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Reguleringsplan for utbyggingen av Campus Ås ble behandlet i 2012. I kommunestyrevedtak
12.09.12 ble det i rekkefølgebestemmelser §§11.2 og11.3 stilt krav om at det opparbeides en
trafikksikker løsning for kryss mellom fv. 152 Drøbakveien, fv. 56 Kirkeveien og Herumveien
(Meierikrysset) og for bussholdeplasser før det iverksettes større byggetiltak innenfor
reguleringsplanens område. Reguleringsplanen for Campus Ås utvides til å omfatte de nevnte
tiltakene.
Alternative løsninger og plasseringer har vært skissert og vurdert i en prosess hvor både vegvesenet,
kommunen, Statsbygg, busselskap, UMB/NMBU, Riksantikvar og Fylkesmannen har vært involvert.
De tiltak som har pekt seg ut som mest gunstige inngår i den utvidede reguleringsplanen for Campus
Ås. Reguleringsendringen er en utvidelse av planen fra Arboretveien til Meierikrysset/Skogs-
dammen, og viser tiltak langs fv. 152. Meierikrysset ombygges og forskyves, med vekt på
fartsdemping og bedre forhold for fotgjengere og syklister. Bussholdeplasser som nå ligger nær
Osloveien flyttes til krysset med Arboretveien. Holdeplasser nær Aud Max forskyves mot
Meierikrysset, mens eksisterende holdeplasser ved UMB/Urbygningen utgår. Bussholdeplassene
utvides for økt antall kollektivreisende.
Innenfor øvrige deler av reguleringsplanen er det gjort enkelte rettinger i kart og bestemmelser. Det
er også vist fortau langs Arboretveien.
Det kom inn 7 bemerkninger ved offentlig ettersyn. Det har ikke kommet innsigelse til planforslaget.
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1 Innledning

1.1 Formålet med planen
Stortinget har vedtatt at Veterinærinstituttet og Norges Veterinærhøgskole (NVH) skal samlokaliseres
med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) i 2019. (Dette er Norges miljø og
biovitenskapelige universitet, NMBU, fra 01.01.2014.)

For å ferdigstille bygninger og utstyr slik at flyttingen av Veterinærhøgskolen til Ås kan skje i 2019, må
utbygging starte sommeren 2015.

Den opprinnelige reguleringsplanen for Campus Ås inneholder bestemmelser som krever at fv. 152
og tilbudet for gående, syklende og kollektivreisende skal opprustes før bygging starter. Veiløsninger
bestemmes gjennom en utvidelse av reguleringsplanen for Campus Ås.

Veiløsning for fv. 152 må være ferdig regulert vår/forsommer 2014 slik at anleggsarbeidet med kryss
og andre tiltak kan starte umiddelbart etter vedtak.

Veinett for anleggstrafikken og trafikksikringstiltak kan da ferdigstilles før sommeren 2015, slik at
man kan starte med selve utbyggingsområdet for Campus Ås.

1.2 Eksisterende situasjon

Figur 1-1: Fv. 152 ved reguleringsområdet (kart: Follokart)
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1.3 Utvidelse av reguleringsplan for Campus Ås
Reguleringsplanen for Campus Ås utvides og endres, som vist på oversiktskart. Ny planavgrensning er
noe mindre enn varslingsområdet.

Figur 1-2: Utvidelse av reguleringsplan for Campus Ås.

Området hvor utbyggingen av Campus Ås starter, er vist med blått symbol i kartskissen over.

1.4 Planvedtak

1.4.1 Vilkår satt ved godkjenning av reguleringsplan

Reguleringsplan for Campus Ås ble vedtatt 20.06.2012, og revidert 12.09.2012.

En vesentlig del av diskusjonen i kommunestyret forut for vedtak av reguleringsplanen handlet om
trafikksikkerheten i Meierikrysset og plassering avbussholdeplasser. Planavgrensningen som ble
vedtatt i 2012 omfattet ikke fv. 152 Drøbakveien eller bussholdeplasser forbi Campus.

Det ble vedtatt rekkefølgekrav om at bussholdeplasser langs fv. 152 med trafikksikker og effektiv
atkomst for gående og syklende, samt god framkommelighet for busser skal være etablert før det
kan gis igangsettingstillatelse til byggetiltak over 1000 m² BRA. Det ble også krevd at en langsiktig,
trafikksikker løsning for gående og syklende i Meierikrysset skal være etablert før det kan gis
igangsettingstillatelse til byggetiltak over 1000 m² BRA.

1.4.2 Utvidelse av reguleringsplanen

Nye bussholdeplasser og endring av Meierikrysset medfører arealinngrep som ligger utenfor den
opprinnelige reguleringsplanens område. Tiltakene krever endring av reguleringsplan. Planområdet
for reguleringsplan for Campus Ås utvides til å omfatte fv. 152 Drøbakveien langs Campus, fra
Arboretveien til Meierikrysset/Skogsdammen. Ca. 140m av Herumveien tas også med i planen.
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1.5 Forprosjekt/referansegruppe for trafikksikring av fv. 152
I en innledende fase ble alternative løsninger skissert og drøftet i en referansegruppe for tiltaket. Det
har vært avholdt flere møter med kommunen og vegvesenet. Fylkesmannens miljøvernavdeling,
fylkeskommunen/Riksantikvaren og Ruter har også deltatt på møter om saken.
Plassering og utforming av kryss og bussholdeplasser er vurdert, og det er utarbeidet skisser for
eventuell planskilt kryssing av fv. 152.
Måloppnåelse, funksjon samt hvilke konsekvenser og inngrep som følger av ulike løsninger er drøftet
underveis i prosessen.

Løsningene som foreslås i reguleringsendringen er bredt forankret. Det vises for øvrig til drøfting av
alternativer i kap. 4.9.

1.6 Mål og hensyn
Planendringen skal bedre trafikksikkerhet og kollektivtiltak på veistrekningen. Samtidig er det
nødvendig å ivareta hensyn til verneverdier i området.

Det er også en generell, overordnet målsetting å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende.

Sikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper søkes ivaretatt best mulig ut fra områdets
forutsetninger. Dette innebærer avveininger mellom trafikksikkerhet, trafikkavvikling, hensyn til
kollektivtrafikanter, kulturminnevern og vern av dyrket mark. Viktige forutsetninger for planarbeidet
har vært å skape god trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Det skal både være gode løsninger for
alle trafikanter og minst mulig inngrep i fredet park og landbruksareal langs veien.

1.7 Vurdering om evt. konsekvensutredning
Det har tidligere blitt utarbeidet konsekvensutredning for Campus Ås, som dekker selve utbyggingen
av Campus Ås.

Forslagsstiller har foretatt en vurdering av om utvidelsen av reguleringsplanen til å omfatte fv. 152 er
konsekvensutredningspliktig. Denne utvidelsen omfattes ikke av konsekvensutredningsforskriftens
vedlegg 1, da investeringskostnadene antas å være lavere enn 500 mill. kr. Veier er ført opp i
forskriftens vedlegg 2. Dette tilsier konsekvensutredning dersom tiltaket har vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn, dvs. er i strid med noen av kriteriene i § 4. Disse kriteriene er gjennomgått, og
reguleringsforslaget anses ikke å komme i konflikt med noen av kriteriene. Planforslaget gjelder
oppgradering av eksisterende vei, ikke ny veitrasé. Forslagsstiller mener at planforslaget ikke krever
konsekvensutredning etter konsekvensutredningsforskriften.

2 EKSISTERENDE FORHOLD

2.1 Planområdet
2.1.1 Beliggenhet
Planområdet ligger vest for Ås tettsted, mellom Vollebekk og Skogsdammen/AudMax.
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Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ligger nord for fv. 152 Drøbakveien. Parken
mellom Urbygningen og fv. 152 er fredet (fredningssak pågår). På sørsiden av Drøbakveien ligger i
hovedsak åkerarealer, det vil si Kjerringjordet. Mellom Herumveien og Skogsdammen ligger en
parkeringsplass (Damstykket) som disponeres av NMBU.

2.1.2 Planområdets størrelse
Campus Ås dekker hele dagens universitetsområde, ogutgjør ca. 770 daa.

Planområdet for endringen av reguleringsplanen for Campus Ås omfatter fv. 152 forbi
universitetsområdet, samt arealer som blir berørt av endring av kryss og bussholdeplasser ved
Arboretveien og Kirkeveien/Herumveien (Meierikrysset). Det nye arealet som innlemmes i
reguleringsplanen for Campus Ås utgjør ca. 30 daa. Strekningen av fv. 152 Drøbakveien som inngår i
planområdet er ca. 1 km.

2.2 Fremtidig situasjon på Campus Ås
Med planlagt flytting av Veterinærinstituttet og Norges Veterinærhøgskole vil det bli en betydelig
vekst i studenter og ansatte på Campus Ås. Nedenstående illustrasjon viser antatt antall studenter og
ansatte på Campus i 2019. De røde sirklene markerer de største konsentrasjonene av mennesker
innenfor Campus, og har dannet grunnlag for plassering av bussholdeplasser langs fv. 152.
Illustrasjonen viser at det vil være tilnærmet likemange ansatte og studenter øst og vest for
Meierikrysset.

Figur 2-1: Analyse av fordeling av antall ansatte og studenter på Campus i 2019.

2.3 Trafikk

2.3.1 Trafikktall

Trafikken på fv. 152 Drøbakveien forbi planområdet er ca. 10-12 000 ÅDT. Veien har fartsgrense
50 km/t på strekningen.
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Det er perioder med saktegående trafikk og kø både om morgenen og om ettermiddagen. Biler og
gående/syklende i området har ulike trafikktopper. Det er størst biltrafikk mellom kl. 07 og 09 på
morgenen og kl. 15 til 17 på ettermiddagen. Biltrafikken er aller størst mellom kl.15 og 16 på
ettermiddagen, men det er da mindre konsentrert kryssing med fotgjengere og syklister enn om
morgenen. På morgenen, særlig i kvarteret kl. 08.00– 08.15, er det svært mange fotgjenger- og
syklistkryssinger i Meierikrysset (studenter).

Figur 2-2: Trafikktall

Fremtidig trafikktall er basert på Nasjonal transportplans generelle prognose for trafikkvekst i
Akershus, samt ytterligere økning ved at Campus Ås utvikles. Ved vurdering av fremtidige trafikktall
er det også tatt hensyn til nye kjøremønstre, parkeringsdekning og økt boligbygging i Ås sentrum,
som kan gi økt trafikk på Drøbakveien. Dagens trafikk er også vurdert ut fra en mindre trafikktelling i
september 2013.

En reisevaneundersøkelse blant ansatte på UMB ble utført i forbindelse med gjeldende
reguleringsplan. Undersøkelsen viste at 59 % av de ansatte kjører egen bil til jobb, 5 % sitter på med
andre, 22 % sykler, 6 % går og 8 % reiser kollektivt. Reisevaneundersøkelsen ble gjennomført i
september 2009.

Det ble i 2009 utført telling av fotgjengere og syklister i Meierikrysset. Tellingen viste at kryssingen
over vestre arm av Meierikrysset har størst trafikk. Dette fotgjengerfeltet hadde 263 fotgjenger-
kryssinger og 122 kryssinger med syklister i høyeste time. Den østre armen hadde 30 kryssende
fotgjengere og 14 syklister i høyeste time. Planlagt utvidelse av studentbyen Pentagon, på sørsiden
av fv. 152, i tillegg til vekst i antall studenter og ansatte, vil medføre at enda flere fotgjengere og
syklister vil krysse fv. 152 på stedet.
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Figur 2-3: Eksisterende og fremtidig trafikkmønsterfor gående og syklende i Meierikrysset.

Etter etablering av Norges veterinærhøgskole på Ås og fremtidig utbygging i følge NMBUs planer for
Campus øst, forventes en jevnere belastning på gangfeltene, med like mye kryssing over østre arm
som vestre arm i Meierikrysset.

2.3.2 Trafikksikkerhet

Det er gang-/sykkelvei langs nordsiden av fv. 152 Drøbakveien mellom Ås sentrum og Korsegården
vest for planområdet. Gang-/sykkelveien er en viktig forbindelse mellom Ås og Drøbak, og dessuten
skolevei for deler av skolekretsen til Brønnerud barneskole. For studenter danner krysningspunktene
over fv. 152 forbindelse mellom undervisningsområdene, studentbyen Pentagon og
studentsamfunnet.

Meierikrysset er i dag utformet som en firearmet rundkjøring. Krysset mellom Drøbakveien og
Arboretveien er et ukanalisert kryss. Utforming av kryss og antall avkjørsler er i dag ikke
tilfredsstillende trafikksikkerhetsmessig, selv om ulykkesantallet ikke er høyt.

Innenfor planområdet har det vært 10 ulykker med personskade på 10 år. De fleste var ulykker med
lettere personskader, men nord for Meierikrysset skjedde en dødsulykke. Det har ikke vært registrert
ulykker med fotgjengere i løpet av de siste 10 åra. I tre av ulykkene har syklister vært involvert. De
har alle skjedd ved Meierikrysset. I to av disse ulykkene ble syklister påkjørt i gangfelt av bil, mens én
sykkelulykke skjedde ved at syklisten kjørte mot kjøreretningen i rundkjøringen.

