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R-330  Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - 
førstegangsbehandling 

 
Saksbehandler: Per Ernesto Øveraas Saksnr.: 19/00419-16 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og plan å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for 
vanninfrastruktursenter, som vist på kart datert 22.10.2019 og bestemmelser datert 
24.10.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende tillegg:   

1) Det utarbeides bedre illustrasjoner av foreslått bebyggelse.  
2) Det utarbeides et trafikknotat som redegjør for tiltakets trafikale virkninger. 

Dette inkluderer blant annet virkninger av parkering utenfor planområdet, og 

om trafikkbelastningen utløser behov for rekkefølgebestemmelser på tiltak 

utenfor planområdet. 

 
Ås, 25.10.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet, 05.06.2019 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang, 07.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 19.10.22 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 25.10.19 
3. Planbeskrivelse, datert 231019 
4. Innkomne merknader til varsel om oppstart, datert 27.08.2019 
5. Notat om naturmangfold, datert 03.09.2019 
6. ROS-analyse, datert 08.08.2019 
7. Fjernvirkningsanalyse, datert 22.10.2019 
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8. Uttalelse NMBU, 22.10.2019 
9. Perspektivskisse, datert 28.10.2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Grunnundersøkelser 
Vurdering av grunnforhold 
Overvannsnotat 
VA-notat 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Norsk Vann BA koordinerer et bransjedrevet initiativ om å etablere et nasjonalt 
kompetansesenter for vann- og avløpsteknologi i tilknytning til NMBU ved krysset 
Arboretveien og Syverudveien på Campus Ås. Senteret skal være et 
undervisningsanlegg for ledningsinfrastruktur, hvor det skal trenes på fullskala VA-
anlegg samt være mulig å drive demonstrasjon, testing, forskning og utvikling på 
teknologi, metoder og løsninger.  
 
Planområdet er avsatt til LNF-A i kommuneplanens arealdel 2015-2027, og er 
regulert til LNFR i detaljreguleringsplan for Campus Ås. Planforslaget innebærer 
nedbygging av matjord.  
 
Planforslaget foreslår en utnyttelsesgrad på 17 % BYA og maks 10 meter 
gesimshøyde innenfor fastsatte byggegrenser sør i planområdet. Det skal anlegges 
vegetasjonsskjerm nord i planområdet mot Ås kirke, og det settes av et naturområde 
langs Arboretveien som tiltak for å minimere virkningen på naturmangfoldet. Adkomst 
er fra Arboretveien.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Sweco på vegne av tiltakshaver Norsk Vann BA. 
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Figur 1 Planområdet avmerket i rødt i gjeldende kommuneplan (venstre), i gjeldende regulering (høyre) 

 
 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er på ca. 13,5 daa og består i dag av en gressbevokst skråning som 
heller mot sørvest. Det er om lag 5 meters høydeforskjell mellom høyeste og laveste 
punkt. Området avgrenses av Arboretveien i vest, Syverudveien og Ås kirke mot 
nordøst, og dyrket mark mot sørøst. Området har tidligere vært brukt til ulik forsøks- 
/dyrkningsvirksomhet i regi av NMBU, men har den siste tiden tidvis blitt brukt til 
mellomlagring av jord. I NIBIOs Gårdskart består planområdet av fulldyrka jord 
klassifisert som svært god jordkvalitet.  
 
Området er del av NMBU Campus Ås med universitetsbygninger, forsøksarealer og 
parkområder. Området grenser mot to viktige kulturlandskaper; parklandskapet ved 
Ås kirke og parklandskapet ved NMBU. Begge er klassifisert som viktige 
kulturlandskaper i Miljødirektoratets Naturtypebase.  
 
Naturmiljø 
Det er i veikanten mot Arboretveien registrert en forekomst av Nattsmelle, klassifisert 
som Sterk truet i Norsk rødliste. Det er også registrert en forekomst av Åkerrikse 
datert 2002. Det er i tillegg registrert en rekke fremmede arter, mange med svært høy 
eller høy spredningsfare. 
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Grunnforhold 
Området er under marin grense, og det er derfor gjennomført grunnundersøkelser i 
planområdet. Undersøkelsene konkluderer med at grunnforholdene på området er 
gode.  
 
Kulturminner 
I forbindelse med regulering av Campus Ås ble det foretatt arkeologiske utgravinger 
av området. En rekke eldre kulturminner ble funnet og registrert. Etter at området var 
gravd ut ble den automatiske fredningen fjernet av Riksantikvaren.  
 
Bebyggelse 
Bebyggelse plasseres sør i planområdet innenfor fastsatte byggegrenser. 
Utnyttelsesgraden er satt til maks 17 % BYA med maks gesimshøyde på 10 meter. 
Bygget kan oppføres med flatt tak eller en variant av pulttak.  
 
