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1 Sammendrag
Hensikten med reguleringen er å oppdatere gjeldene reguleringsplan til dagens formål og
tilrettelegge for de formål som tomtene skal brukes til. Viken kollektivterminaler FKF har et stort
behov for parkeringsplasser for buss med ladestasjoner, vaskeri og verkstedhall. Reguleringsforslaget
har som mål å bedre sikkerheten mot forurensning av Stilla og Brauterstilla naturreservatet.
Det er omsøkt og gitt midlertidig tillatelse i byggesak: 2019/9324 - Midlertidig galge nord. Dette har
utløst krav om ny regulering.
Beliggenhet: Planområdet ligger i nord-øst for Lillestrøm sentrum, Lillestrøm idrettspark og Åråsen
stadion.

Industriområde

Stilla
naturreservat

Jernbane

Åråsen stadion

Lillestrøm idrettspark

Fig. 1.1.1 – Dagens situasjon, luftfoto av Leiraveien mot nord (Google maps)

Dagens situasjon:
Per i dag er et etablert bussanlegg på eiendom 30/181 – Leiraveien 12, samt lagerbygg på eiendom
30/255 – Leiraveien 14. Bussanlegget er utviklet for å kunne betjene og vedlikeholde busser som
trafikkerer i det sentrale Østlandet. Anlegget skal sikre at bussene til enhver tid er operative, og
gjennom større bruk av kollektivtrafikk redusere privatbilismen. En viktig faktor er at flere av bussene
går på strøm og derfor trenger ladepunkter.
Ny situasjon:
Det ønskes å legge til rette for mulig fremtidig utvikling av bussanlegget, og som på en bedre måte vil
ivareta sikringen mot rundt Stilla og Brauterstilla naturreservat.
Forholdet til overordnende føringer:
Det er lagt opp til at ny regulering skal følge Lillestrøm kommuneplan for området. Det er likevel
vurdert at det er noen avvik (se punkt 6-c).
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Reguleringen er ved varsel av oppstart ikke vurdert å være omfattet av §2-4 i forskrift om
konsekvensutredninger.
Vurdering:
Dagens forhold for kollektivtrafikken på Leiraveien bussanlegg er tilfredsstillende løst for VKT, og
bussanlegget har sånn sett ikke behov for endringer i forhold til gjeldene reguleringsplan. Når
Lillestrøm kommune likevel ønsker en ny regulering av området skyldes dette primært
kollektivanleggets nærhet til Stilla og Brauterstilla naturreservat, og de uregulerte tilstøtende
områder rundt bussanlegget.
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2 Bakgrunn
2.1 Planområdet
Planområdet er lokalisert i Leiraveien nord for Lillestrøm idrettspark, og innenfor det som i dag er et
industriområde langs Leiraveien. Avgrensingen for planområdet er i hovedsak lik dagens
reguleringsgrense er, men innbefatter to uregulerte områder (markert med rød sirkel under).

Fig. 2.1.1 – Gjeldene reguleringsplan i sentrum av bilde (lilla)

Det nye planområdet har et areal på (avgrensning, størrelse) ca. 54900 m2 / ca. 54,9 daa.

2.2 Hensikten med planen
Hovedhensikten er å sikre fremtidig drift av eksisterende bussanlegg, samt å regulere inn
sikringstiltak mot uønsket forurensning fra planområdet ut i naturreservatet.

2.3 Forslagstiller, plankonsulent, berørte eiendommer
Forslagsstiller er LMR arkitektur as ved Cato Grønli, på vegne av Viken Kollektivterminaler FKF ved
Ragnar Gullhaugen.
Følgende eiendommer er berørt av området som planen berører:
Tomter innenfor plangrense
Der finns 4 tomter innenfor plangrense, se liste.
Det er ikke registrert private hjemmelshavere innenfor plangrensen.
Eiendom:
023130/181

