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Underlag til oppstartsmøte/Planinitiativ 

Tema: Planinitiativ for ny regulering for Leiraveien 
bussanlegg 

Notat nr: 1 

Prosjekt navn: Detaljregulering Leiraveien bussanlegg Prosjekt nr: 1293029 

  Dato: 18.12.2019 

 

Bakgrunn: Invitasjon til oppstartsmøte etter 
avklaringsmøte mellom AKT og Skedsmo 
kommune regulering, datert 13.11.2019 

  

 

1. Bakgrunn 
1.1 Informasjon om hvem som er forslagsstiller og konsulent og deres kontaktinformasjon. 
 
Forslagstiller/faktura adresse:     Konsulent: 
Akershus Kollektivterminaler FKF     LMR-arkitektur as 
Postboks 21 Sentrum      Rosenkrantz gate 15 
0101 Oslo       0160 Oslo 
Att.: Mats Grøtting      Att.: Cato Grønli 
Mats.Grotting@akt.as      cg@lmr-arkitektur.no 
Telf.: 413 17 582       Telf.: 977 47 548 
 
 
1.2 Redegjøre for formålet med planen 
 

Hensikten med reguleringen er å oppdatere gjeldene reguleringsplan til dagens formål og tilrettelegge for de tiltak 

som tomtene skal brukes til. Akershus Kollektivterminaler FKF har et stort behov for parkeringsplasser for buss med 

ladestasjoner, vaskeri og verkstedhall.  

Det er omsøkt og gitt midlertidig tillatelse til dette i byggesak: 2019/9324 - Midlertidig galge nord. Byggesaken blir 
permanent ved ny regulering. I tillegg kan nevnes byggesaker: Ladeanlegg sør: 2018/22402 og, Vaskehall: 2019/2916. 

 
 
Aksonometri av bygg og tiltak på tomtene. 

http://lmr-arkitektur.no/
mailto:lmr@lmr-arkitektur.no
mailto:Mats.Grotting@akt.as
mailto:cg@lmr-arkitektur.no
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1.3 Redegjøre for planområdet – lokalisering og størrelse 

 

 
Sammenstilling av forslag til plangrense og luftfoto av dagens situasjon 

 

• Foreløpig / ikke bindende forslag til planområdet (avgrensning, størrelse) 

Ca. 50188 m2 / ca. 50,2daa 

 

• Eiendomsopplysninger  

iflg. «Naboliste for Leiraveien 12»: 

 

Tomter innenfor plangrense 

Der finns 4 tomter innenfor plangrense, se liste.  

Skedsmo kommune er registrert som hjemmelshaver på 2 av tomtene.  
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Det er ikke registrert private hjemmelshavere innenfor plangrensen. 

Eiendom: 0231- Navn Rolle Adresse Personstatus 

30/181 
 

Akershus 
Fylkeskommune 
Eiendom FKF 

Hjemmelshaver Postboks 1200 
Sentrum.  
0107 Oslo 

- 

30/225 
 

Leiraveien 14 AS Hjemmelshaver Sørbyhaugen 19, 
0379 Oslo 

Per Steinar Glasø 

30/18 
 

Skedsmo kommune Hjemmelshaver Postboks 313. 
2001 Lillestrøm 

- 

30/183 
 

Skedsmo kommune Hjemmelshaver Postboks 313. 
2001 Lillestrøm 

- 

 
Tomter som er registrert som nabo: 

5 tomter  

Eiendom: 0231- Navn Rolle Adresse Personstatus 

30/152 Leiraveien 11 Eiendom 
as 

Hjemmelshaver c/o Pareto 
Business 
Management 
AS,Postboks 1396 
Vika, 0114 Oslo 