Figur 2-4: Trafikkulykker med personskade, 2003 - 2012
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Meierikrysset er i dag ikke et spesielt farlig kryss, sammenlignet med tilsvarende rundkjøringer.
Tallmaterialet er imidlertid lite, slik at vurderingen har usikkerheter.

På bakgrunn av at de registrerte kryssulykkene gjelder syklister, er det likevel viktig å bedre
trafikksikkerheten for denne trafikantgruppen.

Gang-/sykkelveier inn mot kryss må utformes med tanke på fartsdemping og oppfattelse av vikeplikt.

Ved Meierikrysset er det også behov for å dempe bilistenes fart inn mot rundkjøringen. Det er lite
fartsdemping med dagens kryssutforming

Reguleringsplanen for Campus Ås legger opp til å stenge flere avkjørsler fra fv. 152 Drøbakveien.
Campus vest vil i hovedsak få adkomst via ny rundkjøring ved Arboretveien. Dette vil bli hele
campusområdets hovedadkomst. Campus øst vil hovedsakelig bli betjent gjennom rundkjøringen i
Meierikrysset og adkomstvei fra Kirkeveien.

2.3.3 Kollektivtrafikk

Langs Drøbakveien går rute 906 mellom Dyrløkke og Ski, med forbindelse til Drøbak. Det går busser
hver halvtime i hver retning. I dag betjenes Campus Ås av tre bussholdeplasser; Vollebekk i vest,
universitetet i Ås (ved sentralparken) og Aud.Max. i øst.

Kollektivselskapet (Ruter) har foretatt telling av påstigende passasjerer på bussruten langs
Drøbakveien, i november 2012 og april 2013. Ifølge Ruters passasjerstatistikk er holdeplassene
Universitetet i Ås og Aud.Max. de mest brukte i begge retninger.

• Ca. 550 bussreiser pr. dag til og fra Campus.

• 95 % av reisene skjer i retning mot øst.

• Totalt er det 4100 reiser på ruten Dyrløkke – Ski per dag, herav har 550 start eller målpunkt
Campus, dvs. 13 %.

Figuren under viser antall påstigende passasjerer på disse tre holdeplassene ved universitets-
området.

Figur 2-5: Påstigende busspassasjerer i østgående og vestgående retning, nov. 2012 og april 2013
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De to holdeplassene ved UMB og Aud-Max. (rød og grønn søyle) har betydelig flere påstigende
passasjerer enn holdeplassen ved Vollebekk (blå søyle).

Antallet påstigende passasjerer er betydelig høyere i retning mot øst enn mot vest, det vil si at de
fleste reiser mellom universitetsområdet og Ås sentrum (bla. til/fra jernbanen).

2.3.4 Parkering

Det er i dag høy parkeringsdekning på Campus Ås, inkludert parkering for bevegelseshemmede og for
sykler. Som redegjort for i kapittel 2.3.1, kjører 59 % av de ansatte egen bil til jobb, og alle kan
parkere på stedet. Parkeringsplassene ligger spredtomkring på hele universitetsområdet. Sør for
Meierikrysset, med avkjørsel fra Herumveien, ligger en parkeringsplass med ca. 240 plasser.

Gjeldende reguleringsplan for Campus Ås legger opp til 0,03 parkeringsplasser for bil pr. student. For
ansatte kan det avsettes maks. antall bilparkeringsplasser i en avtrappingsplan, der det i 2018 tillates
inntil 0,45 plasser pr. ansatt, og i 2025 tillates maks. 0,3 plasser pr. ansatt. Den allerede vedtatte
bestemmelsen endres ikke.

2.4 Bebyggelse, landskap og kulturminner

2.4.1 Bebyggelse
Det er igangsatt fredningsforslag for betydelige deler av bebyggelse og parkanlegg på Campus Ås.

I sentralområdet av campus ligger områdets eldste bebyggelse, som Urbygningen og Tårnbygningen.
Utvidelsen av planforslaget berører ikke disse. I nordvestre kvadrant av Meierikrysset ligger
Meieribygget (Meierimuseet), som vil bli fredet.

2.4.2 Kulturminneinteresser
Campus Ås utgjør et av de største norske universitetsområder. Det er betydelige
kulturminneinteresser knyttet til området. Sentralparken som ligger mellom Urbygningen og
Tårnbygningen og fv. 152 gir sterk identitet til området. De gamle bygningene og parken utgjør et
kulturmiljø av nasjonal verdi. Parken er anlagt i nyklassisistisk stil, og er av internasjonal klasse. Også
omkring Meierikrysset er det sterke bevaringsinteresser knyttet til kulturmiljøet.

Reguleringsbestemmelser vedrørende kulturminner videreføres fra tidligere plan.

De registrerte kulturminnelokalitetene ligger tilbaketrukket fra utvidelsesområdet langs fv. 152,
Drøbakveien. Når planområdet nå skal utvides, har kulturminnemyndighetene stilt krav om
arkeologiske registreringer på det nye området langs fv. 152. Registreringene ble gjennomført høsten
2013, og resulterte i funn av et automatisk fredet kulturminne ID 173488 på sørsiden av fv. 152.
Dette kulturminnet ligger innenfor planområdet tilknyttet utvidelsen av fv. 152, sørøst for den nye
rundkjøringen ved Arboretveien. Det er undersøkt og frigitt av kulturminnemyndigheten (Akershus
fylkeskommune).
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Figur 2-6: Kart som viser kulturminnelokaliteter påCampus Ås, opprinnelig reguleringsområde

2.4.3 Landskap

Universitetetsområdet er definert som et eget landskapsområde, som tilsvarer planområdet for den
vedtatte planen for Campus Ås.
Sentralparken har kraftig vegetasjon på siden mot Drøbakveien, som tydelig avgrenser parkrommet
mot fylkesveien.
Kjerringjordet sørvest for Meierikrysset ligger som et åpent og bølgete jordbrukslandskap, og bidrar
til opplevelsen av Sentralparken og NMBU. Ås-eika på Kjerringjordet er et bevaringsverdig tre og et
viktig landemerke.
Drøbakveien følger landskapet gjennom planområdet, uten vesentlige terrenginngrep.

2.4.4 Naturmiljø

Naturmiljø er redegjort grundig for i planbeskrivelsen med konsekvensutredning til gjeldende
reguleringsplan. I foreliggende reguleringsforslag fokuseres det derfor på arealene som omfattes av
utvidelsen av planområdet, det vil si områdene nærmest fv. 152 Drøbakveien.
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I Miljødirektoratets naturbase er parklandskapet ved NMBU registrert som en viktig eller svært viktig
naturtype.

Figur 2-7: Utsnitt av Miljødirektoratets naturbase.

I forbindelse med reguleringsplanen for Campus Ås ble det utarbeidet en egen temarapport for
naturmiljø. Dagens vegetasjon er en blanding av innførte og naturlige arter.
Ifølge informasjon fra www.miljostatus.no er det i og nær utvidelsesområdet registrert fremmede og
truede arter.
Sør for Drøbakveien er de truede artene barlind og kåltistel registrert. Sørøst for Urbygningen er det
registrert marsfiol, en fremmed art. I Skogsdammen er det registrert fremmede arter som bladfaks
og kjempesøtgras. Det er også registrert truede arter (rødlista) som vrangblærerot og fuglene
sanglerke, stær, sivhøne og hettemåke. Nordvestre hjørne av Skogsdammen blir berørt av
planutvidelsen. Ved Meieriet er det registrert fremmede arter (svartelistet) som hagelerkespore,
snøklokke, russeblåstjerne, vårpryd, italiaraigras,honningurt. Lokaliteten omfattes av planområdet.
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Figur 2-8: Kartutsnitt med markeringer av naturmangfold, fra www.miljostatus.no

Ås-eika på Kjerringjordet er ei hul eik. Dette er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.
Området rundt eika, minst dryppsone og rotsone må tas hensyn til, og sikres mot inngrep som kan
skade rotsystemet eller endre grunnvannsforholdene i nærområdet.

2.4.5 Grunnforhold og forurensning

Undergrunnen i planområdet består hovedsakelig av marin strandavsetning i vest, mens det i
området ved Meierikrysset i øst, samt sør for fv. 152 hovedsakelig er tykk havavsetning. Det ble
utført grunnundersøkelser i planområdet for Campus Ås i 2010. Grunnundersøkelsene avdekket
ingen spesielle utfordringer med tanke på utbyggingsplanene. Fjellkvaliteten ble vurdert som god.
Utvidelsen av planområdet langs fv 152 har ingen arealer innenfor faresone for kvikkleire.

Da reguleringsplanen for Campus Ås ble utarbeidet, ble det gjennomført fase 1-undersøkelse for
grunnforurensning. Denne påviste ingen forurensede områder.

2.4.6 Infrastruktur

I og langs fv. 152 ligger det ledninger for vann, spillvann og overvann. Ledningene er dels kommunale
og dels private (NMBU). Overvannet fra eksisterendeveiareal i Meierikrysset føres via en større
gjennomgående overvannsledning ned til bekkelukkingen mellom Husdyrfagbygget og NOFIMA. Det
resterende overvannet fra fv. 152 renner ut i sidearealene (åker og plen).

2.5 Eiendomsforhold
Det er ikke private eiendommer i planområdet langs fv. 152. Arealene er enten offentlig veigrunn
eller universitetets eiendom.

Enkelte bygninger er oppført på festegrunn, ved at virksomheter har oppført bygg på tomter som
tilhører NMBU.
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Tabell 2-1 Oversikt over eiere
Gnr./bnr. Eier Gjelder

42/1 NMBU Arboretveien, Sentralparken,
Skogsdammen, P-plass med mere

Del av 42/1, Herumveien NMBU Herumveien, kommunal vei

43/3 NMBU Kjerringjordet

121/7 Akershus fylkeskommune Fv. 152 Drøbakvn. vestfor Tårnbygningen

121/8 Akershus fylkeskommune Fv. 152 Drøbakvn. øst for Tårnbygningen

121/9 Akershus fyllkeskommune Fv. 152 Drøbakvn. øst for Meierikrysset

131/1 Akershus fyllkeskommune Fv. 56 Kirkevn.

I kartet vises eiendomsgrensene som røde linjer. Det er bare veiene som bryter NMBU’s
eiendomsgrenser.

Figur 2-9: Kart med eiendomsgrenser

2.6 Planstatus

Figur 2-10: Reguleringsstatus nær fv. 152, slik detframkommer på kommunens kartportal

2.6.1 Reguleringsplan for Campus Ås, vedtatt 20.06.2012 og revidert 12.09.2012
Arealene på nordsiden av fv. 152 Drøbakveien omfattes av reguleringsplanen for Campus Ås.
Området er i all hovedsak avsatt til bebyggelse og anlegg – offentlig eller privat tjenesteyting. Nord
for Skogsdammen er det regulert park mot Sørhellinga. Områdene øst og vest for Meierikrysset er
gitt hensynssone for bevaring av kulturmiljø. SelveMeieribygget, Urbygningen og Tårnbygningen,
samt parkanlegget omkring Urbygningen og Tårnbygningen er båndlagt etter lov om kulturminner.
Det er rekkefølgekrav om utbedring av Meierikryssetog bussholdeplasser langs fv. 152 før det kan gis
igangsettingstillatelse til byggetiltak over 1000 m² BRA.
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2.6.2 Reguleringsplan for NLH – Sentralområdet, vedtatt 29.04.1992
Fv. 152 Drøbakveien er avsatt til kjørevei, annen veigrunn – grøntareal. Noe areal langs veien er
avsatt til park (bevaringsområde).
Denne viser også gang-/sykkelvei langs fv. 56 Kirkeveien, samt avkjørselssanering.

2.6.3 Reguleringsplan for Damstykket, NLH, vedtatt 28.01.1980
Arealene mot Drøbakveien er avsatt til bilparkering, samt parkanlegg med friområde i sjø og vassdrag
(Skogsdammen). GG-hallen (idrettshall) og Studentsamfunnet er regulert til offentlige bygg –
forsamlingslokaler.

Figur 2-11: Utsnitt av kommuneplan 2011-2023 (fra Ås kommunes kartportal)

2.6.4 Kommuneplan for Ås, 2011-2023, arealdelen, vedtatt 06.04.2011
Arealene sør for fv. 152 Drøbakveien er i hovedsak avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt
reindrift (LNFR-område). Området ved bebyggelsen på Kjerringjordet er avsatt for offentlig eller
privat tjenesteyting.

2.6.5 Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging
Det skal legges vekt på tiltak som kan bidra til økt bruk av kollektivtrafikk, samt bedre forhold for
myke trafikanter.