Navn

Rolle

Adresse

Personstatus

Leiraveien 12

Hjemmelshaver

Viken Fylkeskommune Eiendom
FKF
Postboks 1200 Sentrum.
0107 Oslo

-
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30/255

Leiraveien 14 AS

Hjemmelshaver

Per Steinar Glasø
Sørbyhaugen 19, 0379 Oslo

-

30/18

Lillestrøm
kommune,
friluftsområde
Lillestrøm
kommune,
bueskytterklubb

Hjemmelshaver

Lillestrøm kommune
Postboks 313.
2001 Lillestrøm
Lillestrøm kommune
Postboks 313.
2001 Lillestrøm

-

30/183

Hjemmelshaver

-

Tomter som er registrert som nabo:
Eiendom:
023130/152

Navn

Rolle

Adresse

Personstatus

Leiraveien 11
Eiendom as

Hjemmelshaver

-

30/179

Leiraveien
Logistikkpark as,
Leiraveien 15b

Hjemmelshaver

Pareto Business Management
AS
Postboks 1396 Vika, 0114 Oslo
Møller Eiendom
Postboks 6671 Etterstad, 0609
Oslo

30/182

Lillestrøm
kommune,
hjelpemiddeltjenes
ten
Leiraveien 13
Eiendom as
Leiraveien 16 as

Hjemmelshaver

Lillestrøm kommune
Postboks 313.
2001 Lillestrøm

-

Hjemmelshaver

Postboks 343.
2001 Lillestrøm
Postboks 1396 Vika, 0114 Oslo

-

Adresse

Personstatus

30/246
30/275

Hjemmelshaver

-

-

Øvrige naboer/tomter i området:
Eiendom:
023130/245

Navn

Rolle

LA Lund as

30/268

Leiraveien 15

30/274

Lillestrøm kommune

30/279

Lillestrøm kommune

28/16

Skåvålenga 2

28/20

Lillestrøm kommune

401/1

Gårdbruker /
landbruk

Hjemmelshaver Olav Selvaags plass 5, 0252
Oslo
Hjemmelshaver Møller Eiendom
Bygdøy allé 4, 0257 Oslo
Hjemmelshaver Lillestrøm kommune
Postboks 313.
2001 Lillestrøm
Hjemmelshaver Lillestrøm kommune
Postboks 313.
2001 Lillestrøm
Hjemmelshaver Skåvålenga 2
2000 Lillestrøm
Hjemmelshaver Lillestrøm kommune
Postboks 313.
2001 Lillestrøm
Hjemmelshaver Jølsenveien 29b
2000 Lillestrøm
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Pedersen
-

Sigurd N.
Jakhelln
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2.4 Tidligere vedtak i saken
Det foreligger ingen tidligere vedtak i saken.

2.5 Utbyggingsavtaler
Det er ikke aktuelt å inngå utbyggingsavtale med kommunen i denne saken.

2.6 Krav om konsekvensutredning?
Etter Forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er det etter forslagsstillers
vurdering ikke krav om konsekvensutredning. Reguleringen innbefatter ingen nye elementer som
utløser krav.

3 Planprosessen
3.1 Varsel om oppstart.
Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet med annonse i Romerikes Blad og Indre Akershus Blad den
03.04.2020. Samme dag ble varslet lagt ut på kommunens hjemmeside. Samme dag gikk det også ut
et brev til de berørte partene i saken, med tilsvarende informasjon. Dette inkluderer grunneiere,
naboer, frivillige organisasjoner og diverse offentlige myndigheter, i tråd med kommunens faste
varslingsliste.

Fig. 3.1.1 Illustrasjonen viser den foreløpige planavgrensningen som ble annonsert
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Fristen for å komme med merknader ble satt til 08.05.2020.

