
Utvidet reguleringsplan for campus Ås – momenter til høringsuttalelse 
fra NMBU 

Bakgrunn 
Det vises til forslag til utvidelse av reguleringsplan for Campus Ås, som er lagt ut til offentlig ettersyn. 
NMBU har fått utvidet frist til å levere høringsuttalelse til 4. mars 2014, jf. telefonsamtale med plan- 
og utviklingssjef Greta Løkhaug og epost den 24. februar.  

NMBU ønsker å kommentere planforslaget på enkelte punkter. 

Meierikrysset 
I høringsutkastet er det derfor i stedet lagt opp til en løsning der rundkjøringen i Meierikrysset 
forskyves mot sydøst. Dette gjør det mulig å øke diameteren på rundkjøringen, slik at hastigheten på 
motorisert trafikk dempes inn mot og i rundkjøringen. Forskyvningen gir også rom for bredere og 
bedre utformede midtøyer ved fotgjengerovergangene. En positiv bieffekt av denne løsningen er at 
rundkjøringen trekkes lenger unna Meierimuseet. NMBU støtter denne løsningen. 

Bussholdeplasser 
Det er i dag tre busstopp på fv. 152 på langs campus, hhv. ved TF-kvartalet/Aud max, ved dagens 
hovedinnkjøring og ved Husdyrfagbygningen. Alle parter i prosessen har vært enige om at 
holdeplassen for østgående trafikk ved dagens hovedinnkjøring ikke er trafikksikker.  

Når det ikke har vært mulig å finne en løsning med en ensidig bussholdeplass ved dagens 
hovedinnkjøring, støtter NMBU en løsning med kun to holdeplasser for campus, lokalisert til de to 
rundkjøringene. 

Gang- og sykkelvei langs fv. 152, Drøbakveien gjennom Campus 

Ev. endret trasé vest for dagens hovedinnkjøring (direktørbolighagen) 
Statens vegvesen har primært ønsket en endret trasé i området rett vest for dagens hovedinnkjøring 
til campus. En endret trasé vil medføre at g/s-veien må legges gjennom hageanlegget til den gamle 
direktørboligen (revet).  

En omlegging av traséen ihht. ønske fra Statens vegvesen, vil medføre omfattende inngrep i parken 
og i trebestanden. Flere trær som er viktige spesielt i forhold til sikteaksen fra Urbygningen må felles, 
i tillegg også trær som er en del av beplantningen i hageanlegget til den tidligere direktørboligen. 
NMBU går i mot og fraråder en slik løsning, som også kreve dispensasjon fra fredningen av parken for 
å kunne gjennomføres. 

Trasé gjennom campus 
Statens vegvesen har ønsket at dagens g/s-vei utvides til hovedsakelig 3,0 meter bredde gjennom 
hele campus. Dagens trasé for g/s-vei bukter seg langs campus, og går for en stor del inne i den 
fredede parken. NMBU mener det er en ekstra verdi at g/s-veien svinger seg gjennom dette 
kulturhistorisk viktige området av Campus. G/s-veien for en stor del inne i den fredede delen av 
parken.  



En økning av bredden til 3,0 meter vil bety at mange av de fredede trærne må felles, fordi flere av 
trærne står helt inntil dagens gangvei. NMBU går i mot og fraråder en slik løsning, som også kreve 
dispensasjon fra fredningen av parken for å kunne gjennomføres. NMBU forutsetter derfor at dagens 
bredde på 2,5 meter beholdes.  

Ny bussholdeplass vest for Meierikysset / Meierimuseet, på nord for fv. 152 
Reguleringsplanen viser ny bussholdeplass for vestgående trafikk mellom Meierimusset og dagens 
hovedinnkjøring til campus (dvs. øst for hovedinnkjøringen).  

Hensynssonene i høringsutkastet til reguleringsplan er ikke i tråd med fredningsbestemmelsene for 
parken. Helt sentrale trær i parkfredningen, øst for dagens hovedinnkjøring, er feilaktig lagt en 
mindre streng hensynssone for bevaring, og ikke til langt strengere hensynssone for fredning. Dette 
må endres. 

NMBU ønsker primært at byggeområdet ved ny bussholdeplass avgrenses til sørsiden av 
eksisterende g/s-vei, slik at ikke bjørker (Betula sp.) på nordsiden påvirkes negativt og slik at g/s-
veien kan holdes åpen for ferdsel mens byggearbeidene pågår. 

