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Utkast til utvidet reguleringsplan for campus Ås  

- atkomst til Kjerringjordet 

Bakgrunn 
Ås kommune har sendt utkast til utvidet reguleringsplan for campus Ås på høring. Av utkastet 
framgår det at dagens atkomstvei til bebyggelsen på Kjerringjordet må legges om. Dette skyldes ny 
lokalisering av bussholdeplass for østgående trafikk, rett øst for ny rundkjøring ved 
Husdyrfagbygningen.  
 
I utkastet til reguleringsplan har man valgt å legge om avkjøringen ved å legge veien i en bue østover 
for ny til kobling av atkomstveien til fv. 152 øst for ny bussholdeplass, jf. figur 1. Betingelsen for at 
denne lokaliseringen tillates er, så vidt NMBU forstår, at atkomstveien ikke skal ha mer enn 50 
bevegelser per døgn. 
 

 
 
Figur 1. Utsnitt fra utkast til utvidet reguleringsplan for campus Ås. 
 
Avkjøringen til Kjerringjordet kan ikke være i selve busslommen, og det må være tilstrekkelig siktlinje 
i avkjøringen når det står buss på holdeplassen. NMBU har også mottatt en revidert planskisse, der 
avkjøringen er trukket lenger østover for å tilfredsstille krav til siktlinje, jf. figur 2. 
 
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.  
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Figur2. Revidert lokalisering for avkjørsel til Kjerringjordet ihht. krav om siktlinje vestover. 

Dagens regulering 
Reguleringsplan for campus Ås, vedtatt i 2012, viser ikke avkjøringen til Kjerringjordet, jf. figur 3. 
Bebyggelsen på Kjerringjordet er i kommuneplanens arealdel fra 2011 avsatt til Offentlig privat 
tjenesteyting. Arealet utgjør ca. 10 daa, jf. figur 4. 

  

Figur 3. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan, vedtatt i 2012. 
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Figur 4. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2011-2023, vedtatt i 2011. 

Bruken av Kjerringjordet 

Bebyggelsen 
Bebyggelsen på Kjerringjordet består av flere bygninger. Disse brukes i dag til ulik type aktivitet. Den 
grå bygningen med valmet tak, kalt Låven, er per i dag leid ut til Antrozologisenteret, som driver ulik 
type kursvirksomhet for hundeeiere. På sikt vil NMBU benytte bygningen til forskjellige formål som 
må erstattes når samlokaliseringsprosjektet legger beslag på bygningsmassen nord for fv. 152. 

Den andre store bygningen, kalt Hydrohuset, inneholder dels garasjer og lager og dels 
undervisningslokaler. Garasjer og lager har funksjoner for utstyr som benyttes andre steder på 
campus.  

På grunn av at samlokaliseringsprosjektet legger beslag på lager- og garasjer andre steder på campus, 
vil det være nødvendig å øke bruken av tilgjengelige arealer på Kjerringjordet. 

Utomhus 
Kjerringjordet utgjør største delen av g.nr. 43, b.nr. 3, jf. figur 5. navnet Kjerringjordet brukes i dag i 
praksis om hele NMBs areal syd for fv. 152, øst for frilandsforsøkene på Vollebekk og vest for 
Herumveien. 

Arealet benyttes dels til ordinær fôrproduksjon (østre og vestre del, jf. figur 6) og dels til 
forsøksvirksomhet (midtre del, jf. figur 6).  
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Figur 5. NMBUs eiendom g.nr. 43, b.nr. 3. Kjerringjordet benyttes som betegnelse på hele arealet vest 
for Vollebekk. 
 

 
 
Figur 6. Gul – ordinær fõrproduksjon, blå – frilandsforsøk, rød – jordkulturforsøk.  
 

NMBUs forslag til løsning 
NMBU mener det må være riktig å koble atkomsten til Kjerringjordet til ny rundkjøring ved 
Husdyrfagbygningen, jf. prinsippskisse i figur 7. NMBUs begrunnelse for å ønske denne løsningen er 
flere. 

Jordkulturforsøk 
Løsningen som er foreslått i utkastet til reguleringsplan vil legge beslag på arealer som i dag brukes til 
forskning innen jordkultur. NMBU har her verdifull pågående forskning om langsiktige virkninger av 
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ulike typer jordbearbeiding. Feltet inngår i et omfattende nordisk samarbeid, og er helt unikt i 
internasjonal målestokk. Det har vært forsøksvirksomhet på dette området i svært lang tid. Dagens 
forsøk har pågått i mer enn 30 år. Det unike med disse forsøkene knytter seg til lengden på 
tidsserien. Slike longditunelle studier er viktige i miljø- og klimasammenheng. NMBU prioriterer at 
disse forsøkene må kunne fortsette. 

