tilfredsstille krav til sikt og trafikksikkerhet i avkjøringen. Dokumentasjon må forelegges
Statens vegvesen til godkjenning.

Alternativ b) Avkjarsel fra rundkjaring ved Arboretveien.
Fylkesveg 152 er en viktig Lransportåre gjennom Follo og en tung kollektivtrase hvor
fremkommelighet for buss må vektlegges. I forbindelse med utviklingen på NMBU forventes
ytterligere okning i bussavganger. I reguleringsplan for Campus Ås er rundkjøring ved
Arboretveien vist som en trearmet rundkjøring. Rundkjøring regnes som uegnet i sterkt
belastede kryss med skjev fordeling av trafikken og det var opprinnelig tenkt at
hovedatkomsten til NMBU ved Arboretveien skulle utformes som el T-kryss, men på grunn
av forventet trafikkmengde i Arboretveien ble det bestemt at adkomst til NMBU kunne
etableres via rundkjøring.

Et grunnleggende prinsipp for rundkjøringer er at de fungerer best når det er omtrent like mye
trafikk pa alle tilfarter. Ved store forskjeller i trafikkmengden pa en eller flere av tilfartene er
det risiko for forsinkelser og redusert kapasitet i en rundkjøring. Dette kan medføre lange
ventetider. som igjen kan fare til risikabel atferd nar forere prover apresse seg inn i for sm
tidsluker.

NMBU beskriver i sitt notat  Uikast til utvidet reguleringsplan for Campus As  -  atkomst til
Kjerringjorde!  (ikke datert) en situasjon hvor del i sesongtopper i landbrukssesongen vil være
langt flere enn 50 bevegelser daglig og da stort Seti med saktegående kjøretøy. En situasjon
med stor hierarkisk forskjell mellom de kryssende vegene, hvor saktegående
landbruksmaskiner skal inn i en rundkjøring som har stor andel kollektivtrafikk, anser vi a
være uheldig fix avviklingen i rundkjøringen.

I ti!legg mener vi at avfall fra landbruksarealene ut i kjorebanen/rundkjringen/gangfelt kan
bidra til redusere trafikksikkerheten og kan bidra til økt behov for vedlikehold/drift av
fylkesvegen.

Konklusjon
Alternativet kan ikke aksepteres av Statens vegvesen. Vi vurderer at adkomst til
Kjerringjordet kan løses via andre og bedre alternativ.
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Alternativ c) Avkjorsel øst for ny holdeplass - over eksisterende forsoksfelt -- Losningen
som ligger i forslaget til reguleringsplan.
Statens vegvesen vurderer adkomstløsningen til Kjerringjordet som presenteres i forslag til
reguleringsplan for Campus Ås å være den mest trafikksikre adkomsten av de foreliggende
alternativene. Vi har imidlertid forståelse for det pågående forskningsprosjektet og respekterer
al NMBU av hensyn til forskningsprosjektet vanskelig kan akseptere denne
adkomstløsningen. Vi vurderer at en atkomstløsning her vil komme ca. 25 - 30 m inn på
forsaksfeltet.

Vi gjør oppmerksom på at forslag til busslomme kan komme i konflikt med forsøksfeltet i
nordvestre hjarne. I forbindelse med endring av geometri pavegen og bygging av busslomme
vil det være behov for anleggsbelte. I tillegg kan arbeid i tilknytning til dreneringssystemet
langs  fv.  152 komme til å berøre eksisterende forsøksfelt. Vi anbefaler at disse momentene
knyttet til anleggsfasen vurderes nærmere slik at det i videre byggeplanlegging legges vekl på
a redusere inngrep i forsøksfeltet.

Konklusjon
Statens vegvesen foretrekker og anbefaler denne adkomstløsningen, men har forståelse for de
negative konsekvensene løsningen har for forsøksfeltet og kan derfor akseptere bygging av
alternativ adkomst ti I Kjerringiordet.

Andre merknader
På bakgrunn av forventet befolkningsvekst i Ås i årene fremover og sammenslåingen av
UMB, NVH og VI, som bidrar til utviklingen i kommunen, mener vi det er hensiktsmessig a
ha et langsiktig perspektiv på å tilrettelegge for gode løsninger for myke trafikanter og for
kollektivtrafikken. På sikt kan det bli behov for gjennomgående sykkelvei for
transportsyklister og kollektivfelt for buss pa sorsiden av fylkesveg 152. I «kampen om
arealene» vil ofte fremkommelighet og trafikksikkerhet vinne frem, og vi oppfordrer NMBU
om asette i gang arbeid med å flytte forskningsfeltet/plantefeltet til annen lokasjon.

Vegavdeling Akershus, Planseksjonen
Med hilsen

M k sc h
Marit Ulveseth
Seksjonsleder lat e&«ct.
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