- 

30/179 LEIRAVEIEN 
LOGISTIKKPARK AS 
 

Hjemmelshaver Postboks 6671 
Etterstad, 0609 
Oslo 

- 

30/182 
 

Skedsmo kommune Hjemmelshaver Postboks 313. 
2001 Lillestrøm 

- 

30/246 Leiraveien 13 Eiendom 
as 

Hjemmelshaver Postboks 343. 
2001 Lillestrøm 

- 

30/275 Leiraveien 16 as Hjemmelshaver Postboks 1396 
Vika, 0114 Oslo 

- 

 
Øvrige naboer/tomter i området:  
4 tomter  

Eiendom: 0231- Navn Rolle Adresse Personstatus 

30/245 LA Lund as - Olav Selvaags 
plass 5, 0252 Oslo 

- 

30/268 Møller Eiendom - Bygdøy allé 4, 
0257 Oslo 

- 

30/274 Skedsmo kommune Hjemmelshaver Postboks 313. 
2001 Lillestrøm 

- 

30/279 Skedsmo kommune Hjemmelshaver Postboks 313. 
2001 Lillestrøm 

- 

 

2. Planønsket 
2.1 Redegjøre for ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 
Tomten 30/181 – Leiraveien 12: består i hovedsak av bussanlegg med oppstillingsplasser, vaskehall, verksted og 
administrasjonsbygg. 

 
Andre bebyggelser og bruk innenfor plangrenser er følgende: 
0231-30/255 – Leiraveien 14: Lager lokale. 
0231-30/183 – Leiraveien 10: formål ukjent. (Bueskytteklubb) 
0231-30/18 – ukjent adresse: formål landbruksområde, uregulert. 

 

Dagens bygg og bruk ønskes videreført. 
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2.2 Redegjøre for ønsket utbyggingsvolum og byggehøyder 
 

• Terreng (koter)  

Terrenget innenfor planområdet er forholdsvis flat, og ligger på ca kote 107,9.  
 

• Utnyttelsesgrad (samlet, fordelt på formålene) 

%BYA-? (ikke oppgitt) 

  

• Byggegrenser 

Det ønskes byggegrense mot Leiraveien som i dag, evt etter kommuneplanen 15 meter fra veis midtre. 

Mot nord ønskes byggegrense 4 meter fra tomtegrense, lik avstand som tilgrensende regulering tillater. 

Mot syd ønskes byggegrensen 4 meter fra tomtegrense, eller 10 meter fra grense til grøntområde. 

Mot øst og Stilla, ønskes byggegrense sammenfallende med tomtegrense. 

 

• Høyder (oppgi både antall etasjer, maks kotehøyde og antall meter over terreng) 

Inntil 3 etasjer, maks kotehøyde c+ 118,5 m over terreng. 

 

• Ny bebyggelse: 

Det ønskes planlagt for ulike installasjoner, ladeanlegg, etc. på området innenfor foreslått grense for bebyggelse. 

 

• Plassering:  

Plassering av bygg ihht siste byggesøknads situasjonskart. 

 

• Utforming:  

Utforming av bygg ihht siste byggesøknad. 

 

• Parkering for ny bebyggelse (prinsipp, antall parkeringsplasser) 

Over bakken, antall: ? (ikke oppgitt) 

 

Det er i kommuneplanen angitt en parkeringsnorm for industriområder med maks 0,5 bil og maks 1 sykkel per 200 m2 

bra (sone 3). Da bussanlegget primært ikke har bra ihht funksjon og ansatte, men bedriver busstransport er det å anta 

at de fleste sjåfører vil kjøre til området. Hovedsakelig gjelder dette pga de ankommer jobben før kollektivtransporten 

starter, og plasseringen av anlegget i forhold til Lillestrøm sentrum. 

 
2.3 Redegjøre for funksjonell og miljømessig kvalitet 
 
Reguleringen må sees i sammenheng med dagens funksjon innenfor tomten 30/181, bussanlegg. Tomten skal fungere 
som et område for parkering og vedlikehold av busser. Flere av bussene er elektriskdrevet. Kollektivtransporten må 
sees i sammenheng med nasjonale føringer for å forbedre klima og for å minske privatbilismen.  
 