Planforslaget redegjør for et bygg med grunnflate på 700 m2, samt enkelte overbygde 
felt for undervisning og demonstrasjoner. Overbygde forsøksfelt medregnes i det 
totale bebygde arealet. Planforslaget åpner opp at det kan bebygges inntil 2000 m2 , 
slik at senteret på sikt kan utvides. Et utkast til landskapsplan viser hvordan det kan 
bli seende ut. 

 
Figur 2 Utkast til landskapsplan 
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Det er i reguleringsbestemmelsene fastsatt krav til bebyggelse med materialbruk av 
høy kvalitet, tilpasset til landskap og omgivelser. Bebyggelsen skal være matt og ha 
farger som begrenser uønsket refleksjon/lysvirkning. 
 

Adkomst, trafikk og parkering 
Planområdet har adkomst fra Arboretveien, med hovedtilførsel av trafikk via 
rundkjøringen i Meierikrysset på Fv152, via Kongeveien og Syverudveien mot vest. 
Gåene og syklende har adkomst via det interne veisystemet på Campus Ås og via 
gang- og sykkelvei fra Ås kirke.  
 
Planforslaget foreslår maks 15 parkeringsplasser basert på antakelser om maks 15 
personbilreiser til og fra senteret. Senteret planlegger inntil 100 kursdager i året med 
30 deltakere per kurs, og det antas at 500 studenter deltar på kurs 1-3 dager i løpet 
av ett år.   
 
Vann, avløp og overvann 
Det er satt rekkefølgekrav om VA-rammeplan ved rammetillatelse. Overvann skal 
håndteres/fordøyes lokalt på området i tråd med kommunens overvannsnorm. 
Blågrønnfaktor er satt til 0,8.  
 
Det er satt en rekkefølgebestemmelse om tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning, 
avløp og brannvann opparbeidet eller sikret opparbeidet før igangsettingstillatelse.  
 
ROS-analysen 
Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert seks mulige hendelser knyttet til flom 
(overvannsflom) og erosjon, grunnforhold, skader på infrastruktur og trafikkulykker. 
Det er vurdert at det er lav sannsynlighet for alle disse hendelsene, og 
sannsynligheten er ytterligere redusert gjennom foreslåtte tiltak. ROS-analysen 
konkluderer med at det er liten risiko forbundet med den aktuelle utbyggingen.  
 
Planprosess og innkomne forhåndsuttalelser  
Planinitiativet ble forelagt formannskapet til behandling 05.06.2019, sak 30/19, 
ettersom forslagets arealformål offentlig/privat tjenesteyting ikke er i tråd med 
arealformålet LNF-A i kommuneplanens arealdel. Formannskapet vurderte tre ulike 
plasseringsalternativer av senteret; Norderås, Kjerringjordet og området langs 
Arboretveien/Syverudveien. Formannskapet vedtok at de ikke motsetter seg videre 
utarbeidelse av planforslag langs Arboretveien/Syverudveien. Det ble stilt krav til 
arkitektonisk utforming, landskapsvirkning og skjerming mot Arboretveien og 
Syverudveien, samt krav om bevaring av matjord.  
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet naboer, organisasjoner og berørte offentlige 
myndigheter i brev datert 13.06.2019. samt kunngjort i Østlandets Blad og på Ås 
kommunes hjemmesider.  
 
Det ble mottatt 7 høringsuttalelser til varsel om oppstart, fra:  

1. Hafslund nett, mottatt 14.06.2019 
2. BaneNor, mottatt 18.06.2019 
3. Follo Brannvesen, mottatt 10.07.2019 
4. Fylkesmannen i Oslo og Viken, mottatt 30.07.2019 
5. Mattilsynet, mottatt 07.08.2019 
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6. Akershus Fylkeskommune, mottatt 12.08.2019 
7. Statens Vegvesen, mottatt 08.07.2019 

 
Forslagsstiller har sammenfattet og kommentert alle merknadene i vedlegg 4. 
Rådmannen gjengir de viktigeste merknadene fra regionale myndigheter:  
 
Fylkesmannen påpeker at planområdet er regulert til LNF i kommuneplanens 
arealdel bestående av fulldyrka jord av svært god kvalitet. Fylkesmannen forutsetter 
at alternative lokaliseringer vurderes og at valg av plassering begrunnes i endelig 
planforslag. Akershus Fylkeskommune påpeker at området inngår i et viktig 
kulturlandskap, og anbefaler derfor at ny bebyggelse høydebegrenses og plasseres 
mot vest, slik at virkningen mot kirken i landskapet ikke forringes. Virkningene på 
kulturminneverdiene bør illustreres godt i planforslaget. Akershus Fylkeskommune vil 
vurdere å legge planen frem for politisk behandling med forslag om innsigelse 
dersom kulturminneverdiene ikke ivaretas tilstrekkelig i planforslaget. Statens 
Vegvesen ønsker adkomst fra Arboretveien, og at det utarbeides en enkel 
trafikkanalyse som belyser de trafikale konsekvenser av tiltaket.  
 