3.2 Medvirkningsprosess.
Det er i planprosessen avholdt flere møter med ulike brukerrepresentanter, grunneiere og
reguleringsmyndighet:
- Internt oppstartsmøte med Regulering, Lillestrøm kommune

13.11.2019

(VKT, Reguleringsarkitekter, Lillestrøm kommune Regulering)

- Grunneiermøte 1 – Leiraveien 14 as
- Planinitiativ
- Oppstartsmøte med Regulering Lillestrøm Rådhus

11.12.2019
18.12.2019
10.02.2020

(Referat lagt ut på Lillestrøm kommune/Regulering sine sider etter møte)

- Varsel om oppstart

03.04.2020

(Annonse + utsendelse av brev til naboer og offentlige instanser)

- Grunneiermøte 2, Leiraveien 14 as
- Avklaringsmøte, Lillestrøm og Omegn Bueskytterklubb
- Dialogmøte 1, Lillestrøm kommune regulering
- Avklaringsmøte, Friidrettsmuseet
- Avklaringsmøte, Veteranbussklubben
- Dialogmøte 2, Lillestrøm kommune regulering
- Dialogmøte 3, Lillestrøm kommune regulering
- Grunneiermøte 3, Leiraveien 14 as

12.05.2020
02.06.2020
05.06.2020
11.06.2020
16.06.2020
08.09.2020
25.11.2020
10.12.2020

3.3 Planprogram
Det er etter plan- og bygningsloven § 12-9, jamfør § 4-1, ikke krav til planprogram i denne
saken.

4 Planstatus og andre føringer
4.1 Overordnede planer
• Fylkeskommunale planer
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus av desember 2015.
Regional plan for klima og energi i Akershus, vedtatt 18. juni 2018.
Regional plan for vannforvaltning 2016-2021.
• Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel Skedsmo 2019-2030.
Arealformål er næringsvirksomhet, LNRF – tiltak for stedbunden næring og friområde.
Grunnet nærhet tillegges også arealformål – Bruk og vern av sjø, vassdrag og strandsone.
• Kommuneplaner
Samfunnsdelen av 17.06.2020, bærekraft.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan for en del av gnr 30, bnr 18, området mellom Leiraveien og Stilla av
31.01.1968. (plan-ID 0231_098) Området er per i dag regulert til industriformål.

4.3 Tilgrensende planer
Gnr. / bnr. 30/275 og 29/1115, Leiraveien av 06.06.2012.
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Industriarealer på østsiden av hovedbanen av 31.10.1961.
Reguleringsplan for del av Sørum østre, gnr 30, bnr 18 av 25.03.1985.
Reguleringsplan for Leirelvområdet av 20.04.2005, turvei og naturvernområde for sjø og
vassdrag.

4.4 Temaplaner
Flomsoneområde: Skedsmo, Leira, Fet. – Flomberegning for Nedre Glomma av 2002 (NVE).
Mulig marin leire (NGU)
Geotekniske undersøkelser
Geologisk naturarv (NGU)
Marin grense (NGU)
Turkart
Støykart
Kulturminner (Riksantikvaren)
Kulturminner (lokale datakilder, kun Skedsmo): Kulturlandskapsområder (1997-plan, 2004rapport), hverdagslandskap og svært interessant botanikk og økologi
Naturvernområder (MD)
Artsfunksjon (MD)
Viktige naturtyper (MD)
Arealtyper, Lillestrøm: bebygd, skog og ferskvann.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat av 22.01.2016.
Naturvern og naturmangfoldloven (§ 11-8,3 ledd, bokstav d) (H720_5).
Vannressursloven 01.01.2001, formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og
forvaltning av vassdrag og grunnvann.
Verneplan for vassdrag av 1986: Leira et sidevassdrag til nedre Glomma, med utløp i delta i
Øyeren. Lavlandsvassdrag på Østlandet med særlig store verdier.
RAMSAR, for bevaring av våtmark (Miljødirektoratet)