2.6.6 Varsel om oppstart av fredningssak etter kulturminneloven, brev fra
Riksantikvaren av 30.05.2012
Det igangsettes fredningssak for Universitetet for miljø- og biovitenskap, etter kulturminnelovens
§15. For bygningene fremmes forslag om å frede eksteriør samt utvalgte interiører med et større
utomhusområde. Fredningsforslaget er i henhold til forslag til Landsverneplan for
Kunnskapsdepartementet. Meieribygningen, Meierimuseet i Kirkeveien 2, Tårnbygningen,
Urbygningen og Circus, samt utomhusområdene mot fv. 152 Drøbakveien er blant arealene som
foreslås fredet. Formålet med fredningen er å sikrebebyggelse og parkanlegg som et kulturmiljø med
stor utdanningshistorisk og arkitekturhistorisk verdi.
Riksantikvaren opplyser at det pr. februar 2014 ennå ikke er truffet et endelig vedtak om fredning.
Det er dog mulig at dette kan skje i nær fremtid.
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Figur 2-12: Utdrag av kart til fredningsforslaget

3 MEDVIRKNING

3.1 Varsel om oppstart av planarbeid
Oppstart av planarbeid ble varslet 24.09.13 ved avisannonser og brev til høringsinstanser,
velforeninger mm. i henhold til liste utarbeidet avÅs kommune. Det kom inn 3 forhåndsuttalelser til
planarbeidet.
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn fra 19.12.2013 – 28.02.2014. Det kom inn 7 bemerkninger.
Ingen har reist innsigelse til planforslaget.

3.2 Mottatte forhåndsuttalelser
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 16.10.2013
Kjerringjordet er en del av et stort sammenhengende, nasjonalt viktig jordbruksområde, og
omdisponering av dyrka jord er derfor konfliktfylt. Foreslått planavgrensning omfatter mye dyrka
mark, og det forventes at det legges vekt på minst mulig inngrep i dyrka mark. Jordvern og økt
matproduksjon er nasjonale mål som må avveies tydelig mot andre nasjonale og regionale mål. Det
vises til innspill i tidligere møter om saken. Undergang under Meierikrysset kan medføre et større
arealbeslag i viktig dyrka jord, og er lite ønskelig ut fra hensynet til jordvern og kulturlandskap.
Dersom viktige trafikksikkerhetsgrunner tilsier at undergangen må bygges, må det vurderes og
dokumenteres at undergangen vil bli benyttet og at den gir bedret trafikksikkerhet. Andre
alternativer må være vurdert. Eventuell omlegging av Meierikrysset bør skje mot øst.

Økt inngrep i dyrka jord ved avkjøring til anleggetpå Kjerringjordet er svært konfliktfylt.

Den hule eika på sørsiden av Herumveien er en utvalgt naturtype eller naturmangfoldlovens § 53.
Området rundt eika, med minimum dryppsone og rotsone, må tas hensyn til i videre planarbeid.
Eventuell effekt av undergang på eikas rotsone må vurderes i saken. Eika bør inngå i planområdet
med hensynssone og bestemmelser for å sikre tilstrekkelig hensyn.
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Statens vegvesen, 17.10.2013
Vegvesenethar på dette stadiet ingen merknader til varslet planutvidelse.

Akershus fylkeskommune, 25.10.2013
Det er i forbindelse med planarbeid på Campus Ås foretatt flere arkeologiske undersøkelser. Det er
gjort mange funn som viser varierte aktiviteter med stor tidsdybde i landskapet. Arealene mot sør på
Kjerringjordet, ved rundkjøringen og videre vestover på sørsiden av fv. 152 er derimot ikke undersøkt
arkeologisk. Potensialet for funn av kulturminner er tilsvarende stort, og fylkesrådmannen krever
således arkeologisk registrering av restarealene innenfor planområdet. De ber om at forslagsstiller
tar kontakt for avtale om registrering.

Planområdet grenser inntil og griper dels inn i UMBs universitetsområde, som også er under
fredning. Parken på UMB er et parkanlegg av internasjonal klasse. Parken skal behandles som fredet
iht. Kgl.res. av 01.10.2006. For det varslete planområdet gjelder dette strekningen mellom
Arboretveien og Johan L. Hirsch’ vei. Alléen på begge sider av Johan L. Hirsch vei er også del av den
varslete fredningen. I tillegg er Meieribygningen, Meierimuseet og Damgården under fredning. Selv
om disse bygningene ligger utenfor varslingsområdetvil de kunne bli påvirket av eventuelle tiltak
der. Kjerringjordet med den store eika er ikke fredet, men har stor betydning for opplevelsen av
jordbrukslandskapet som er en sentral del av UMBs historie. Fylkeskommunen er delegert myndighet
for kulturminnevern. I plansaker skal Riksantikvarens innspill innarbeides i fylkeskommunens
uttalelse, slik at kulturminnemyndighetene kommer med én uttalelse. Fylkesrådmannen har i denne
saken rådført seg med Riksantikvaren. På denne bakgrunn vises det til innspill fra Riksantikvaren i
møte hos Statsbygg 28.08.2013 og referat fra dette møtet 29.08.2013.

Dersom kulturminneinteressene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen, kan det bli aktuelt å fremme
innsigelse.

3.3 Forslagsstillers kommentarer til mottatte forhåndsuttalelser
Uttalelse fra Fylkesmannen:
Planområdet er snevret noe inn, og berører nå i mindre grad dyrket mark. Undergang under
Meierikrysset reguleres ikke inn. Avstanden mellom tiltak langs fv. 152 vurderes med endringene å
ligge såpass langt unna den hule eika på Kjerringjordet, at denne ikke inngår i planområdet.

Kjerringjordet er i kommuneplan avsatt til LNFR-område. Det vil være nødvendig med midlertidige
inngrep langs fv. 152 når denne ombygges, utover det areal som planlegges avsatt til veiformål.
I reguleringsbestemmelsene foreslås det at arealene tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter slike
midlertidige inngrep. Matjorden må tas vare på, og midlertidig beslaglagt areal må beskyttes på
egnet måte, for eksempel med fiberduk eller andre midler. De gamle bussholdeplassene på sørsiden
av fv. 152 tilbakeføres til landbruksformål. Det vises til redegjørelse om arealregnskap i kapittel 5.7.

Forslagsstiller mener at bedre trafikksikkerhet oppnås på en slik måte med dette planforslaget at
jordvern- og kulturminnehensyn i svært liten grad blir skadelidende.

Uttalelse fra Akershus fylkeskommune:
Arkeologiske registeringer ble gjennomført i november 2013. Planområdet er snevret noe inn



PG CAMPUS ÅS Revisjon: 01
Dokumentnummer: PGCAas-PLAN-ENOT-103 Dato: 17.03.14
Tittel: Reguleringsendring Side: 20 av 47

sammenlignet med varslingen. Planområdet berører nå i mindre grad område under fredning. Den
store eika på Kjerringjordet blir ikke berørt.

3.4 Vedtak ved utlegging av planforslag til offentlig ettersyn
Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet planforslaget 12.12.2013 og fattet følgende vedtak:

«Utvidelse av R-255 Reguleringsplan for Campus Ås, som vist på kart datert 22.11.2013, med
reguleringsbestemmelser datert 22.11.2013, legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-14. Forbedrede løsninger for gående og syklende på veistrekningen må vurderes
i det videre planarbeidet, herunder delt løsning for gang/sykkelvei langs Drøbakveien gjennom hele
planområdet.

Signalregulering for vestre arm av meierikrysset skal fortsatt vurderes.»

3.5 Mottatte uttalelser ved offentlig ettersyn
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 25.02.2014
Konsekvenser av midlertidig rigg- og anleggsområde på dyrka jord og naturmiljø er lite vurdert.
Fylkesmannen forutsetter at planen og bestemmelser for midlertidig anleggsområde forbedres slik at
hensynet til dyrka jord og naturmiljøet ivaretas.

Nasjonale mål om å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende bør også settes som mål for
reguleringsplanen.

Det savnes en vurdering etter naturmangfoldloven for eventuelle konsekvenser for naturmiljøet
langs nordvestre ende av Skogsdammen. Dammen er en viktig naturtype og leveområde for truete
arter. Kantvegetasjon langs vassdrag er også lovbeskyttet etter vannressursloven. Fylkesmannen
forventer at det gjøres alternativvurderinger som belyser muligheter for å unngå inngrep i
Skogsdammen. Det forutsettes at tiltak langs Skogsdammen utføres på en skånsom måte med
tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet også under anleggsarbeidet. Dette bør legges inn som
planbestemmelse.

Langs sørsiden av fv. 152 er det avsatt areal til midlertidig anleggs- og riggområde som omfatter
fulldyrka jord. Tiltakets omfang, konsekvenser og alternativer er ikke vurdert i planforslaget, og
rekkefølgebestemmelsene er ikke tilstrekkelig til å ivareta hensynet til en sikker og god tilbakeføring
av arealene til matproduksjon. Arealtall er ikke oppgitt, og behovet for et så stort inngrep er ikke
dokumentert eller avveid. Det forutsettes at det iverksettes avbøtende tiltak for å unngå varige
skader på dyrka jord. Reguleringsbestemmelsene for midlertidig anleggsområde må forbedres
tilsvarende. Det må settes en frist for tilbakeføring til matproduserende areal. Bestemmelsen må
omfatte føringer for avtaking og bevaring av matjordlag og øvrig jordsmonn og for at pakkingsskader
skal unngås. Erosjonsforebyggende tiltak må gjøres etter behov, likedan for drenering og andre
hydrotekniske tiltak.

Riksantikvaren, 26.02.2014
Deler av det fredete området i parken har fått status som «annen veigrunn - grøntareal» i
reguleringsplanen, i tillegg til at det er båndlagtetter kulturminneloven. Stien langs Drøbakveien som
i dag fungerer som gang-/sykkelsti er en del av detopprinnelige sti-nettet i parken, og ikke egentlig
en del av veiarealet. Fredning etter kulturminneloven gjelder foran regulering. Det kan virke
forvirrende dersom deler av det fredete arealet reguleres som veggrunn, da det i så fall kan framstå
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som at det er andre bestemmelser som gjelder langs Drøbakveien enn i resten av det fredete
området. Riksantikvaren ber derfor om at hele det fredete området får en og samme
reguleringsstatus, og fortrinnsvis ikke som veggrunn.

Statens vegvesen, 27.02.2014
Planleggingen av tiltak i Meierikrysset og tiltak langs fv. 152 gjøres i samråd med Statens vegvesen.
For å sikre at tiltakene på fylkesveien reguleres i henhold til vegnormalene og at det avsettes
tilstrekkelig veg- og trafikkareal i planforslaget, er det viktig at det foreligger godkjent detaljplan før
endelig planvedtak. Det er behov for justeringer avforeslåtte detaljtegninger før disse kan
godkjennes.

Alle tiltak langs fv. 152 og fv. 56 skal gjennomføres etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen.
Dette må presiseres i planbestemmelsene.

Gang- og sykkelveien lang fv. 152 bør i utgangspunktet i størst mulig grad gå parallelt med
vegtraseen. Utfordringer knyttet til bratt terreng, konflikt med trær og vegetasjon, samt
siktproblematikk vanskeliggjør muligheten for en langsgående gang- og sykkelveitrasé. Videreføring
av dagens trasé vil være mest hensiktsmessig basert på liten grad av konflikt med disse momentene.
Statens vegvesen anser at stenging av Johan L. Hirsch vei vil bidra positivt til økt lesbarhet av gang-
og sykkelveitraseen inn mot parken

Statens vegvesen ønsker at bredden på gang- og sykkelveien gjennom parken utvides fra 2,5 til 3,5
m. Med hensyn til fredete trær og andre vernehensyn, ser vegvesenet at dette er konfliktfylt.

Reguleringsbestemmelsenes § 11.1 må fastsette at rundkjøringen ved Arboretveien skal
gjennomføres etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen.

Det er vist en atkomst med pil fra Arboretveien like ved rundkjøringen på fv. 152. Avkjørselen kan
ikke legges så tett inntil kryssområdet. Vegvesenet har imidlertid fått opplyst at eksisterende
parkeringsplass skal avvikles, og at det derfor ikke vil være behov for avkjørsel. Statens vegvesen
forutsetter at atkomstpilen fjernes fra plankartet.

Akershus fylkeskommune, 28.02.2014
Fylkeskommunen ga i brev datert 03.02.2014 tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner i
medhold av kulturminneloven § 8. Det ble gitt tillatelse til at reguleringsplan for Campus Ås vedtas
uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor id 173488 før tiltak i henhold
til planen realiseres. Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede gjennomført i forbindelse med
registrering utført av Akershus fylkeskommune.