 
 
Uttalelse NMBU 
NMBU har skrevet en uttalelse til planprosessen for vanninfrastruktursenteret 
(vedlegg 8). NMBU fremhever at de har arbeidet for senteretablering siden 2018, og 
at satsningen er godt forankret i relevant fagmiljøet og i ledelsen ved universitetet. 
Universitetet går inn på eiersiden i senteret, og stiller tomt til disposisjon. NMBU 
skriver at lokaliseringer sentralt på Campus Ås sikrer gode koblinger mellom 
forskning, utdanning og praktisk anvendelse. Etableringen er godt forankret og koblet 
opp mot NMBUs overordnede satsning i strategien «Felles innsats for en bærekraftig 
framtid».  
 
Vurdering av planforslaget: 
Dyrket mark 
Planforslaget innebærer at om lag 13 daa dyrket mark av stor verdi bygges ned. Det 
aktuelle arealet har tidligere vært benyttet som forsøksfelt for universitetet, men 
ligger nå brakk. Planområdet inngår ikke i et sammenhengende aktivt 
jordbruksområde.  
 
En vedvarende bit-for-bit omdisponering av dyrket mark reduserer graden av 
selvforsyning og matvaresikkerhet i Norge, og er i strid med lokale og nasjonal 
målsettinger om ivaretakelse av dyrka mark. Nedbygging av dyrket mark må derfor 
vurderes nøye.  
 
Senterets plassering i nærhet til fagmiljøene på NMBU har vært en sentral premiss 
for prosjektet, og var avgjørende for valg av beliggenhet.  Forslått areal er avsondret 
fra større aktive jordbruksområder, og området inngår funksjonelt i Campus-området.  
Rådmannen mener tiltakets samfunnsnytte også må inngå i denne vurderingen. 
Vanninfrastruktursentere vil være med å utvikle kompetanse og teknologi på viktig 
infrastruktur, som vil bidra til bærekraftige løsninger på vann- og avløpsinfrastruktur. 
Rådmannen vurderer tiltakets samfunnsnytte som meget stor, anbefaler derfor at 
arealet tillates bebygd slik forslag til reguleringsplan foreslår.  
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Som avbøtende tiltak er det i reguleringsbestemmelsene fastsatt at matjordlaget skal 
tas av før området bygges ut. Matjorda skal benyttes til nydyrking eller jordforbedring 
av landbruksområder utenfor planområdet. Ås gård har sagt at de ønsker å ta imot 
matjordlaget fra området 
 
Bebyggelse 
Planforslaget utnyttelsesgrad 17 % BYA og maks 10 meter gesimshøyde åpner for 
en potensiell stor bygningsmasse. Ved maksimal utnyttelse kan det oppføres et bygg 
med en grunnflate på om lag 2000 m2 med maks 10 meters gesimshøyde. Dette kan 
umiddelbart fremstå som massivt, men deler av utnyttelsen er planlagt brukt til 
overbygde forsøksfelt. Utnyttelsesgraden er satt såpass romslig for å åpne opp for en 
senere utvidelse av senteret, noe rådmannen mener er et fornuftig grep. Foreslåtte 
volumer vurderes å være innenfor akseptable rammer, og byggesaken må følge opp 
arbeidet med bebyggelsens tilpasning til landskapet.  
 
Forslagets plassering av bebyggelse sørvest i planområdet gir minst virkning på 
kulturlandskapet mot Ås kirke, og er i tråd med Akershus fylkeskommunes 
anbefaling. Romslige byggegrenser sikrer fleksibilitet all den tid byggets plassering 
og overvannstiltak ikke er detaljprosjektert. 
 
Det er i bestemmelsene satt krav til bebyggelsen skal ha materialbruk av høy kvalitet 
og være tilpasset landskap og omgivelser.  
 
Naturmangfold 
Det er foretatt en kartlegging av naturmangfold og vurdering av konsekvensene ved 
utbygging i planområdet. Undersøkelsen viser at det er tre registrerte rødlistearter i 
planområdet; åkerrikse, nattsmelle og ask. Planområdet kan derfor sies å ha verdi for 
biologisk mangfold, med negative konsekvenser for disse tre artene ved utbygging. 
Undersøkelsen konkluderes likevel med at det foreligger usikkerhet om 
omdisponeringen i sum vil medføre direkte negativ konsekvens for naturmangfoldet. 
Notatet anbefaler følgende tiltak:  

 Undersøke planområdet for hekkende åkerrikse før anleggsstart.  

