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Utvidet reguleringsplan for campus As - Avkjørsel fra fv. 152 til g.nr.

43, b.nr. 3, Kjerringjordet
Vi viser til offentlig ettersyn av utvidet reguleringsplan for campus Ås, NMBUs høringssvar datert 4.

mars 2014, samt til møter angående saken, særlig møtet hos Statsbygg 11. mars 2014, med

deltakelse fra Statens vegvesen, Ås kommune, Statsbygg og NMBU. Vi viser også til Statsbyggs brev

ang. avkjørsel fra fv. 152 til Kjerringjordet, datert 17. mars 2014.

I utkastet til utvidet reguleringsplan for campus Ås er det foreslått en endret avkjøring til

Kjerringjordet. Denne kan ikke aksepteres av NMBU. Begrunnelsene for dette er dels omtalt i

universitetets høringssvar og mer utførlig i et notat oversendt til Statsbygg 7. mars.

Gitt de begrunnelser NMBU har for ikke å kunne akseptere den foreslåtte avkjøringen, er

universitetet godt fornøyd med at man på møtet 11. mars kom fram til en felles forståelse om at det

forslaget til ny avkjøring til Kjerringjordet som er foreslått i utkastet til utvidet reguleringsplan for

campus Ås, ikke kan gjennomføres.

Jf. enighet på møtet 11. mars, kan NMBU akseptere en alternativløsning med oppgradering av

eksisterende landbruksavkjøring nær krysset mellom fv. 152 0g Osloveien. I brevet datert 17. mars

viser Statens vegvesen til at det, under visse betingelser, er mulig å tilfredsstille krav til sikt og

trafikksikkerhet i denne avkjoringen.

NMBUs betingelser for å akseptere denne løsningen er:

• Det utarbeides en detaljplan for endring av geometrien i krysset, i tråd med innspillene fra

Statens vegvesen i brev datert 17. mars, slik at avkjøringen tilfredsstiller krav til sikt og

trafikksikkerhet i avkjøringen. Detaljplanen forelegges Statens vegvesen til godkjenning.

Vurdering og avklaring må være basert i de opplysninger som NMBU tidligere har gitt om

trafikksituasjonen, herunder bl.a. trafikk med traktorer og andre typer saktegående

landbruksredskaper, belastninger som varierer men med 3-4 topper, bl.a. under innhøsting
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og bebyggelsens status i kommuneplanens arealdel som område for offentlig og privat

tjenesteyting, med den økning i trafikkgrunnlaget som denne statusen kan gi

• Avkjøringen bygges slik at den tilfredsstiller alle krav i vegloven og underliggende forskrifter

for behandling, bygging, vedlikehold, mv. av avkjørsler fra offentlig veg

• NMBU far nodvendige tillatelser til bruk av avkjoringen til landbruksvirksomhet,

forsøksvirksomhet og bruken av bygninger og område avsatt i kommuneplanens arealdel til

«offentlig og privat tjenesteyting», ihht. den redegjørelse NMBU har gitt for bruken av

Kjerringjordet

• Ndvendige tillatelser til bruk av ny avkjøring for virksomheten på Kjerringjordet må være

gitt, og nødvendig opparbeidelse av ny avkjørsel og av vei inn til bebyggelsen på

Kjerringjordet må være gjennomført, før dagens avkjøring til bebyggelsen på Kjerringjordet

stenges

• Statsbygg bekoster nødvendig oppgradering av avkjørsel og av vei inn til bebyggelsen på

Kjerringjordet

Vennlig hilsen

Siri Margrethe Løksa

konomi- og eiendomsdirektor

Terje Holsen

prosjektdirektør eiendomsutvikling

terje.holsen@nmbu.no