I forslag til plankart har deler av det fredete området i parken på NMBU fått status som «annen
veggrunn – grøntareal» i tillegg til at det er båndlagt etter lov om kulturminner. Fredning etter
kulturminneloven gjelder foran regulering, og alle endringer innenfor det fredete området krever
dispensasjon uavhengig av reguleringsformål. Stien langs Drøbakveien som i dag fungerer som gang-
og sykkelsti er en del av det opprinnelige sti-nettet i parken, og ikke egentlig en del av veiarealet. På
bakgrunn av dette bemerker fylkeskommunen, i overensstemmelse med Riksantikvaren, at det kan
virke forvirrende dersom deler av det fredete arealet reguleres som veggrunn, da det i så fall kan
framstå som at det er andre bestemmelser som gjelder langs Drøbakveien enn i resten av det fredete
området. Eventuell opparbeidelse av veiareal innenfor det fredete området vil være konfliktfylt.
Fylkeskommunen ber derfor om at hele det fredete området får en og samme reguleringsstatus, og
fortrinnsvis ikke som veggrunn.
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Avgrensningen av det fredete området er ikke helt korrekt gjengitt på reguleringskartet. Det bes om
at grensa justeres i henhold til fredningen.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 04.03.2014
NMBU støtter at rundkjøringen trekkes lenger unna Meierikrysset, slik forskyvingen er vist i
høringsutkastet.
Når det ikke har vært mulig å finne en løsning med ensidig bussholdeplass ved dagens
hovedinnkjøring, støtter NMBU en løsning med kun to holdeplasser for campus, lokalisert til de to
rundkjøringene.
Omlegging av trasé for gang- og sykkelvei langs fv. 152 slik Statens vegvesen primært ønsker, vil
medføre omfattende inngrep i parken og trebestanden. Flere trær som er viktige i forhold til
siktaksen fra Urbygningen må felles, i tillegg til trær som er en del av hageanlegget til den tidligere
direktørboligen. NMBU er negativ til en slik løsning, som også vil kreve dispensasjon fra
parkfredningen for å kunne gjennomføres.
Statens vegvesen har ønsket at dagens gang- og sykkelvei gjennom campus utvides til 3 m. Dagens
gang-/sykkelveitrasé bukter seg langs campus, og går for en stor del inne i den fredete parken. En
økning av bredden til 3 m vil bety at mange av de fredete trærne må felles. Det vil også kreve
dispensasjon fra fredningen for å kunne gjennomføres. NMBU er negative til dette og forutsetter
derfor at dagens bredde på 2,5 m opprettholdes.
Hensynssone i høringsutkastet til reguleringsplan stemmer ikke overens med
fredningsbestemmelsene for parken vest for Meierikrysset. Viktige trær i parkfredningen, øst for
dagens hovedinnkjøring, er feilaktig lagt i en mindre streng hensynssone for bevaring, ikke
hensynssone for fredning. Dette må endres.
NMBU ønsker primært at bjørker på nordsiden av bussholdeplass for vestgående trafikk ved
Meierikrysset ikke påvirkes negativt. Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre, må det
gjennomføres avbøtende tiltak i form av å plante nye trær. De forutsetter at gang-/sykkelveien kan
holdes åpen for ferdsel mens byggearbeidene pågår.
Helheten i utformingen av plassen foran det fredete Meierimuseet anses ikke ivaretatt i
reguleringsforslaget. NMBU ber om en revidert løsning der hele området mellom Meierimuseet og
selve rundkjøringen anlegges som en plass der gang-/sykkelveien integreres. Dette kan bl. a. løses
ved at det bygges støttemur mot selve rundkjøringen der høydeforskjellen tas opp.
Reguleringsforslaget viser en løsning der det tas mer arealer ved Damgården enn dagens godkjente
plan, selv om rundkjøringen i Meierikrysset er trukket lenger unna. Hageanlegget er regulert til
bevaring og bygningen fredet. NMBU påpeker at hageanlegget ble beskåret da dagens gang-
/sykkelvei ble anlagt. Det bør helst ikke reduseres ytterligere. Gang-/sykkelvei bør derfor begrenses i
omfang. Dagens hekk gir god avgrensning og må beskyttes gjennom byggeperioden.
Det er ikke akseptabelt at dagens innkjøring til Damgården fra Kirkeveien legges ned og erstattes av
en ny felles avkjøring med Plantevernbygningen. Dagens innkjøring er viktig for hageanleggets
utforming, og beplantingen med søtmispel bør ikke røres. Dersom det viser seg nødvendig å ta noe
av hekk eller annen beplantning, må byggherre bekoste avbøtende tiltak med nyplanting av
vegetasjon.
Reguleringsplanen viser utfylling i nordvestre hjørne av Skogsdammen, for å få plass til ny
bussholdeplass. Inngrepet vil kunne skade damkonstruksjonen til Skogsdammen. Det påpekes at
Statsbygg som byggherre har ansvar for sikring av damkonstruksjonen.
Langs Kirkeveien viser utkastet til reguleringsplan at det dels er lagt opp til 3 m rabatt mellom vei og
gang-/sykkelvei, og dels en smalere rabatt og dels fortau. Planforslagets løsning ivaretar ikke stedlige
kvaliteter eller utfordringer, terreng- og vegetasjon er ikke tilfredsstillende ivaretatt.
Krysningspunktet mellom gående og syklende i Høyskoleveien og Kirkeveien er ikke vist med noen
form for sikringstiltak. Flere trær langs strekningen vil måtte fjernes som følge av den planlagte
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traseen. Linjeføringen bør endres. Dersom dette ikke er mulig, må det iverksettes avbøtende tiltak
som planting av nye trær langs strekningen.
På grunn av plassering av ny bussholdeplass for østgående trafikk, må dagens atkomstvei til
bebyggelsen på Kjerringjordet legges om. I utkastettil reguleringsplan er atkomstveien foreslått lagti
en bue østover med ny kobling til fv. 152 øst for ny bussholdeplass. NMBU kan ikke akseptere den
skisserte løsningen, og ønsker at atkomstvei til Kjerringjordet kobles direkte til ny rundkjøring ved
Husdyrfagbygningen. Løsningen som er vist i høringsutkastet er uheldig fordi den vil legge beslag på
arealer som i dag brukes til forskning innen jord- og plantekultur. Forsøk på disse arealene har pågått
i mer enn 50 år, og må kunne fortsette. Kobling av atkomstvei til ny rundkjøring vil gi mindre forbruk
av dyrka mark i tillegg til en mer helhetlig terrengtilpasning i området. Det vil også gjøre det muligå
legge ned en trafikkfarlig landbruksvei i krysset mellom fv. 152 og Osloveien. Bebyggelsen på
Kjerringjordet er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig og privat tjenesteyting. Arealet er ca.
10 da. Det vil imidlertid ikke være mulig med en utvidet bruk av verken dagens eller framtidig
bebyggelse med den foreslåtte atkomstveien.

Veterinærinstituttet, 03.01.2014
Det er feil i vedlagt materiale. Det er vei V4 mellom Osloveien og V5 som skal kunne stenges fysisk
for allmenn ferdsel ved mistanke om alvorlig smitteutbrudd, ikke V2.
Veterinærinstituttet har ellers ingen merknader til utvidelsen av reguleringsplan for Campus Ås.

Studentsamskipnaden i Ås, 05.02.2014
Lysregulering av vestre arm av Meierikrysset bør gjennomføres. Kryssing av veien bør foregå i puljer
for å bidra til en mer effektiv trafikkavvikling. Det er ikke behov for å utvide fv. 152. Man bør heller
prioritere en moderat utvidelse av gang- og sykkelveien gjennom parken på strekningen
Arboretveien-meierikrysset for å gjøre bruk av gang- og sykkelveien sikrere.

3.6 Forslagsstillers kommentarer til mottatte uttalelser ved offentlig
ettersyn

Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Det er utformet reguleringsbestemmelser til midlertidig anlegg- og riggområde som ivaretar hensyn
til å opprettholde matjordas kvaliteter. Der midlertidig anlegg- og riggområde berører dyrka mark er
det stilt krav om at tilbakeføring av midlertidig anlegg- og riggområde til matproduksjon skal skje
senest innen vekstsesongen etter at anlegget er ferdig og det er fattet vedtak om opphør av
regulering til anlegg- og riggområde.
Riggområdet for veiarbeidene vil ikke ligge på areal som skal bevares som dyrket mark, da
riggområdet legges på fremtidig parkeringsplass i felt OP1.
Utvidelsen av anleggs- og riggområde på sørsiden avDrøbakveien gjelder et anleggsbelte som er
nødvendig for å kunne utføre ombygging av veien på en sikker måte. Omlegging av ledningsnett vil
også kreve arealer, spesielt i kryssene. Dette gjelder blant annet omlegging av sommervannledninger
fra Årungen til landbruksarealene.
Det er en forutsetning at matjord som midlertidig fjernes blir mellomlagret slik at kvaliteten
opprettholdes til den skal legges tilbake igjen. For å oppnå dette må lagringshøyden begrenses. Det
er derfor hensiktsmessig at det midlertidige anleggsområdet har en tilstrekkelig bredde til at slik
mellomlagring av matjord kan gjøres på en god måte.

Nasjonale mål om å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende er ivaretatt gjennom
planbeskrivelsen og formålsparagrafen i reguleringsbestemmelsene, samt bestemmelser om
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parkeringsdekning slik de ble utformet i vedtatt reguleringsplan for Campus Ås (2012). Utvidelsen
med nye bussholdeplasser og gang-/sykkelsystem bygger opp om dette.

Forholdet til naturmangfoldloven er nå omtalt i det reviderte planforslaget, men det er i hovedsak
begrenset til området for utvidelse av reguleringsplanen for Campus Ås. Forholdet til
naturmangfoldloven ble også omtalt da den tidligere reguleringsplanen ble lagt frem for politisk
behandling. I planbeskrivelsen med konsekvensutredning ble det redegjort for ivaretakelse av
naturmangfold og forholdet til naturmangfoldloven for hele Campusområdet. Det vises derfor også
til denne.
Det er utarbeidet reguleringsbestemmelse som sikrer ivaretakelse av naturmangfold under
anleggsperioden.

Anleggsarbeidet vil berøre et hjørne av Skogsdammen. Det vil bli satt strenge krav for å unngå utslipp
av skadelige stoffer under anleggsarbeidet. Damkonstruksjonen vil bli tettet med membran. Etter
legging av toppdekke og revegetering der inngrepet finner sted, vil den biologiske tilstanden
gjenopprettes på stedet. Vilkår tilknyttet dette tas dels inn i reguleringsbestemmelsene, dels stilles
som krav til entreprenør under utførelse av anleggsarbeidene.

Det er undersøkt om inngrepet i Skogsdammen kan unngås ved å endre geometriløsningen. Det har
ikke vist seg mulig, på grunn av hensyn til trafikksikkerhet, busspassasjerer og gang-/sykkelvei:

• Statens vegvesen ønsker at busslommen trekkes mot øst, slik at den klart skilles fra
kjørebanen som trafikk mot Ås skal benytte

• Vegvesenet ønsker også å skille venteareal for busspassasjerer fra gang-/sykkelveien mot Ås,
slik at man unngår konflikter og påkjørsler

• Bussholdeplassen dimensjoneres for fremtidig busstrafikk, med plass til to busser samtidig
• Reduksjon av inngrepet ved å sette opp støttemur mot dammen vil være et

fremmedelement i landskapet.

Uttalelse fra Riksantikvaren:
Reguleringsformålene som er vist i forslaget til reguleringsplan er en videreføring av den gamle
reguleringsplanen for Campus Ås fra 1992 og gjeldende regulering fra 2012. Riksantikvaren har ikke
hatt merknader til den viste løsningen for gang-/sykkelvei i tidligere planprosesser. Vi ser ikke grunn
til å endre dette nå.
Dersom gang-/sykkelveien gjennom parken ikke skal framgå av reguleringskartet, mener
forslagsstiller at dette kan skape like mye forvirring som Riksantikvarens løsning. Det er skraveringen
på kartet som markerer båndlegging etter lov om kulturminner som er viktigst. Denne ligger over alle
formål innenfor det fredete området. Forslagsstiller er innforstått med at fredning etter lov om
kulturminner gjelder foran reguleringsplan.
For å sikre en god løsning for gang-/sykkeltrafikken er det derfor svært viktig at det utarbeides
fredningsbestemmelser som sikrer at gang-/sykkelveien langs Drøbakveien forblir tilgjengelig for
allmennheten. Løsningen opprettholdes derfor som i reguleringsforslaget som lå ute til offentlig
ettersyn. Riksantikvaren aksepterte dette i møte avholdt 05.03.2014.

Uttalelse fra Statens vegvesen:
Det er presisert i planbestemmelsene at alle tiltak langs fv. 152 og fv. 56 skal gjennomføres etter
byggeplan godkjent av Statens vegvesen.
Det er utredet om det er mulig å utvide gang- og sykkelveien gjennom parken fra 2,5 m til 3,5 m
(3,0m + skulder på begge sider). Trærne langs gang-/sykkelveien står slik at selv en begrenset
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utvidelse må komme i konflikt med trær. Trærne er fredet, og bevaring av nåværende mønster er
vesentlig for opplevelsen av parken. Traséen må betraktes som en parksti, og evt. behov for bredere
gjennomgående trasé må løses utenfor det fredete området. Eksisterende bredde på 2,5 m
opprettholdes derfor av hensyn til de sterke bevaringsinteressene i parken.
Atkomstpilen ved rundkjøringen ved Arboretveien fjernes. Det vil i framtida ikke være behov for
atkomstpunkt her.

Uttalelse fra Akershus fylkeskommune:
Kulturminnet som fylkeskommunen beskriver (ID 173488) ligger i den nye delen av planområdet,
tilknyttet utvidelsen for fv. 152. Området sør for fv. 152 ble undersøkt i regi av fylkeskommunen
høsten 2013. Forslagsstiller registrerer at bosetningsspor, kulturminne-id 173488, er frigitt etter
kulturminnelovens § 8. Lokaliseringen av kulturminnet er vist med rød sirkel på nedenstående utsnitt
av Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.

