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NMBUs innspill til forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027

NMBU beklager innledningsvis ikke å ha overholdt høringsfristen, men håper
likevel at kommunen vurderer universitetets innspill.

Ås kommune og NMBU har, bl.a. gjennom ÅS 2040, den senere tiden hatt et godt
samarbeid. Universitetet er opptatt av å være en aktiv og sentral deltaker i
utviklingen av lokalsamfunnet.

Forslaget til planprogram for kommuneplan 2015-2027, som har vært ute til
høring, inneholder etter universitetets oppfatning et overordnet godt program. I
forslaget redegjøres det for sentrale utviklingstrekk og viktige utfordringer. Vi
tror likevel at det kan være tjenlig med enkelte justeringer eller presiseringer.

Hovedutfordringer
NMBU er enig i at en hovedutfordring knytter seg til den allerede betydelige
befolkningsveksten i kommunen og til de prognoser for videre
befolkningsutvikling som SSB har presentert, herunder også de
transportutfordringer dette medfører. Videre er vi enige i at det vil være viktig å
utvikle næringslivet i kommunen. Planprogrammet kan, slik vi ser det, med
fordel være enda tydeligere på at det er et mål å legge til rette for innovasjon og
nyskaping med utgangspunkt i den kompetansen innen miljø- og
biavitenskapene som er samlet på campus Ås.

Fokusomr@der
Lokalsamfunnet Ås er preget av den kulturen og kunnskapen som er utviklet
gjennom samspillet mellom bygda og universitetet, dvs. et mangfoldig og
internasjonalt miljø med stor interesse for bærekraftige løsninger;
matproduksjon, milja og klima.

Utviklingen ele siste 50 årene har likevel medført at en stigende andel av
lokalbefolkningen i mindre grad har et nært forhold til universitetet og campus.
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Dersom man skal bygge videre på de kvalitetene i lokal kultur og kunnskap, tror
vi at en hovedutfordring som bør tas inn som et fokusområde i planprogrammet,
bør vare astyrke forholdet mellom lokalsamfunnet og campus. Dette har to
perspektiver. På den ene siden bør elet etableres tettere og mer forpliktende
samarbeid om næringslivsutvikling, innovasjon og kunnskapsproduksjon, på den
andre siden bør man vurdere om og ev. hvordan sentrum og campus kan utvikles
sammen og integreres rent fysisk.

Resultatmål  -  samfunnsdelen
Det vises i planprogrammet til at det er et mål å oppnå en tydelig visjon for Ås,
med samsvar mellom samfunns- og arealdelen. NMBU er opptatt av at den
veksten som kommer, bidrar til å gi Ås et tydelig særpreg gjennom miljøriktige
løsninger og gode lokalsamfunn. Dette er løsninger som bør legges som
premisser for fremtidig utvikling i selve kommuneplanen, og komme frem i
visjonen for Ås.

Rullering av arealdelen
Fra NMBUs ståsted synes det riktig å rullere arealdelen med mål om et tydelig
definert sentrum, inkludert en strategi for vekst og vekstretning. Universitetet er
den sentrale grunneieren i området nord og vest for dagens tettsted. Som
grunneier er vi opptatt av at det legges til rette for en langsiktig forutsigbar og
styrt utvikling av både fortetting i byggesonen og utvidelse av Ås tettsted mot
campus. Det er vår vurdering at det vil være riktig allerede nå, i kommuneplan
2015-2027, å fastslå langsiktig retning på arealbruksutviklingen som skal skje
med utgangspunkt i Ås som knutepunkt på kollektivtransportsystemet.
Universitetet ønsker å prioritere en utvikling av våre arealer på Åsmåsan,
framfor at man utvikler andre områder.
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