Dersom dette ikke er praktisk mulig å gjennomføre, mener NMBU at byggherre må gjennomføres 
avbøtende tiltak i form av å plante nye trær (type, lokalisering og størrelse på replanting må 
gjennomføres i dialog med NMBU).  

NMBU mener også at det er en forutsetning at gående og syklende kan bevege seg trygt på denne 
strekningen under anleggsarbeidene, enten på dagens trasé, eller på midlertidig omlagt trasé.  

Detaljutforming av nytt Meierikryss – plassen foran Meierimuseet 
Rundkjøringen i Meierikrysset ligger tett inntil Meierimuseet, som er fredet. På grunn av dagens g/s-
vei, blir det svært liten plass foran inngangen til Meiermuseet. Plassen ligger også en del lavere i 
terrenget enn dagens kryss. Dette er en svært utfordrende situasjon estetisk og funksjonelt.  

Ny rundkjøring trekkes syd- og østover, slik at det blir bedre plass til g/s-vei rundt Meierimuseet. 
Statens vegvesen vurderer det som nødvendig med 6 meter bredde på g/s-veien i dette området, 
pga. at lokaliseringen av bussholdeplassen.  

NMBU mener at helheten i utformingen av plassen foran Meierimuseet ikke er ivaretatt i 
reguleringsforslaget. Dette er uheldig med tanke på at Meierimuseet er fredet og at det er viktig at 
bygningen får en best mulig forplass. 

Universitetet ber derfor om at hensynet til Meierimusset ivaretas i reguleringen, f.eks. gjennom en 
løsning der hele området mellom Meierimuseet og selve rundkjøringen og anlegges som en plass der 
g/S-veien integreres. Dette kan bl.a. løses ved at det bygges en støttemur mot selve rundkjøringen 
der høydeforskjellen tas opp. 

Hensyn til det fredede hageanlegget ved Damgården 
Utkast til utvidet reguleringsplan viser en løsning som dels tar mer arealer ved Damgården enn 
dagens godkjente plan, selv om rundkjøringen er trukket lenger unna. NMBU viser til at hageanlegget 
ved Damgården er regulert til bevaring (bygningen er fredet), som et eksempel på lærerhagene fra 
rundt 1900. Hageanlegget er tidligere beskåret, da dagens g/s-vei ble anlagt. Hageanlegget bør helst 



ikke reduseres ytterligere i størrelse. Arealer til gang- og sykkelvei bør derfor begrenses i sitt omfang i 
forhold til det planforslaget viser.  

Dagens hekk gir hekk gir god avgrensing og må beskyttes gjennom byggeperioden. Hekken, Rhamnus 
catharticus, er delvis original og delvis spesielt oppformert.  

Reguleringsplanen legger også opp til at dagens innkjøring til Damgården fra Kirkeveien legges ned, 
som følge av at det er regulert inn en ny felles avkjøring til Damgården og til søndre inngang til 
Plantevernbygningen. Denne løsningen mener NMBU ikke er akseptabel, dels fordi dagens innkjøring 
er viktig for hageanleggets utforming og dels fordi en viktig beplanting med Søtmispel ikke bør røres. 
NMBU mener derfor at planen må sikre atkomst fra Kirkeveien til Damgården på samme sted som i 
dag. 

En alternativ avbøtende løsning i området er drøftet med Statsbygg. Denne løsningen innebærer at 
den regulerte felles avkjørsel til Damgården og søndre inngang til Plantevernbygningen sløyfes, og at 
det i stedet etableres en noe større parkering i forbindelse med dagens innkjøring til 
Plantevernbygningen - til bruk for ev. fremtidige beboere i Damgården. Da kan man lage en kjørbar 
g/s-vei, til bruk ved nødvendig varetransport. En slik løsning vil også kunne ivareta de ønskene som 
NMBU har mht. bevaring av hekk. 

Dersom det viser seg nødvendig å ta noe av hekk eller annen beplantning, må byggherre bekoste 
avbøtende tiltak, på samme måte som NMBU kommenterer ang. bussholdeplass ved for 
Meierimuseet. 