Markering av ID173488 (Kilde: Askeladden)

Avgrensningen av fredningsområdet ved parken er endret av Riksantikvaren i tiden etter at
opprinnelig reguleringsplan ble laget. Fredningsgrensen er nå oppdatert i reguleringskartet, i henhold
til sist oppdatert informasjon fra Riksantikvaren. Hensynssone H570_3 i planforslaget til offentlig
ettersyn er innlemmet i fredningsområdet. Hensynssone H570_3 utgår derfor fra reguleringskartet.
Arealet er isteden vist som båndleggingssone etter kulturminneloven. Reguleringsforslaget
innebærer for øvrig ingen endringer hva angår andre kulturminner, innenfor reguleringsplanens
opprinnelige planområde.
Planen viser samme reguleringsformål mellom fv. 152 og gang-/sykkelveien i parken som i vedtatt
reguleringsplan. Se for øvrig kommentarer til Riksantikvaren.

Uttalelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU):
Bredden på gang- og sykkelveien gjennom parken opprettholdes som i høringsutkastet, som er
identisk med tidligere vedtatt reguleringsplan (2012). Mellom ny bussholdeplass og Johan L. Hirsch’
vei innføres en delt løsning, hvor det mot fv. 152 anlegges en gangtrasé fra bussholdeplassen, mens
nåværende gang-/sykkelvei beholdes som i dag. Slik oppnås det en bedre kapasitet for økt trafikk av
kollektivreisende samt annen gang-/sykkeltrafikk, mens det unngås å felle trær innenfor
fredningsområdet. Ut fra en totalvurdering av hensynet til trafikksikkerhet og hensynet til den
fredete parken, vil planforslaget i størst mulig grad ivareta det fredete parkanlegget.
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Trafikksikkerheten vurderes også å bli tilfredsstillende ivaretatt. Uansett vil fredningsforskriften legge
avgjørende føringer for dette, da fredning etter kulturminneloven vil gjelde foran reguleringsplan.
Avgrensningen for fredningsområdet er justatert i reguleringskartet, i henhold til sist oppdatert
informasjon fra Riksantikvaren.
Den nye gang-/sykkelveien langs fv. 152 vil ligge lenger vekk fra Meierimuseet enn dagens gang-
/sykkelvei, og forplassen foran Meierimuseet vil ikke bli berørt. Området tilhører NMBU, og
eventuelle tiltak ved forplassen er NMBU’s ansvar.
Det forutsettes at viktige gangforbindelser holdes åpne eller eventuelt legges om gjennom
anleggsperioden.
I den reviderte planen er gang-/sykkelveiens linjeføring trukket nærmere Kirkeveien, i samsvar med
NMBU’s ønske. Dette gir anledning til å justere hensynssonen for hageanlegget i forhold til planen fra
1992/2012, og revidert hensynssonegrense er innarbeidet i forslaget.
Hensynssonen ved Damgården vil dog bli litt berørt nærmest Meierikrysset på grunn av bredere
gang-/sykkelvei. Formålsgrensene i reguleringsplanen er justert, slik at gang-/sykkelveien utvides noe
ved rundkjøringen. Dette kompenseres gjennom å gi et større areal tilbake lenger nord i Kirkeveien,
der gang-/sykkelveien forskyves nærmere veibanen.

Viktig vegetasjon foreslås ivaretatt gjennom utarbeidelse av en marksikringsplan i forbindelse med
utomhusplanen. Denne vil være forpliktende overfor entreprenører, som må utvise forsiktighet i
anleggsperioden.

Reduksjon av antall innkjøringer til Kirkeveien 1 (Damgården) og 3 (Plantevernbygningen) ble regulert
i 1992, og reguleringsplanen for Campus Ås (vedtatt 2012) videreførte denne reguleringen.
Problemstillingen rundt dette ble da ikke tatt opp av NMBU som eier disse eiendommene.
Bakgrunnen for å slå sammen avkjørslene er at eksisterende avkjørsel til Damgården ligger for nær
rundkjøringen i Meierikrysset. Av hensyn til trafikksikkerhet for gående og syklende er det vesentlig å
redusere antall krysningspunkter med gang-/sykkelvei. Løsningen for den felles atkomsten med
Kirkeveien 3 er nå endret i reguleringsforslaget, slik at eksisterende avkjørsel til Kirkeveien 3
benyttes. Dette reduserer inngrepet i eksisterende vegetasjon. Adkomsten til Kirkeveien 1 nedlegges
som avkjørsel, men beholdes som gangadkomst. Mispelalléen berøres ikke, men ett tre innerst i
alleen må felles.
Reguleringsplanen viser at kryssende gang- og sykkeltrafikk over Kirkeveien ved Høyskoleveien gis en
kryssingsmulighet. Eventuell etablering av gangfelt må godkjennes i henhold til fastsatte kriterier for
dette (Vegdirektoratets håndbok 270), og faller ikke inn under reguleringsplanen.

Den foreslåtte atkomsten til gårdstunet på Kjerringjordet utgår fra planen. Atkomsten er for
konfliktfylt å gjennomføre. Slik vei V11 var vist til offentlig ettersyn ville den berøre et forskningsfelt
som NMBU er svært opptatt av å opprettholde. Vegvesenet aksepterer ikke at avkjørselen legges
som en ny 4. arm i rundkjøringen ved Arboretveien. Forslagsstiller vil i stedet se på en opprusting av
eksisterende avkjørsel vis-à-vis Osloveien. Siktforbedring og noe justering vil bli innarbeidet i
byggeplan for fv. 152. Det legges inn avkjørselspil i reguleringsplanen.

Uttalelse fra Veterinærinstituttet:
Bestemmelsene er rettet opp iht. Veterinærinstituttets uttalelse.

Uttalelse fra Studentsamskipnaden i Ås:
Signalregulering av vestre arm av Meierikrysset er vurdert, som rundkjøring med signalregulert
gangfelt. Løsningen anbefales ikke, siden gående og syklende vil få ventetid på rødt lys. Slike
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forsinkelser kan medføre kryssing på rødt – som har høyere ulykkesrisiko enn ved kryssing i
rundkjøring. En eventuell signalregulering av gangfelt må trekkes vekk fra rundkjøringen for å unngå
misforståelser og ulykker. Dette vil gi omveier for g/s-trafikanter og kan medføre «lekkasje» utenom
det signalregulerte gangfeltet.

Eksisterende gang-/sykkelvei gjennom parken opprettholdes med bredde 2,5 m da det er konstatert
at breddeutvidelse vil medføre betydelig konflikt med de sterke bevaringsinteressene i parken, kfr.
fredningsforslaget.
Det er inntegnet breddeutvidelse av Drøbakveien på hele strekningen, slik at fv 152 kan opparbeides
med samme gjennomgående standard. Opparbeidelse avkryss, bussholdeplasser og gang-/sykkelvei
vil bli prioritert. Det vil si at breddeutvidelse mellom Arboretveien og Meierikrysset ikke vil bli bygget
nå.

Hovedutvalget for teknikk og miljø, vedtak knyttet til utlegging for offentlig ettersyn:
Forbedrede løsninger for gående og syklende på veistrekningen er innarbeidet ved at det er lagt en
ekstra forbindelse mot øst fra Johan L. Hirsch’ vei til den vestgående busslommen. Trafikkøyene i
Meierikrysset utformes slik at det blir en sikrere kryssing, ved at syklister må dempe farten ved
kryssing av fv. 152.
Breddeutvidelse eller delt løsning for gang/sykkelvei gjennom parken lar seg imidlertid ikke
gjennomføre.
Signalregulering for vestre arm av Meierikrysset er vurdert av forslagsstiller og av vegvesenet, og er
lagt til side. Det vises til kap. 4.9.7 for nærmere begrunnelse for hvorfor signalregulering ikkje er
valgt.

3.7 Annen medvirkning
Før reguleringsforslaget ble innsendt ble det holdtflere møter med kommunens administrasjon og
vegvesenet for å drøfte alternative løsninger for fv. 152. I enkelte av møtene deltok også
fylkeskommunen, fylkesmannen, Riksantikvaren og Ruter. Det vises til redegjørelse i kapittel 1.5 om
den omfattende prosessen som har vært for å komme fram til et felles forslag.

Hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås kommune ble orientert om planforslaget i møte 26.09.2013.

På bakgrunn av innspill fra vegvesenet og kommunen til planforslaget har nye løsninger blitt vurdert,
særlig med hensyn til utforming av gang-/sykkelvei langs fv. 152 og detaljløsning for Meierikrysset.

3.8 Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn
Planforslaget er endret på følgende punkter:

• Avgrensning for fredningsområde er justert i henhold til siste opplysninger fra
Riksantikvaren. Hensynssonen H570_3 som lå inne i reguleringskartet ved offentlig ettersyn
er innlemmet i fredningsområdet. Hensynssone H570_3 er derfor fjernet fra
reguleringskartet. Øvrige hensynssoner er ikke nummerert om.

• Det er foretatt justeringer i bestemmelsene og reguleringskartet iht. innkomne
bemerkninger. Det er innarbeidet bestemmelser om krav til marksikringsplan, ivaretakelse av



PG CAMPUS ÅS Revisjon: 01
Dokumentnummer: PGCAas-PLAN-ENOT-103 Dato: 17.03.14
Tittel: Reguleringsendring Side: 28 av 47

naturmangfold, tidsfrist for å føre midlertidig anleggsområde tilbake til dyrka mark, samt at
Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for alle tiltak langs fv. 56 og 152.

• Veigeometrien omkring Meierikrysset er endret. Dette har medført endringer i
skråningsutslag m.m. omkring rundkjøringen.

• Vestre veiarm i Meierikrysset er endret, og sentraløyas diameter er økt. Dette gir bedre
fartsdemping inn mot rundkjøringen fra vest. Sirkulasjonsarealet blir noe trangere. Buss
kommer godt gjennom, mens vogntog må benytte det overkjørbare arealet langs sentraløya.

• Bussholdeplassen øst for Meierikrysset er forskjøvet og utvidet iht. krav fra Statens
vegvesen. Endringene medfører at det nordvestre hjørnet av Skogsdammen blir noe berørt
av planen.

• Avkjørsel til Kirkeveien 1 (Damgården) er samlet med eksisterende avkjørsel til Kirkeveien 3.
Eksisterende avkjørsel til Kirkeveien 1 stenges.

• Trasé for gang-/sykkelvei langs Kirkeveien er forskjøvet lenger mot vest nærmest
Meierikrysset. Dette gir en rettere linjeføring på gang-/sykkelveien.

• Trasé for gang-/sykkelvei mellom Johan L. Hirsch’ vei og bussholdeplassen vest for
Meierikrysset er justert, men samtidig ivaretas de fredede trærne. Det legges en ny
forbindelse fra bussholdeplassen til Johan L. Hirsch’ vei, ved nåværende innkjøring til NMBU.

• Ny avkjørsel til Kjerringjordet, vei V11, utgår fra planen. Denne erstattes av atkomstpil lenger
vest i plankartet, der eksisterende avkjørsel vis-à-vis Osloveien vil bli utbedret i forbindelse
med byggeplan.

• Veigeometrien til vei V3 er justert. Ny veiføring har redusert område OP3/LNFR fra 36 daa til
35,4 daa.

• Trasé og bredde på vei V2 (Arboretveien) er endret, og det er lagt inn gang-/sykkelvei.

• Atkomstpil på vei V2 nær planlagt rundkjøring er fjernet.

• Langs fv. 152 er det foretatt justeringer av skråningsutslag. Anleggsbelte (midlertidig anlegg-
og riggområde) utvides til 16 m, for å gi bedre plass til anleggsarbeid og til god mellomlagring
av matjord. Ved de nye rundkjøringene er anleggsområdene økt til mer enn 16 m på grunn av
omlegging av ledninger og trafikk. Planavgrensningen er dermed noe utvidet, men ligger
innenfor området det ble kunngjort oppstart for. Berørte arealer eies av NMBU.

• Midlertidig anlegg- og riggområde er ikke vist på arealer regulert til byggeområde.

• Kulturminne ID 173488 er tatt inn i planområdet som et frigitt kulturminne. Dette har
dermed ikke konsekvenser for anleggsarbeidet. Kulturminnet er merket #23 i plankartet.

• Midlertidig anlegg- og riggområder var i plankartet til offentlig ettersyn merket #23. I
plankart til politisk behandling er midlertidig anlegg- og riggområde merket #24, som følge av
at nytt kulturminne er lagt inn som #23.
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4 PLANUTVIDELSE. FORSLAG FOR FV. 152

4.1 Utvidelse av planområdet for Campus Ås
Reguleringsplan for Campus Åsutvides til å omfatte fv. 152 Drøbakveien, fra Arboretveien til krysset
Drøbakveien/Kirkeveien/Herumveien (Meierikrysset). Utvidelsen omfatter også ca. 140 m av
Herumveien. Denne del av planen skal legge til rette for en forbedret rundkjøring i Meierikrysset,
med betydelig bedre forhold for gående og syklister. Videre etableres det nye bussholdeplasser med
god kapasitet både for busser og busspassasjerer. Planens østgrense blir ny holdeplass nær enden av
Skogsdammen.

Planforslaget viderefører gjeldende reguleringsplans adkomstløsning, med adkomstvei til Campus
vest fra ny rundkjøring ved Arboretveien, mens antall avkjørsler langs fv. 152 begrenses. Campus øst
får adkomst via utbedret rundkjøring i Meierikrysset.