 Sette igjen kantvegetasjon i randsonen av planområdet langs Arboretveien. 
Dette er kartfestet med arealformålet «naturområde».  

 Bevaring av aske- og ospetrær.  

 Forhindre spredning av planteskadegjørere.  
 
Rådmannen mener planforslaget ivaretar hensynet til naturmangfoldet i området i 
tilstrekkelig grad. Det er avsatt grønnstruktur (vegetasjonsskjerm) mot Arboretveien 
som kan fungere som hekkeplass for fugler, og det er også avsatt en stripe med 
kantvegetasjon som naturområde for å ivareta habitatet til nattsmelle og annen 
vegetasjon. Det er også fastsatt bestemmelser om arter på fremmedartslista.  
 
Adkomst, trafikk og parkering 
Sentral plassering på Campus Ås tilrettelegger for at besøkende og studenter kan 
komme gående eller syklende, eller ved kollektivtransport langs Fv152. Det er gode 
forbindelser til planområdet for myke trafikanter, enten via gang- og sykkelvei langs 
Syverudveien/Kirkeveien eller gjennom Campus Ås.  
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Forslaget konkluderer med at personbilbelastningen langs Meierkrysset, Kongeveien 
eller Syverudveien blir minimal, med mindre påvirkning på Arboretveien i et kort 
samlet tidsrom ved kursstart og kursslutt.  
 
Rådmannen vurderer foreslått parkeringsdekningen på 15 plasser som akseptabel til 
forventet bruk. Området har god tilknytning til universitetet, Ås sentrum og 
kollektivbetjening, og bør derfor ha lav parkeringsdekning. Rådmannen mener likevel 
det er vanskelig å vurdere om det kan forventes en viss underdekning på 
parkeringsplasser i området. Rådmannen kjenner til eksisterende 
parkeringsproblemer i og rundt universitetet, og det er derfor usikkert om senteret vil 
bidra til ulovlig parkering. Rådmannen mener derfor det bør utarbeides et notat til 
offentlig ettersyn og høring som redegjør for blant annet denne problemstillingen, og 
hvorvidt trafikkbelastningen langs Arboretveien, Syverudveien og Kongeveien utløser 
behov for tiltak. 
 
Virkning på kulturlandskapet 
Fjernvirkningsanalysen som er vedlagt saken viser at tiltaket er lite synlig fra en 
rekke siktlinjer. Statskrafts fjernvarmesentral, 120 meter fra planområdet, er 
områdets mest dominerende bygning, godt synlig over et stort område. 
 
Rådmannen er tilfreds med at planforslaget har innarbeidet en rekke virkemidler som 
kan redusere virkningene på kulturlandskapet, spesielt mot Ås kirke. Tiltaket er 
hensiktsmessig plassert lavest i terrenget sør i planområdet, i tråd med 
anbefalingene fra Akershus Fylkeskommune sin merknad til varsel om oppstart. 
Rådmannen vurderer maks gesimshøyde på 10 meter som kurant, tilsvarende 
høyden på et treetasjes boligbygg. Det er videre krav om at det etableres en 
vegetasjonsskjerm langs Syverudveien mot Ås kirke. Vegetasjonsskjermen skal 
benytte stedegne arter, og beplantingen skal gjøres i samråd med NMBU slik at den 
tilpasses universitetsparken. Reguleringsbestemmelsen fastsetter også kvalitetskrav 
til bebyggelsen og krav til tilpasning til omgivelsene.  Samlet sett mener rådmannen 
at tiltaket ikke vil ha en betydelig negativ konsekvens for landskapsbildet.  
 
Rådmannen savner imidlertid illustrasjoner viser hvordan bebyggelsen kan bli 
seende ut. Det er riktignok utarbeidet volumillustrasjoner av bebyggelsen, men 
rådmannen mener det ikke gir et godt nok utrykk av hvordan bebyggelsen 
materialitet, formutrykk, arkitektur og volum kan påvirke omgivelsene. Rådmannen 
anbefaler derfor at det utarbeides slike illustrasjoner til offentlig ettersyn og høring. 
 
Alternativ innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 utsettes behandling av 
detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter. Planforslaget legges ikke ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Det begrunnes med at planforslaget _______ 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen ser svært positivt på at det at det ønskes etablert et senter for 
vanninfrastrukturforskning i Ås kommune. Det er et stort behov for kunnskap, 
forskning og investeringer i vann- og avløpsinfrastruktur, og det planlagte senteret vil 
derfor spille en viktig samfunnsrolle i dette arbeidet.  
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Rådmannen vurderer forslaget som godt gjennomarbeidet og et godt utgangspunkt 
for videre planlegging av vanninfrastruktursenteret. Rådmannen anbefaler derfor at 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring med tillegg slik innstilingen 
lyder.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


