
ALTERNATIVVURDERINGER LOKALISERING – NASJONALT SENTER FOR 

VANNINFRASTRUKTUR 
 

 

Bakgrunn 

Norsk Vann BA koordinerer et bransjedrevet initiativ for å etablere et Nasjonalt senter for 
vanninfrastruktur i tilknytning til NMBU. NMBU har arbeidet for saken siden 2008, og 
satsningen er godt forankret i ledelsen og hos relevante fagmiljøer ved universitetet. Det er 

videre god kontakt med kommunalteknisk avdeling i Ås kommune om et samarbeid knyttet 
til den virksomheten som skal etableres. 

 

Senteret skal være et undervisningsanlegg for ledningsinfrastruktur og 

overvannshåndtering, hvor det skal trenes på fullskala VA-anlegg samt være mulig å drive 
demonstrasjon, testing, forskning og utvikling på teknologi, metoder og løsninger. Den 

kompetanse og teknologi som utvikles og overføres mellom aktørene vil være sentral for de 
bærekraftige og kostnadseffektive løsninger vannbransjen og samfunnet etterspør. 

Investeringsbehovet for vann- og avløpsnettet i Norge er for perioden 2016-2040 beregnet å 

være 240 mrd. kroner (Norsk Vann, 2017). Utskiftingstakten av ledningsanlegg er for de 
fleste kommuner for lav, og må økes betydelig framover. 

 
Alternative tomter som er vurdert og utredet 
NMBU har vært og er en sentral medspiller og partner for utvikling og etablering av 

senteret, og en lokalisering i tilknytning til fagmiljøene der har vært og er en sentral føring 

for etableringen. Følgelig er vurderingene knyttet til lokalisering avgrenset til områder og 
tomter i nær tilknytning til Campus på Ås. Eiendomsavdelingen ved NMBU har i samarbeid 

med senterets prosjektstab kartlagt og vurdert aktuelle muligheter. Det er vurdert tre ulike 
muligheter for lokalisering. 

 
Behovet for et tett samspill med sentrale fagmiljø ved NMBU, primært fakultet for realfag 
og teknologi (REALTEK) og fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), tilsier en 

lokalisering nær deres studenter og forskere. De vil benytte senterets bygg og anlegg i sin 
undervisning og for gjennomføring av studentoppgaver og forskningsprosjekter. Videre vil 
vannbransjens ulike aktører (kommunalt ansatte, rådgivere, leverandører m.fl.) benytte 

senteret for kursvirksomhet, uttesting og utviklingsarbeid. Nærhet til offentlig 
kommunikasjon vil være viktig, da senteret er nasjonalt og vil trekke besøkende fra hele 
landet. Samtidig er senteret avhengig av god plass til sitt testanlegg og det er derfor ikke 

aktuelt å plassere det nærmere Ås sentrum på arealer som er avsatt til kontorvirksomhet 
eller lignende.  
 



 
Figur 1: Alternative lokaliseringer for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur 

 

 
 

 



Sentrale forhold på tomter oppsummert i følgende oversikt: 

 Alt. A – Norderås Alt. B. – Kjerringjordet Alt. C – ved Arboretveien 

Formål kommuneplan LNF- A Offentlig privat 
tjenesteyting 

LNF-A 

Reguleringsformål uregulert Uregulert LNF 
Tomtestørrelse 10 daa 6-7 daa 10 daa 

Avstand Ås stasjon 3,5 km 2 km 2,3 km 

Avstand aktuelle 
fagmiljøer (NMBU, NIBIO) 

1,2-1,5 km 0,5 km På Campus 

Dyrka mark - status Registrert med 
«middels verdi» og 
«stor verdi» i 
NIBIOs 
verdiklasser basert 
på jordsmonnkart. 
Brakk i mange år. 

Per i dag ikke registrert 
som dyrka eller dyrkbart 
areal. Ønske fra NMBU 
om tilbakeføring til 
dyrket mark / 
forskingsarealer 

Registrert med «stor 
verdi» i NIBIOs  
verdiklasser basert på 
jordsmonnkart. Ikke 
dyrket på flere 10-år. 
Ligger brakk. 

Kulturminner Ingen kjente Ingen kjente Utgravd og frigitt 

Naturmangfold Eplerose ( nært 
truet), noe 
fremmearter 

Nattsmelle ( sterkt 
truet) ved  innkjøring,  

Nattsmelle (sterkt truet) i 
kantsone, noe 
fremmedarter 

Landskap Kulturlandskap 
med nasjonal verdi 
og arkeologiske 
funn 

Kulturlandskap med 
nasjonal verdi 

Landskapsrommet rundt 
Ås kirke nasjonalt viktig 

Atkomst Eksisterende 
gårdsvei, mulig 
behov for 
oppgradering 

Eksisterende gårdsvei og 
vei fra buss. Avhengig av 
oppgradering. 