Tomten ligger innenfor et eksisterende industriområde med lager og transport. Fordi funksjonene er som i dag, vil ikke 
reguleringen gi nye påvirker til sine omgivelser. 
 
2.4 Redegjøre for tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser.  
 

• Sosial infrastruktur: 
Funksjonene ligger på et industriområde og har dermed ikke behov for noen sosial infrastruktur. 
 

• Teknisk infrastruktur: 
Det antas at det er tilstrekkelig infrastruktur for å ivareta dagens utbygging og drift av området. 
 

• Estetikk og byggeskikk: 
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Leiraveien 12-14 omfattes av et industribygg som opprinnelig var bygget som en plastfabrikk i ca. 1970. Halvparten av 
bygget benyttes i dag som verkstedhall for service av busser med tilhørende vaskehall. Den andre halvdelen er et 
lager. Bygget føyer seg inn blant andre nærings- og lagerbygg innenfor nærområdet. 
 
Per dags dato er det 3 byggesaker tilknyttet Leiraveien 12 (disse er under oppføring): 
Ladeanlegg sør: 
Tiltaket gjelder nye el-buss og el-bil oppstillingsplasser med nye tekniske installasjoner; hurtigladere, pantografer, 
nattladere til el-buss og nye el-bil ladere. Samt rehabilitering av verkstedhallen. Rehabiliteringen gjelder i første rekke 
de tekniske anleggene, men også mindre bygningsmessige tilpasninger. 
Vaskehall: 
Nybygg av en vaskehall, nytt ventilasjonsanlegg for den gamle vaskehallen samt nødvendige rom for de ansatte i 
vaskehallen er en del av tiltaket.  
Separat administrasjonsbygg benyttes som kontorer og servicerom for bussjåfører og ansatte og omfattes IKKE av 
rehabiliteringsarbeidene. 
Midlertidig galger nord:  
Plassering midlertidig galger og trafo, oppstillingsplass nord. Skal dekke strømbehov til busser. 
 

• Barns interesser: 
Det skal ikke være barn inne på industriområdet. 
 

• Universell utforming: 
Området er gjort utilgjengelig for publikum. Industriområdet innbefattes av arbeidsmiljøloven. 
 

• Trafikk: 
Trafikkerte veier: Vest for planområde: Leiraveien.  
I vest for planområde er det det områder (industri) med primært mye tungtrafikk. 

For trafikkforhold (tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk, kjøreatkomst) innenfor industriområdet 

anbefales det ikke å tilrettelegge for gående eller syklende. Forslagstiller mener dette, hvis ønskelig, må flyttes til 

Leiraveien, eller andre veier i området som det er naturlig å koble seg til. 

 

• Landskap og naturmangfold:  
Brorparten av planområdet fremstår av ikke-permeable flater (asfalterte parkeringsplasser).  
Der finns variert sammenhengende grønnstruktur på syd-østre del av planområdet, mot Stilla. 
 
Enkel stedsanalyse: 
Området innenfor planområdet karakteriseres av dagens parkeringsområde for busser som dominerer over 

grønnstrukturen. Området grenser til industriområder i nord og vest i mellomstor skala.  

Området syd for planområdet: Grønnstruktur. Området øst for planområdet: Grøntstruktur med vassdrag 

 

• Verneinteresser og kulturminner: 
Iflg. Kulturminnesøk fantes et arkeologisk minne av type løsfunn, uspesifisert, ikke fredet fra vikingtid: tangen til en 
pilspiss av jern.  
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Utsnitt kart Kulturminnesok.no. Eneste i området R – løsfunn av arkeologisk minne, ikke fredet.  

 

• Risiko og sårbarhet: 
Med bakgrunn i at det i godkjente byggesaker (se over) ikke er stilt karv om konsekvensutredning, er det å anta at 
reguleringssaken heller ikke vil medføre dette. 
 