Utkastet til reguleringsplan legger rent fysisk beslag på om lag 50 % av selve forsøksarealet. 
Forsøksarealet er planlagt og brukt som en helhet, med ulike forsøksruter knyttet til varierende typer 
jordbearbeidning, jf. figur 7.  

NMBU vurderer det som svært vanskelig å akseptere en løsning som går på bekostning av dette 
forsøksfeltet. 

 ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        

 │   │   │   │   ║   │   │   │   ║   │   │   │   │        

 │   │   │   │   ║   │   │   │   ║   │   │   │   │           

 │ R1│ P │ D │ R2║ R1│ D │ R2│ P ║ D │ R2│ R1│ P │       A N 

 │   │   │   │   ║   │   │   │   ║   │   │   │   │       │ 

 └───┴──H1───┴───┴───┴──H0───┴───┴───┴──H1───┴───┘       │ 

                                                         │ 

                                                         │ 

 ┌───┬──H0───┬───┬───┬──H1───┬───┬───┬──H0───┬───┐       │ 

 │   │   │   │   ║   │   │   │   ║   │   │   │   │       ║ 

 │   │   │   │   ║   │   │   │   ║   │   │   │   │        

 │ R2│ D │ R1│ P ║ R2│ P │ D │ R1║ R2│ P │ R1│ D │ 

 │   │   │   │   ║   │   │   │   ║   │   │   │   │ 

 └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 

Figur 7. Oversikt over forsøksfelt for studier av jordbearbeidning. P: Høstpløying, slodding og harving 
før såing, D: Direktesåing, R1: Vårharving til 5 cm dybde, R2: Høstharving til 10 cm dybde, harving før 
såing. 

Trafikksikkerhet 
Kjerringjordet betjenes i dag i hovedsak med to avkjøringer, en østre og en vestre avkjøring. Vestre 
avkjøring (i krysset mellom fv. 152 og Osloveien) benyttes til landbrukstrafikk. Østre avkjøring 
benyttes dels til trafikk til bebyggelsen, dels til landbrukstrafikk. 

På begge avkjøringer varierer belastningen med aktivitetsmønsteret. Ordinær fõrproduksjon gir store 
topper under gjødselspredning og innhøsting, samlet ca. 4 topper i vekstsesongen. 
Forsøksvirksomheten gir en jevnere trafikkbelastning over hele vekstsesongen.  
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Trafikkbelastningen til bebyggelsen på Kjerringjordet varierer dels med kursvirksomheten til 
Antrozologisenteret, dels med undervisningsvirksomheten (mest knyttet til innhøsting) og dels til 
behov for lager og garasjer. 

Når det er topper i aktiviteten vil det være langt mer enn 50 bevegelser daglig, stort sett med 
saktegående kjøretøy. 

NMBU vurderer at en ny atkomst til Kjerringjordet knyttet til rundkjøringen vil kunne redusere 
antallet påkjøringer fra to til én. Spesielt landbrukspåkjøringen ved Osloveien er lite heldig i forhold 
til trafikksikkerhet.  

En slik reduksjon av påkjøringene er slik NMBU vurderer det en mer trafikksikker løsning enn dagens 
situasjon og situasjonen i utkastet til reguleringsplan. 

 

Figur 7. Prinsippskisse for NMBUs forslag til løsning for avkjøring til Kjerringjordet. 
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Kommuneplanstatus 
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 mener at man i en reguleringsplan ikke kan legge opp til en løsning som er til direkte hinder 
for en senere regulering av området i tråd med statusen i kommuneplanens arealdel. 

Dyrka jord 
Etter våre beregninger vil gjennomføringen av reguleringsplanen legge beslag på min. 1,5 daa. En ny 
avkjørsel fra rundkjøringen vil, slik vi har estimert dette, legge beslag på under 0,7 daa. 

Estetikk og landskapsarkitektur 
Løsningen som er foreslått i utkastet til reguleringsplan er, slik NMBU vurderer dette, et planfaglig 
grep som gir en lite heldig løsning. Som utdanningsinstitusjon innen landskapsarkitektur og by- og 
regionplanlegging, ser NMBU det som uheldig dersom det etableres slike løsninger på campus. 
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