Eksisterende kommunale 
veier og intern vei på 
campus 

Tabell 1 : Data er innhentet fra Follokart (Ås kommune), Naturbase (Miljødirektoratet), Kilden (NIBIO), 

Kulturminnesøk (riksantikvaren) 

 

Kommentarer til de enkelte alternativer 

 
Alternativ A (Norderås) vil primært være for langt unna sentrale brukere av senteret basert på den 

drift og virksomhet som er planlagt ved senteret. Avstanden vil være begrensende for den tette 

kontakten senteret og brukerne er avhengige av for å levere på de forventninger samfunnet, 
vannbransjen og NMBU har til senteretableringen. 

 

Alternativ B (Kjerringjordet) NMBU ønsker denne tomten med eksisterende bygningsmasse 
tilbakeført til dyrket mark og forsøksfelt.  Dette ønsket utelukker en etablering av et Nasjonalt senter 

for vanninfrastruktur.  Statens vegvesen har i forbindelse med reguleringen av Campus Ås gitt 

signaler om at det ikke er aktuelt å benytte dagens atkomst til området til annet enn drift av 
landbruksarealer, og det er ikke sannsynlig at de vil akseptere et senter som krever økt av- og 

påkjøring til fylkesvei 152. Et senter på Kjerringjordet vil trolig betinge bedre veier for atkomst både 
for kjørende, syklende og gående, og vil dermed også beslaglegge noe dyrket mark. 

 

Alternativ C (tomt ved Arboretveien) tilfredsstiller sentrale forutsetninger for aktuelle aktiviteter og 
leveranser tilknyttet et Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Det er gangavstand til relevante 

fagmiljøer, og relativt kort avstand til offentlig transport. Tomten er avgrenset av to trafikkerte veier 



mot nord (Arboretveien) og øst (Syverudveien) samt undervisnings- og forsøksfelt for dyrking og 

overvannsfasiliteter mot sør (Planteskolen). NMBU har etablert et Landskapslaboratorium 
(LandskapsLAB) hvor Planteskolen inngår, og der det forskes på hvordan fremtidens uteområder skal 

planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte. Overvann i byer og tettsteder som problem 

og ressurs står sentralt, og det vil være klare synergier inn mot etablering av et Nasjonalt senter for 
vanninfrastruktur på nabotomten. Senteret vil håndtere vanntransport utenfor og innenfor rør, og 

vil etablere bygg, anlegg og infrastruktur som kompletterer de løsninger som eksisterer og 
planlegges på Campus. Der man gjensidig kan trekke veksel på hverandres infrastruktur og 

fasiliteter. 

 
Tomtealternativ C har ligget brakk i flere 10-år, og har av NMBU tidvis blitt benyttet for 

mellomlagring. Et Nasjonalt senter for vanninfrastruktur vil opparbeide betydelig med grøntarealer 

som vil tilpasses de pedagogiske behovene (håndtering av overvann) samt bidra til at tomten 
oppfattes som en naturlig forlengelse av Planteskolen/parken. De arealene som ikke bebygges eller 

gruses opp som en del av anlegget vil beplantes som en del av planteskolen i samarbeid med NMBUs 

landskapslaboratorium, og universitets landskaps- og planteforskningsmiljøer. Det vil legges inn en 
bestemmelse i reguleringsplanen som krever at matjordlaget på de arealene som ikke benyttes til 

dette vil flyttes til areal som benyttes til dyrkning. 
 

Konklusjon 

Styringsgruppen og Interimsstyret for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur samt ledelse og 
involverte fagmiljø ved NMBU vurderer alternativ C (tomt ved Arboretveien) som særdeles godt 

egnet for en lokalisering av senterets bygg og anlegg. Samlet sett vurderes det som den beste 

lokaliseringen i forhold til dagens bruk av tomten, nærhet til fagmiljø og brukere ved NMBU, avstand 
til offentlig transport, landbruk, omgivelser, kulturminner, naturmangfold og landskap. Etableringen 

vil tilpasses omkringliggende miljø og landskap, 

 

Ås, 9. mai 2019 

 

--------------------------------------------------   -------------------------------------------------- 
                Øystein Johnsen                             Sjur Tveite 

  Prorektor forskning og innovasjon                        Prosjektleder 
                      NMBU                    Nasjonalt senter for vanninfrastruktur 

                      (sign.)                                                                                             (sign.) 