4.2 Utforming av fv. 152 Drøbakveien
På samme måte som i reguleringsplanen fra 2012 tar utformingen av fv. 152 utgangspunkt i
vegnormalenes dimensjoneringsklasse «S1 Stamveger og andre hovedveger, fartsgrense 60 km/t».
Ved ÅDT 4000 – 12 000 kjøretøy/døgn, skal en slik vei ha kjørefelt på 3,25 m og skuldre på 1,0 m. Fra
13.10.2013 gjelder nye vegnormaler, gitt i «Håndbok 017 Vegutforming». Denne veiklassen har
endret navn fra «S1» til «H1 Nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 0 – 12 000 og
fartsgrense 60 km/t». De normerte veibreddene er ikke endret.

Fartsgrensen på fv. 152 forutsettes å bli 50 km/t også i fremtiden.

Figur 4-1: Tverrprofil H1, 8,5 m vegbredde og ÅDT 4000 – 12 000 (fra Håndbok 017)

4.2.1 Fv. 152 mellom Arboretveien og Meierikrysset

På denne strekningen stenges nåværende kryss ved Johan Hirsch’ vei, på samme måte som i planen
fra 2012. Breddeutvidelse av fv. 152 i samsvar med klasse H1 (til 8,5 m) legges på sørsiden av fv. 152,
slik at parkareal ikke berøres. Nåværende bussholdeplasser ved Johan Hirsch’ vei nedlegges, og
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overskytende areal tilbakeføres til park (nordsiden) og til landbruk (sørsiden).

Figur 4-2: Fv 152 vest for Johan Hirsch’ vei (fremtidig breddeutvidelse utføres ikke nå)

4.2.2 Høydeplan og stigninger

For alle kjøreveier og gang-/sykkelveier som omfattes av planutvidelsen er det laget
høydeplan/lengdeprofil. Planen tilstreber at stigning og fall ikke skal overskride 5 % (1:20). På et par
punkter er imidlertid stigningen på eksisterende vei noe høyere enn 5 %.

Busslommer bør ha mindre stigning/fall. Vestre endeav vestgående holdeplass ved Meierikrysset vil
dog ha et fall på 5 %, da den følger eksisterende vei. Siden dette gjelder utkjøring fra holdeplass, er
avviket mindre vesentlig.

4.3 Ombygging av Meierikrysset
Både rundkjøringen og sentraløya utvides. Dette gir bedre muligheter for å dempe farten på kjøretøy
inn mot rundkjøringen. Krysset forskyves mot sørøst, både for å få bedre fartsdemping og bedre sikt
forbi hjørnet av Meieribygningen.

Et bredere profil på eksisterende gang-/sykkelvei i kryssområdet, med bedre plass er ønskelig ut fra
fremtidig økt antall studenter. På grunn av mange gående, syklende og busspassasjerer samtidig
settes denne bredden til 6 m i selve kryssområdet. Utenfor kryssområdet går bredden gradvis ned til
nåværende bredde på gang-/sykkelveiene. Planen viser en ny gang-/sykkelvei på østsiden av
Herumveien, slik at flere ledes mot gangfeltet på østsiden av krysset.

Alle fire veiarmer legges om mot det nye senteret i rundkjøringen. Dette er nødvendig for å få god
fartsdemping samtidig med god fremkommelighet for store kjøretøy.
Veikanten på rundkjøringen forskyves ca. 11 m mot sørøst, mot P-plassen. Meierikrysset får med
reguleringsendringen en ytre diameter på 35 m. Indre diameter ved sentraløya blir 21 m.
Sirkulasjonsarealets bredde blir 7 m, tilpasset vogntog. Nye bussholdeplasser legges etter krysset i
begge retninger. Bussoppstillingsplassens lengde er2 x 20 m, med plass for to leddbusser samtidig.
Plattform for passasjerer og leskur skilles fra gang-/sykkelveien, som legges bak plattformen.
Gangfelt over alle veiarmer utvides for å få bedre kapasitet og minske konflikter mellom gående og
syklister. Gangfeltene «sakses», slik at gående og syklende ser mot kjøretøy på kryssende kurs.
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Figur 4-3: Ny løsning for Meierikrysset

Det blir betydelig bedre plass mellom Meieribygget og rundkjøringen. Arealene langs veien foreslås
beplantet med trær, lave busker og stauder. Ny bussholdeplass nord for P-plassen medfører at gang-
/sykkelveien berører litt av det nordvestre hjørnetav Skogsdammen.

4.4 Bussholdeplasser

Figur 4-4: Dagens bussholdeplasser, mellom Vollebekk og Nygård

Antall holdeplasser mellom Vollebekk og Aud.Max. reduseres fra tre til to, i henhold til avklaringer
med trafikkselskapet Ruter. Det er mer effektivt med bare to bussholdeplasser på strekningen forbi
Campus, da strekningen er forholdsvis kort.

Holdeplassen ved Vollebekk flyttes lenger mot øst, til krysset med Arboretveien. Holdeplassene ved
Urbygningen og Aud. Max. slås sammen til ett stoppested ved Meierikrysset.
De to holdeplassene plasseres dermed ved de to viktigste adkomstene til Campus Ås.
Bussholdeplassene legges etter kryssene i begge retninger.

Figur 4-5: Ny løsning for holdeplasser, Arboretveien - Meierikrysset
Planen tar høyde for at et stort antall passasjererankommer samtidig pr. buss, med mulighet for
dublett-kjøring. Bussholdeplassene dimensjoneres for to leddbusser samtidig. Plattform for
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passasjerer adskilles fra gang-/sykkelveien. Der busspassasjerer og annen gang-/sykkeltrafikk har
felles areal økes bredden til 6 m, det gjelder spesielt i hjørnene av Meierikrysset.

4.5 Utforming av gang- og sykkelveier
Forslaget til endret regulering bygger videre på eksisterende gang-/sykkelveier og løsningen i
gjeldende reguleringsplan for Campus Ås.

Ved Meierikrysset økes breddene betydelig, som følge av forventet høyt antall trafikanter samtidig.
Det legges også inn en ny gangforbindelse mellom Johan L. Hirsch’ vei og busslommen øst for denne
veien.

Utenfor kryssområdet tilpasses breddene til eksisterende gang-/sykkelsystem. Endring av nåværende
gang-/sykkelveibredder gjennom Sentralparken er ikke mulig uten konflikt med
fredningsbestemmelser.

4.5.1 Kryss Drøbakveien/Arboretveien

Den nye rundkjøringen beholdes som i reguleringsplanen fra 2012. Forskyving av bussholdeplasser og
gangfelt gir en endring av skråningsutslag mot Kjerringjordet. Begge holdeplassene blir lengre enn
vist i tidligere reguleringsplan. Lengre plattform for buss i retning mot Dyrløkke (vestgående) gir
behov for å justere gang-/sykkelveien langs fv. 152. Gang-/sykkelveien er trukket noe lenger bort fra
hjørnet av eksisterende bebyggelse sammenlignet med gjeldende plan.

Dagens avkjørsel til Kjerringjordet/Drøbakveien 50 ligger der det blir holdeplass for østgående buss.
Denne må derfor stenges. I stedet for å legge om denne avkjørselen vil man oppruste eksisterende
avkjørsel nær Vollebekk, vis-à-vis Osloveien. Siktforbedring og justering vil bli innarbeidet i
byggeplan. Den stengte avkjørselen benyttes som gangadkomst mellom busslommen og
bebyggelsen.
Arealene langs Drøbakveien foreslås beplantet med lave busker, stauder og enkelte trær.

4.5.2 Arboretveien, V2

Tidligere plan viste ikke gang-/sykkelvei langs Arboretveien, vei V2, unntatt nær rundkjøringen. Det
er nå lagt inn i planen.
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4.6 Infrastruktur og belysning

Ved Meierikrysset ligger det mange ledninger. Kommunale vann- og avløpsledninger forutsettes å bli
liggende, men kumtopper må ombygges. Drenering og gruntliggende sommervannledning (NMBU)
ombygges.

Høyspentkabel langs fv. 152 ved Arboretveien må legges om når Drøbakveien forskyves mot sør. Det
ligger også flere fiberkabler langs Drøbakveien. Disse legges om ved de to rundkjøringene.

Belysning langs veiene legges om, tilpasset ny geometri. Belysningsnivået heves betydelig i kryss og
gangfelt, samt langs Kirkeveien.

4.7 Endringer i reguleringsformål og hensynssoner

Planutvidelsen gir enkelte endringer i arealformål og hensynssoner. Dette gjelder vesentlig areal for
kjørevei, gang-/sykkelvei, buss og midlertidig beslag i anleggsfasen. Nummerering av hensynssoner
og bestemmelseområder er endret, da det i tidligere plan var uoverensstemmelser mellom kart og
bestemmelser, samt noen dobbeltnummereringer. Videre er plankartet ajourført iht nye benevnelser
som brukes for reguleringsplaner.

Reguleringsformål i planen vil være:

Hovedformål Underformål Feltnavn Hjemmel
Bebyggelse og anlegg -Offentlig eller privat

tjenesteyting

-Fjernvarmeanlegg

OP1, OP2, OP4-23/

OPB1-6

FA 1

§ 12-5 nr. 1

Bebyggelse og
anlegg/LNRF-
områder

Offentlig eller privat
tjenesteyting/LNRF

OP3/LNRF § 12-5 nr.
1/nr.5

Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

Kjørevei

Fortau

Torg

Gang- og sykkelvei

Gangvei/gangareal

Kollektivholdeplass

Parkeringsplass

V1 –10

FT

T1, T2a,b,c, T3

BUSS

P

§ 12-5 nr. 2

Grønnstruktur Grønnstruktur

Park

G1, G2

Park

§ 12-5 nr. 3



PG CAMPUS ÅS Revisjon: 01
Dokumentnummer: PGCAas-PLAN-ENOT-103 Dato: 17.03.14
Tittel: Reguleringsendring Side: 34 av 47

Grønnstruktur/sam-
ferdsel og teknisk
infrastruktur

Park/torg GT §12-5 nr. 3/nr.
2

LNRF-områder LNRF-areal

Landbruksformål

LNF1-6

L 1-3

§ 12-5 nr. 5

Hensynssone, faresone Høyspenningsanlegg H370 § 12-6 jfr. 11-8
bokstav a

Hensynssone, bevaring av
kulturmiljø

Bevaring av park

Bevaring av bygg

Bevaring, Skoggården

H570_1 –H570_4

H570_5 - H570_12

H570_13

§ 12-6 jfr. § 11-
8 bokstav c

Hensynssone, båndlegging
etter annet lovverk,
fredning av kulturmiljø

Fredede parkområder iht.
kulturminnelovens § 15

Fredede bygg iht.
kulturminnelovens § 15

Automatisk fredede
kulturminner

H730_1

H730_2 – H730_17

H730_18 – H730_20

§ 12-6 jfr. § 11-
8 bokstav d

Bestemmelseområde Vilkår for bruk av arealer,
bygninger og anlegg

#1-23 § 12-7

Bestemmelseområde Midlertidig anlegg-og
riggområde

#24 § 12-7

4.8 Anleggsfasen

4.8.1 Trafikkavvikling

Med en trafikkmengde på 10 - 12.000 kjt/døgn er detkrevende å avvikle trafikken samtidig som
sikkerheten ivaretas. Reguleringsplanen legger til rette for at areal midlertidig kan disponeres til
anleggsarbeid, slik at det blir mulig å bygge om veien med begrensede ulemper for trafikantene.

Ved begge rundkjøringene forskyves veien til siden, slik at arbeidet kan utføres i tre etapper:

• Ny vei bygges på sørsiden av fv. 152, mens trafikken går på nordsiden

• Trafikken legges om til nybygd areal på sørsiden, mens anleggsarbeidet flyttes til nordsiden
av veien

• Til slutt tilknyttes forskjøvet vei til eksisterende vei i endene. Her er det mindre disponibelt
areal. Det kan kreve trafikkregulering og andre midlertidige tiltak.
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4.8.2 Sikkerhet

Gang-/sykkeltrafikk forutsettes å bli ledet til egne traséer under arbeidet.

Nødvendige beskyttelsesrekkverk og gjerder vil bli etablert, etter retningslinjer for hvordan dette skal
skje. Det vil også bli stilt krav til frisikt og utforming av adkomster til anleggsområder for å unngå
ulykker med anleggstrafikk.

4.9 Andre løsninger som er vurdert

4.9.1 Utvidelse av gang-/sykkelvei ved Sentralparken

Ved offentlig ettersyn er det fremmet ønske om bredere gang-/sykkelvei langs fv. 152. Tiltakshaver
har undersøkt muligheten for dette på begge sider av nåværende hovedadkomst til NMBU (Johan L.
Hirsch’ vei). Trær innenfor fredet park er innmålt og stedfestet.

Breddeutvidelse vil innebære enten oppgraving for å etablere fundament for utvidelsen, eller
oppfylling på terreng. Begge alternativer påvirker trærnes rotsoner i negativ retning. Samtidig står
trær og busker tett inntil gang-/sykkel-veien. På grunn av konsekvensene for den fredede
beplantingen finner tiltakshaver at en slik utvidelse ikke lar seg gjennomføre.