I forbindelse med byggesakene er det utført geotekniske undersøkelser. De har ikke avdekke forurensing i grunn. 
Alle gamle dieseltanker er fjernet fra området. 
 
Siden bussanlegget legger om fra fossilt drivstoff til elektrisk, reduseres faren for fremtidige utslipp. 
 
2.5 Redegjøre for om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 
Da detaljreguleringen i hovedsak viderefører eksisterende reguleringsplan, kan det per i dag ikke sies at planarbeidet 
vil få nye virkninger utenfor planområdet. Det er likevel 2 punkter som kan belyses: 
 

• Adkomst fra Leiraveien. 

• Byggegrense mot verneområdet ifm Stilla. 
 
2.6 Redegjøre for ønsket fremdrift med hensyn til når er det ønskelig å annonsere oppstart av 
planarbeid, og når er det ambisjon å sende inn komplett planforslag. 
 

• Kunngjøring/varsel om oppstart - Primo januar 2020 

• Innsending komplett planforslag – 19.06.2020 

• 1.gangsbehandling - høst 2020 

• 2.gangsbehandling – januar 2021 

• Planvedtak – mai 2021 

 

3. Planstatus 
3.1 Redegjøre for forholdet til kommuneplanen (hva er planområdet disponert til, hvilke 
kommuneplanbestemmelser gjelder for planområde (både generelle og spesifikke) og andre 
føringer fra kommuneplanen 
 
Området som er aktuelt å omregulere iflg. Skedsmo kommune sin planinnsyn, baserer seg på: 
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• Kommunedelplanens arealdel Skedsmo 2019-2030 m. PlanID KPLAN2011 tredd i kraft 22.06.2011.   
 

 
 
Planområdet er i kommuneplanen regulert til næringsvirksomhet og grøntområde. 
 
Detaljreguleringen utfordrer særlig kommuneplanen på 2 punkter: 

• Byggegrense mot verneområdet ifm Stilla, H320_2 og H720_5 ihht nasjonale føringer for vassdrag. 

• Adkomst til Leiraveien 14 via dagens etablere vei over regulert grøntområde. 
 

 
 
3.2 Redegjøre for forholdet til eventuelt gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og 
pågående planarbeid 
 
Eksisterende reguleringsplan, innenfor foreslått plangrense, har følgende arealformål:  

• Detaljregulering av del av gnr 30, bnr 18, Sørum gård til industriformål av 31.01.1968. 

• Uregulert området mellom dagens detaljregulering og verneområdet mot Stilla. 
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Ny detaljregulering utfordrer særlig eksisterende planen på 3 punkter: 

• Byggegrense 

• Adkomst fra Leiraveien 

• Utvidelse av plangrensen ihht kommuneplanen. 
 
Reguleringsplaner: 

• Det er ikke registrert pågående planarbeid i området. 
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3.3 Redegjøre for forholdet til regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Bussanlegget må sees i sammenheng med kollektivsatsningen i Oslo og Akershus. Funksjonen skal sikre at bussene til 
enhver tid er operative, og gjennom bruk redusere bruken av privatbiler. En viktig faktor er at flere av bussene skal gå 
på strøm. 

 

4. Videre prosess 
 

4.1 Særlige spørsmål som ønskes avklart  

 

• Hvordan skal nye reguleringsbestemmelser forholde seg til vernesone: H320_2 og H720_5? 

• Med bakgrunn i virksomheten, hvordan skal reguleringen forholde seg til parkeringsnormen? 

• Skal den nye reguleringen medta uregulert område mellom dagens regulering og verneområdet? 

• Dagens regulering går over eiendomsgrensen til tomter: 30/18 og 30/183. Er det hensiktsmessig å legge 
reguleringsgrensen i eiendomsgrensen? 

 

Vedlegg: 

C1 – Illustrasjonsplan 

C2 – Snitt 

C3 – Fugleperspektiv 

C4 – Forslag til reguleringsgrense 

C5 – Flyfoto 

 

 