Hensyn til Skogsdammen 
Reguleringsplanen viser utfylling i nordvestre hjørne av Skogsdammen. Dette er nødvendig for å få 
plass til ny bussholdeplass for østgående trafikk i tilknytning til Meierikrysset. NMBU vil bemerke at 
dette inngrepet vil kunne skade damkonstruksjonen til Skogsdammen. 

Statsbygg er, så vidt vi erfarer, klar over denne problemstillingen. NMBUs vil påpeke det ansvaret 
som byggherre (Statsbygg) har for sikring av damkonstruksjonen. 

Kirkeveien fra Meierikrysset opp Syverudveien 
I utkastet til reguleringsplan er det dels lagt opp til g/s-vei i 6 meters bredde (3 m rabatt mellom vei 
og g/s-vei og 3 m g/s-vei), dels en strekning med noe smalere rabatt og dels fortau. Denne løsningen 
er antakelig til dels et resultat av tidligere reguleringer. Planforslaget viser en skjematisk løsning som 
ikke ivaretar stedlige kvaliteter eller utfordringer, der terreng- og vegetasjonskonsekvenser og/eller 
optimaliseringer er ikke ivaretatt. Videre er ikke det utsatte krysningspunktet mellom gående og 
syklende i Høyskoleveien og Kirkeveien vist med noen form for sikringstiltak.  

Det er flere trær langs strekningen som vil måtte fjernes som følge av den planlagte traseen. Det bør 
være nok plass til en mer fri linjeføring, der man tar hensyn til (noen av) dagens trær.  

Dersom det ikke er mulig med en noe friere linjeføring, mener NMBU at byggherre som avbøtende 
tiltak bekoster beplantning av nye trær langs strekningen, på samme måte som NMBU kommenterer 
ang. bussholdeplass ved for Meierimuseet.  



Atkomst til «Låven» på Kjerringjordet 
På grunn av plassering av ny bussholdeplass for østgående trafikk må dagens atkomstvei til 
bebyggelsen på Kjerringjordet legges om. I utkastet til reguleringsplan har man valgt å gjøre dette 
gjennom å legge veien i en bue østover for ny til kobling av atkomstveien til fv. 152 øst for ny 
bussholdeplass. NMBU har nylig mottatt nye skisser der påkjøringen er trukket ytterligere østover 
enn i utkastet til reguleringsplan. 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. Betingelsen er, så vidt NMBU forstår, at atkomstveien ikke 
skal ha mer enn 50 bevegelser per døgn. 
 
En alternativ løsning, som NMBU ønsker, er å koble atkomsten til Kjerringjordet til ny rundkjøring ved 
Husdyrfagbygningen. NMBUs begrunnelse for å ønske denne løsningen er flere: 

• Løsningen som er foreslått i utkastet til reguleringsplan vil legge beslag på arealer som i dag 
brukes til forskning innen jordkultur og plantekultur. NMBU har her verdifull pågående 
forskning om langsiktige endringer mht. vekstvilkår. Disse forsøkene har pågått i mer enn 50 
år. NMBU prioriterer at disse forsøkene ikke må kunne fortsette. 

• En tilkobling til ny rundkjøring gir mindre forbruk av dyrka jord og i tillegg mulighet for en 
mer helhetlig terrengtilpasning i området  

• Atkomst fra rundkjøringen vil gjøre det mulig å legge ned en trafikkfarlig landbruksvei i 
krysset mellom fv. 152 Drøbakveien og Osloveien ved Nofima 

• Bebyggelsen på Kjerringjordet er avsatt i kommuneplanens arealdel til «offentlig og privat 
tjenesteyting». Arealet er på ca. 10 daa. Det vil ikke være mulig med en utvidet bruk av 
verken dagens bebyggelse eller en fremtidig ny bebyggelse med en begrensning på 50 
bevegelser per døgn på atkomstveien. Allerede i dag er det vesentlig flere bevegelser når det 
er kursvirksomhet i bygningene, når SHF kjører innhøsting, mv. 

NMBU kan med bakgrunn i dette ikke akseptere løsningen i utkastet til reguleringsplan, og ber om at 
det utarbeides en løsning med tilknytning direkte til ny rundkjøring.  

Mvh.  

 

Mari Sundli Tveit     Siri Margrethe Løksa 

rektor       økonomi- og eiendomsdirektør 
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