Figur 4-6: Evt. utvidet gang-/sykkelvei (til 3,0 m + 0,25 m skulder på hver side) gjennom parken. Trær
er vist med symboler (rotsonens bredde varierer)

4.9.2 Alternativer for bussholdeplasser

Oversiktsfiguren viser eksisterende holdeplasser som røde sirkler, mens blå linjer viser gangavstand
fra nye holdeplasser til viktige mål på Campus Ås.
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Figur 4-7: Dagens holdeplasser og gangavstander. Kilde: Ås kommune

Selv om antall stopp reduseres fra tre stk. til to stk. på strekningen Vollebekk – Aud.Max, vil
gangavstandene fortsatt være akseptable. Ved sammenhengende bebyggelse er en gangavstand på
300 – 500 m innenfor det som anbefales i vegvesenets håndbok 232 «Tilrettelegging for
kollektivtransport på veg».

Alternativer med tre holdeplasser i hver retning ble lagt bort i løpet av drøftingene med vegvesenet
og Ruter, da kollektivselskapet også mener at to sett med holdeplasser vil være mest effektivt for
bussen.

Et alternativ hvor bussholdeplassene ble lagt øst for de to rundkjøringene hadde noe kortere
gangavstander enn den løsningen som nå reguleres. Gangfeltet ved Arboretveien ville da ligget
utenfor krysset, mens vegnormalene anviser at bussholdeplasser skal legges etter kryss, med
gangfelt ved krysset. Denne løsningen er derfor lagt vekk.

Figur 4-8: Alternativ med holdeplasser øst for Arboretveien og Kirkeveien

4.9.3 Undergang i Meierikrysset. Generelt

Det er undersøkt om undergang i Meierikrysset kan løses på en tilfredsstillende måte. Formålet med
planskilt kryssing vil være å bedre trafikksikkerheten både for fotgjengere, kryssende syklister og for
skolebarn fra Herumveien i retning mot Brønnerud skole/Korsegården.
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Høydeforløpet langs Herumveien, Kirkeveien og Drøbakveien er imidlertid slik at en undergang vil
kreve svært lang nedramping fra Herumveien til fv. 152 og lang oppramping til Kirkeveien. En
oppramping mot NMBU/Johan Hirsch’ vei er enklere å få til, men vil gi inngrep i retning mot parken.

Det er forsøkt å løse dette ved å legge slyng og knekk på ramper ved fv. 152. Ramper med krappe
kurver er særlig ugunstige for syklister fordi det reduserer oversikten, gir dårligere framkommelighet
og komfort, samt gir økt fare for velt og andre uhell. Det kan også gi flere konflikter mellom syklister
og fotgjengere.

En undergang må sikres med rekkverk langs fv. 152. Det kan også være behov for rekkverk for å
hindre farlig, uregulert kryssing av veien.

4.9.4 Krav til største stigning og fall

Veinormalene setter krav til gang- og sykkelveier, for å sikre tilgjengelighet for alle. Krav til
«universell utforming» skiller mellom sentrumsnære områder og spredtbygde områder.
Universitetsområdet vil få så mange brukere at kravet for sentrumsnære områder legges til grunn.
Her er kravet at ramper ikke skal ha stigning større enn 5 %.

Det stilles også krav til svingningsforhold (kurvatur). Det kan være økt konflikt med fotgjengere.

4.9.5 Undersøkte alternativer for undergang

Det er gjort en rekke forsøk på å finne løsninger for undergang under fv. 152.

Undergang på vestsiden av krysset vil dekke den største av dagens trafikkstrømmer. For andre
retninger vil undergangen gi betydelige omveier. Skissen viser gangfelt over de andre veiarmene, da
stenging av disse med rekkverk vanskelig kan fungere, og omveier pga. undergang unngås.
Alternativet har slyng for å tilfredsstille stigningskrav på 5 %. Vegvesenet forholder seg negativt til
denne løsningen av trafikksikkerhetshensyn (krappe kurver), mens inngrep i landbruksareal på
sørsiden og i grøntarealer på nordsiden ikke aksepteres av fylkesmannen eller
fylkeskommunen/Riksantikvaren.
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Figur 4-9: Alternativ med undergang vest for Meierikrysset. Stigning 5 %

En undergang med 7 % stigning er også skissert. Dette gir kortere ramper og mindre inngrep. Også
her er rampe lagt med slyng for å komme opp til Herumveien så nær krysset som mulig. Alternativet
tilfredsstiller imidlertid ikke krav til stigning ved universell utforming.

Figur 4-10: Alternativ med undergang vest for Meierikrysset. Stigning 7 %
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Det er også vurdert om en undergang kan legges i nord-sør-retning under Meierikrysset. Også her blir
det svært lange ramper, siden både Kirkeveien (nord) og Herumveien (sør) stiger vekk fra krysset.

Figur 4-11: Undergang under Meierikrysset, i nord-sør-retning
En slik undergang vil delvis være en sjakt med mur på begge sider, medføre stenging av adkomster
langs Kirkeveien (nordsiden) og inngrep i landbruksområde på sørsiden. Alle som ikke skal i retning
nord – sør vil få betydelige omveier. Alternativet er både uhensiktsmessig, kostbart og svært
konfliktfylt.

4.9.6 Oppsummering vedrørende undergang i Meierikrysset

Målet med en undergang under Meierikrysset vil væreå bedre trafikksikkerheten for myke
trafikanter og å oppnå en høy bruk av undergangen.

Imidlertid gjør terrengmessige forhold og krav til universell utforming av gangveier at det blir lange
ramper og betydelige omveier for de myke trafikantene. Syklister kan også velge å sykle i veibanen
gjennom rundkjøringen for å slippe høydeforskjellene en undergang medfører.

Terrenginngrep for ramper kan påvirke Ås-eika øst på Kjerringjordet, som er sårbar for inngrep som
påvirker rotsystemet eller grunnvannsforholdene nær treet.

Lange ramper knyttet til undergang under Meierikrysset vil medføre store terrenginngrep. Rekkverk
forbi undergangen vil også virke visuelt forstyrrende mot kulturminnene og kulturlandskapet
omkring.

Alternativet som er mest aktuelt (første skisse) vil legge beslag på ca. 2,3 daa dyrket mark.
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Undergangen vil bare fange opp en del av gang- og sykkeltrafikken. På grunn av at undergangen vil få
svært lange ramper, vil mange fotgjengere og syklister velge å krysse i plan. Nytten av undergangen
vil derfor være begrenset.

Når det også stilles spørsmål ved trafikksikkerheten pga. slyng/kurver, vil nytten være liten i forhold
til inngrep, konflikter og kostnader.

Totalt sett er det ikke funnet planskilte krysninger som er akseptable. Man har derfor i stedet valgt å
videreutvikle en kryssløsning hvor gående og syklende krysser i plan, med stor vekt på
trafikksikkerhet.

4.9.7 Alternative kryssløsninger

Et signalregulert kryss kan prioritere fremkommelighet for myke trafikanter (på tvers av fv 152) eller
for kollektivtrafikk (langs fv 152). Dette vil ha størst effekt under trafikktopper. De to nevnte
trafikkstrømmene krysser hverandre, og vil begrense hverandres grønntid. Eventuell signalregulering
i Meierikrysset vil kreve lang omløpstid, og kryssende fotgjengere må vente mens fv. 152 har grønt
lys. Ved lavtrafikk har signalregulerte kryss normalt større forsinkelser og høyere ulykkesrisiko enn
rundkjøringer.

Et alternativ med rundkjøring i krysset, og et signalregulert gangfelt vest for krysset, er også vurdert.
Gangfeltet kan da ikke legges tett inntil rundkjøringen, av hensyn både til trafikksikkerhet og til
trafikkavvikling i rundkjøringen. Avstand mellom rundkjøring og signalregulert gangfelt bør være
minst 30 m ifølge Vegvesenets «Håndbok 048 Signalanlegg». Ved en kortere avstand kan lyssignalet
komme for brått på bilister ut av rundkjøringen, ogmedføre påkjørsler. En signalregulert
fotgjengerovergang vil også kunne medføre en del «villkryssing» av personer som vil unngå omveier,
og det vil gi behov for rekkverk på stedet. En stor del av kryssende syklister vil trolig bruke
rundkjøringen.

Figur 4-12: Rundkjøring og signalregulert gangfelt med ledegjerder, trukket vekk fra krysset
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Dette alternativet er drøftet med Statens vegvesen,som vil ikke aksepterer en slik løsning på stedet.

5 KONSEKVENSER AV FORSLAGET

5.1 Trafikksikkerhet
Rundkjøringer har generelt god avviklingskapasitet og er relativt trafikksikre. Nåværende rundkjøring
har imidlertid liten fartsdemping og til dels dårlig sikt.

Ombygging av Meierikrysset vil bedre trafikksikkerheten. Rundkjøringen får større sentraløy, og
endret linjeføring vil dempe farten inn mot krysset. Forskyvingen av krysset mot sørøst vil bedre
sikten i hjørnet mot Meieribygningen, og gi bedre plass for myke trafikanter forbi bygget.

Det brede arealet som i planen er avsatt for gåendeog syklende gir mulighet for å skille fotgjengere
og syklister i krysset, og det blir mindre konfliktmellom syklister og gående. Det er også mulig å
varsle syklistene og dempe farten inn mot krysset ved oppmerking og rumlefelt.

Planen viser brede trafikkøyer, og gangfeltene sakses for at kryssende trafikanter skal se bilene som
kommer mot gangfeltene.
Totalt sett gir planens løsning bedre sikkerhet enn i dagens situasjon.

Plasseringen av bussholdeplassene medfører at fotgjengeroverganger til disse kan lokaliseres i
kryssområdene. Trafikksikkerhetsmessig er det en bedre løsning å etablere gangfelt nær
kryssområder, enn langs en fri veistrekning, der hastigheten gjerne er høyere.

5.2 Kollektivtrafikk
Dagens tre bussholdeplasser på strekningen reduseres til to. Dagens holdeplasser ved Aud. Max. og
Sentralparken nedlegges. Av hensyn til en rasjonell trafikkavvikling vil det være gunstig å fjerne ettav
stoppestedene på strekningen. Dette gir noe lengre avstander for busspassasjerene til/fra arbeids-
eller studiested, men de fleste vil ha gangavstand på maks. 300-400 m til holdeplassene. Dette
vurderes som akseptabelt, og innenfor gjeldende reguleringsplans målsetting om å oppnå en
betydelig kollektivandel. De to holdeplassene legges ved områdets to viktigste adkomstveier.

5.3 Trafikkavvikling
Trafikkberegninger tyder på at årsdøgntrafikken (ÅDT) på fv. 152 Drøbakveien kan stige til 14.500 –
15.000 kjøretøy pr døgn i år 2020. Trafikkveksten skyldes både generell trafikkvekst, utbygging
omkring Ås sentrum, foruten utvidelsen av Campus Åsmed ca. 2.700 studenter og 1.800 ansatte.
Uten tiltak på vei- eller kollektivnett vil man på sikt få økt forsinkelse på fv. 152 i rushperiodene
morgen og ettermiddag.

Planforslaget innfører ny gang-/sykkelvei på østsiden av Herumveien og brede gangfelt i
Meierikrysset. Med vekst i antall studenter og ansatte og ny utbygging av studentbyen, forventes
kryssingene av fylkesveien å fordele seg jevnere påøstre og vestre arm i Meierikrysset.

Sammen med at kapasiteten i hvert gangfelt økes vil løsningen gi en bedre og tryggere
trafikkavvikling, med den forventete trafikkveksten fram til 2020.
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Dersom forelesningene holdes med samme tidsskjema som i dag, vil kryssende studenter fortsatt
medføre en trafikktopp i kvarteret kl. 08.00 – 08.15, og det vil da være kø mot Meierikrysset.

Trafikkavviklingen på andre tidspunkt vil også avhenge av om trafikk til/fra Campus kommer fra øst
eller vest. Det må ventes noe forsinkelse i rushtiden.

5.4 Parkering
Parkeringsplassen ved Meierikrysset vil bli redusert med ca. 11 bilplasser som følge av at
rundkjøringen flyttes. Det vurderes ikke som nødvendig å erstatte disse. Endringsforslaget bidrar
samtidig til å bedre forholdene for bussreisende til og fra campus, med gode gangforbindelser
mellom tyngdepunktene på campus og bussholdeplassene. Dette kan bidra til å redusere behovet for
parkeringsplasser på Campus.
Andre parkeringsløsninger på Campus endres ikke fra gjeldende reguleringsplan.

5.5 Kulturminneinteresser
Planarbeidet for fv. 152 langs Campus Ås vil ikke berøre verneverdige bygninger. Biltrafikken trekkes
vekk fra Meieribygningen, slik at det blir bedre plass foran bygningen. Dette vil være positivt for å
ivareta bygningens kulturminneverdi.
Veiutvidelsen for fv. 152 går mot Kjerringjordet, og ikke mot parken. Eksisterende busstopp kalt
«UMB/Universitetet i Ås» ved Sentralparken bortfaller, dette gir anledning til å omforme veiareal til
grøntareal.
Ny busslomme mellom Meieribygningen og Johan Hirsch’ vei vil gi et begrenset inngrep i
fredningsarealet, slik det nå er avgrenset av Riksantikvaren.
Inngrepet er forsøkt gjort så skånsomt som mulig, slik at fredete trær kan ivaretas. Det vises en todelt
adkomst fra Johan L. Hirsch’ vei til bussholdeplassen, slik at det mot fv. 152 anlegges gangtrasé mot
passasjerarealet mens nåværende gang-/sykkelvei beholdes som i dag. Dette vurderes ikke å påvirke
kulturmiljøet på en uakseptabel måte.
Kulturminneinteressene må også veies mot andre samfunnsinteresser, som at kollektivtrafikken skal
være attraktiv.

Pågående fredningssak omfatter betydelige deler av campus-området. Fredningsbestemmelsene vil
gå foran reguleringsplan. Reguleringsendringen vurderes ikke å være i motstrid med
fredningsforslaget som så langt foreligger. Det vil være viktig at Statens vegvesen, NMBU og
Riksantikvaren sammen lager rutiner for drift og skjøtsel av gang- og sykkelvei, slik at både
kulturminner og trafikale hensyn blir ivaretatt.

På grunnlag av konklusjoner etter den arkeologiske registreringen som er utført, er kulturminne-ID
173488 på sørsiden av fv. 152 innlemmet i planområdet for utvidelsen av fylkesveien. Hensynssonen
som viser båndlegging etter kulturminneloven er endret i samsvar med oppdatert avgrensning av
fredningsområdet. Gjeldende reguleringsplans bestemmelser videreføres, men inkurier i
nummerering av hensynssoner og bestemmelsesområder for automatisk fredete kulturminner er
rettet opp.
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5.6 Naturmiljø

5.6.1 Beskrivelse

Naturmiljø er redegjort for i planbeskrivelsen med konsekvensutredning til gjeldende
reguleringsplan. Omtalen i foreliggende saksframstilling er hovedsakelig konsentrert om
utvidelsesområdet for reguleringsplanen for Campus ås, det vil si arealene nærmest fv. 152.
Det totale planområdet for Campus Ås omfatter områder med stort biologisk mangfold, særlig
knyttet til de store trærne i parkområdene og dammer..
I og nær utvidelsesområdet langs fv. 152 er det registrert både fremmede og truede arter. Det er et
rikt fugleliv knyttet til de mange trærne, som gir gode reirmuligheter og plenene der fuglene kan
finne mat.

Figur 5-1 Skisse som viser inngrep ved Skogsdammen

5.6.2 Vurdering mht. naturmangfoldloven §§ 8-12

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven § 8:
Da gjeldende reguleringsplan ble utarbeidet ble detgjennomført en egen naturfaglig utredning. I
tilknytning til planarbeidet for utvidelse av reguleringsplanen for Campus Ås er denne kunnskapen
supplert med innhenting av informasjon fra Miljødirektoratets naturbase. Det vises til omtale i
kapittel 2 Eksisterende forhold. Planforslaget anses å være basert på den best tilgjengelige kunnskap
om naturmangfoldet i og omkring planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes med dette som
tilstrekkelig for å fatte beslutning i saken.

Vurdering av føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9:
Tiltak i henhold til reguleringsplanen anses ikke å ville medføre skade for naturmangfoldet.
Reguleringsplanen har søkt å finne løsninger som begrenser de negative konsekvensene for
naturmangfold i størst mulig grad. Reguleringsbestemmelsene fastsetter også krav til aktsomhet for å
unngå skader, samt avbøtende tiltak for å begrense mulige skadevirkninger.
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Vurdering av økosystemtilnærming og samlet belastning, jf. naturmangfoldloven § 10:
Tiltak i henhold til reguleringsforslaget vurderes å få liten konsekvens for naturmangfoldet, både i
anleggs- og driftsfasen. Verdiene innenfor naturtypen vist i kart fra Miljødirektoratet vil i stor grad bli
ivaretatt gjennom fredningen etter kulturminneloven. På grunn av universitetsområdets generelle
karakter av park- og jordbruksområde vil den planlagte utbyggingen bare gi marginale konsekvenser
for naturverdier.
Naturmangfoldet blir i liten grad berørt av planutvidelsen. Ingen viktige trær må felles. Det vil fjernes
noen trær langs fv. 152 og ved alleen til Damgården i Kirkeveien 1, men planen gir god mulighet til å
erstatte disse ved nyplanting. Registrerte truede arter på jordet sør for fv. 152 vil ikke bli berørt av
planendringen.
Et areal i nordvestre hjørne av Skogsdammen vil bli berørt, på grunn av at ny busslomme forskyver
gang- og sykkelveien. Det blir nødvendig å hogge noen trær i vannkanten og etablere en liten fylling
mot dammen for ny gang- og sykkelvei. Inngrepet omfatter imidlertid et svært begrenset areal, og
anses ikke å medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Det er en stor bestand av den rødlistete
(VU-sårbar) arten vrangblærerot i dammen. De små inngrepene som er planlagt vil ikke påvirke
denne arten negativt. Dammen er også viktig for ulike fuglearter, enkelte av dem rødlistete. På
samme måte vil dette begrensede inngrepet ikke gi varige negative effekter for fugl, men det er en
mulighet for at de kan bli skremt av anleggsarbeid.
Naturverdier innenfor parklandskapet rundt Urbygningen og Tårnbygningen, mot fv. 152, ivaretas
som i gjeldende plan gjennom båndlegging av området.
Ås-eika øst på Kjerringjordet er ei hul eik, og omfattes derfor av forskrift om utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven.. Planendringen vil ikke berøre eika eller dens rotsystem.
I arbeidet med reguleringsplanen er det søkt å finne løsninger som gjør at mest mulig vegetasjon kan
beholdes. Reguleringsbestemmelsene fastslår at det skal gjennomføres tiltak for å begrense
spredning av eventuelle fremmede arter som blir berørt av bygge- og anleggsarbeid.

Etter offentlig ettersyn er det også lagt til en bestemmelse om at det under anleggsarbeid eller
annen virksomhet i planområdet skal utvises aktsomhet for å unngå skade på arter, naturtyper og
økosystemer, samt krav om utarbeidelse av en egen marksikringsplan. Det er videre innarbeidet en
bestemmelse om at den biologiske tilstanden i og rundt Skogsdammen skal gjenopprettes etter
inngrep. På grunnlag av dette er det grunn til å mene at konsekvensene for naturmiljøet vil bli svært
begrenset.

Vurdering av kostnadene ved miljøforringelse, jf. naturmangfoldloven § 11:
Eventuelle kostnader knyttet til eventuell miljøforringelse og gjennomføring av avbøtende tiltak vil bli
dekket av tiltakshaver.

Vurdering av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf. naturmangfoldloven § 12:
For å unngå utslipp av miljøskadelige stoffer i forbindelse med anleggsarbeidene vil det bli stilt krav
til entreprenør om at maskiner skal ha tilgjengelig absorpsjonsmateriale for bruk ved uhell med olje
eller drivstoff.
Området som ifølge Miljødirektoratets naturbase er registrert som viktig naturtype vil bli omfattet av
pågående fredningssak etter kulturminneloven. En fredning vil gjelde foran reguleringsplan. Det vil
derfor være viktig at man i forbindelse med fredningssaken utarbeider skjøtselsplaner som sikrer at
naturmangfoldet opprettholdes over tid. Bestandene bør ha trær av ulik alder, slik at nye trær kan
overta når de eldste dør. Dette vil kreve kontinuerlig skjøtsel.
Masser fra områder med fremmede (svartelistete) arter inneholder frø som kan føre til uønsket
spredning av artene. For hvert område må det vurderes behov for mellomlagring eller behandling av
jordmasser for å unngå spredning av uønskete arter.
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Reguleringsbestemmelsene fastsetter et generelt krav til aktsomhet for å unngå skader på
naturmangfold, samt krav om avbøtende tiltak som skal iverksettes for å hindre eventuell spredning
av fremmede arter. Det er også innarbeidet en reguleringsbestemmelse om at det sammen med
utomhusplan skal utarbeides en marksikringsplan, slik at bevaringsverdige trær og vegetasjon blir
tatt hensyn til under anleggsarbeid.
Ut fra en samlet vurdering anses reguleringsforslaget å balansere naturmangfoldet mot øvrige
samfunnsinteresser på en hensiktsmessig måte.

5.7 Landbruk
Det er et mål for utbyggingen av Campus Ås at tap av dyrket mark skal begrenses. Matjord som
nedbygges som følge av planen bør flyttes til områder der de kan inngå i ny eller forbedret
matproduksjon. Det vises i den forbindelse til tidligere planbeskrivelse med konsekvensutredning for
Campus Ås.

Noe landbruksjord vil bli nedbygget som følge av ombygging av Meierikrysset og opparbeidelse av
krysset ved Arboretveien. Ny rundkjøring ved Arboretveien endres lite i forhold til tidligere
reguleringsplan. Planendringen med busslomme ved Kjerringjordet medfører et begrenset beslag av
jordbruksareal. Dette kompenseres ved at eksisterende bussholdeplass ved Vollebekk legges ned og
tilbakeføres til landbruksjord, og at planlagt fyllingsskråning gjøres litt brattere.

Nær Meierikrysset forskyves fv. 152 noe i den nye løsningen, og kryss og gang-/sykkelvei gir også
utslag mot jordet.
Endelig beslag vil avhenge av hvordan arealene tilpasses og arronderes. Beslag av dyrket mark som
følge av reguleringsendringen er anslått til:

• Ny busslomme ved Arboretvn., med fradrag for regulert busslomme som utgår: ca. 350 m2
• Utvidelse av fv. 152 til klasse H1 mellom Arboretveien og Meierikrysset: ca. 350 m2

• Meierikrysset: forskjøvet kryss, fratrukket busslomme som nedlegges: ca. 100 m2

Disse tallene gjelder endringer i forhold til tidligere reguleringsplan.

For å ivareta hensyn til matjord som berøres av midlertidig anlegg- og riggområde, er det utformet
reguleringsbestemmelser som skal ivareta kvalitetene ved matjorda i forbindelse med mellomlagring.
Det er videre gitt en frist for tilbakeføring til matproduksjon. Arealet skal tilbakeføres til produktivt
jordbruksareal senest innen vekstsesongen etter at anleggsperioden er ferdig og den midlertidige
reguleringen til anlegg- og riggområde har opphørt.

5.8 Grunnforhold
Planforslaget anses ikke å medføre særskilt fare for ras verken i anleggs- eller driftsfasen.
Det vil bli utført grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering før tiltak kan iverksettes. Dette gjelder
spesielt rundkjøringene og oppfylling mot landbruksareal.

5.9 Forurenset grunn
Utvidelsen av planområdet vurderes ikke å medføre økt sannsynlighet for funn av forurensede
masser i grunnen. Arealene som berøres er i dag benyttet til veianlegg og jordbruksarealer. Framtidig
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arealbruksformål for de utvidete arealene vil være vei-formål, som heller ikke er ansett som følsomt
overfor grunnforurensning. Imidlertid kan det være behov for undersøkelser dersom eksisterende
bussholdeplasser skal tilbakeføres til landbruksareal. Dette vurderes å kunne håndteres i forbindelse
med byggearbeidene.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal utarbeides en plan for håndtering av masser før
det kan gis rammetillatelse til tiltak innenfor planområdet. Tiltak for å unngå forurensning under
anleggsperioden er ivaretatt gjennom forskrifter, samt gjennom krav til entreprenøren.

5.10 Nærmiljø og trafikkstøy
Planendringen medfører ikke endringer knyttet til trafikkstøy eller nærmiljø. Det henvises til
utredning i tidligere reguleringsplan.

5.11 Grunnerverv
Planen innebærer at areal disponert som offentlig veigrunn øker. Dette vil i sin helhet berøre gnr. 42
bnr. 1, som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eier og stiller til rådighet for denne
veiutbyggingen. Andre private eiendommer vil ikke bli berørt.

5.12 Risiko og sårbarhet (ROS)

Ombyggingen av fv. 152 er i seg selv et forebyggende tiltak for å redusere ulykker på strekningen.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for kommunale
risiko- og sårbarhetsanalyser, med metode for å utføre slike ROS-analyser.
For planutvidelsen er det utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen.

Det er identifisert 5 mulige uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse med permanent
situasjon. Det er vurdert som lite sannsynlig at hendelsene vil inntreffe. Begrunnelsen for at
hendelsene er klassifisert med lav sannsynlighet, er at det har vært få hendelser i siste 10-årsperiode,
og at ombyggingen av fv. 152 vil gi bedre trafikksikkerhet enn i dag. Dette gjelder både bedre
siktforhold, større trafikkareal, bedre fartsdemping og bedre geometrisk utforming.

I anleggsfasen er det identifisert mulig uønsket hendelse der anleggstrafikken kolliderer med en
annen trafikantgruppe. En slik hendelse vurderes som mindre sannsynlig, men den kan utgjøre en
viss fare for mennesker. Det er også liten sannsynlighet for at utrykningskjøretøyer skal bli hindret i
anleggsperioden. Identifiserte hendelser kommer innenfor «grønn sone» (ROS-begrep).
Begrunnelsen for at sannsynligheten er klassifisertsom «mindre sannsynlig» er at det vil bli stilt
strenge krav til entreprenør om trafikksikring under anleggsarbeidet, og at planen avsetter også areal
for midlertidig anleggsarbeid og trafikkomlegging.
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