5 Planforslaget: Utgangspunkt, endringer og vurderinger.
5.1 Landskap
5.1.1 Topografi og landskapsform
1) Tomtene er flate, og er omkranset av et flatt industriområde, jordbruksland og en
kroksjø. Kulturlandskapet strekker seg ut fra områdets nord- og østside.
2) Ihht kommuneplan legges det opp til at det skal være massebalanse innenfor
planområdet.
Dersom masser skal kjøres bort skal:
• massene dekkes godt under transport.
• jord fra bil, maskiner og utstyr fjernes før det tas i bruk andre steder.
• massene leveres til godkjent varig deponi/mottak med egne rutiner
for håndtering av denne typen spesialavfall.
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Ved graving eller flytting av masser som er infisert av invaderende ugras, skal massene
håndteres lokalt slik at plantene ikke spres til nye steder, eller deponeres i varig deponi.
Massene kan legges som toppmasser der det skal sås gras som klippes regelmessig.
3) Ny regulering legger opp fremtidig drift av bussanlegget og næringsbebyggelse. Da
det er hensiktsmessig å opprettholde flate tomter, og det vil ikke vil være noen
form for massejustering innenfor planområdet. Det legges også forbud mot
utgraving for underetasje, på grunn av flomfare. Ny regulering vil derfor ikke
medføre endringer ift dagens situasjon.

5.1.2 Solforhold
1) Det vurderes at dagens solforhold er gode innenfor planområdet. Bygningsmassen
er plassert sentralt og samlet på tomtene, noe som ikke gir stor slagskygge mot
tilstøtende områder eller bygg.
2) Ny bebyggelse vil i liten grad avvike i forhold til dagens situasjon, og områdene
rundt vil i hovedsak bestå slik de er per i dag.
3) Planforslaget vil ikke vesentlig endre solforholdene på eller rundt tomtene.
Plassering av bebyggelse tar også sikte på å trekke seg bort fra naturreservatet, slik
at det ikke vil medføre fremtidige endringer av solforholdene mot øst.

5.1.3 Lokalklima
1) Planområdet er plassert innenfor et større industriområde langs Leiraveien, og
tomtene skal primært benyttes til drift og oppstillingsplass for busser. Siden
planområdet grenser mot Stilla og Brauterstilla naturreservat i øst, er det lagt opp
til en større utredning vedrørende klima, miljø og forurensning (se vedlegg).
Lokalklima er derfor, som enkeltpunkt, ikke vurdert inn i planforslaget.
2) Det er utarbeidet et notat vedr lokal luftforurensning, jfr. vedlegg F.01.
Konklusjonen er at det ikke er påvist skadelig forurensning i planområdet.
3) Når bussene elektrifiseres innen 2030 blir luftforurensningen ytterligere forbedret.

5.1.4 Landskapets estetiske og kulturelle verdi
1) Planområdet er innenfor et større industriområde og har derfor ingen særegen
estetisk eller kulturell verdi. Gjennom de siste 100 år har området først funksjonert
som en fyllplass, og senere som et industriområde.
2) Planforslaget legger opp til å begrense næringsbruken til mer spesifikk drift, enn
dagens regulering.
3) Dette vil medføre at det i fremtiden vil hovedsakelig være drift av bussanlegg
innenfor planområdet.

5.2 Arealbruk
1) Innenfor dagens regulering er området avsatt til industri. I hovedsak brukes
området i dag til bussanlegg, samt et lagerbygg innenfor tomten til Leiraveien 14.
Området fremstår som en asfaltert parkeringsplass for busser hvor bussenes
snuradius og logistikk definerer avstander og tekniske elementer.
Det er to uregulerte områder innenfor planområdet. Det ene er et område øst for
dagens bussanlegg, mot Stilla og Brauterstilla naturreservat. Dette området eies av
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Lillestrøm kommune. Per i dag brukes det av bussanlegget for parkering og snuplass
for bussene, samt noe parkering for privatbiler i forbindelse med driften av
anlegget. Området brukes også som snøopplag i vintermånedene. I nord er det
plassert en Veteranbussklubb med sine gamle busser og arealer for verksted og
sosialt samvær. Innenfor området i syd er det per i dag er en del av
hovedadkomsten for Leiraveien 14, og adkomst til jordbruksarealene innenfor
tomten 401/1.
Det andre uregulerte området er helt i syd i planområdet og brukes per i dag til
utfartsparkering i forbindelse med friområdet syd for planområdet.
2) Planforslaget søker ikke å endre arealbruken, men reguleringsområdet vil endres fra
industri til kollektivanlegg og blandingsformål kollektivanlegg/næringsbebyggelse
(se illustrasjon 5.3.2.1.). For områdene SKA2, SKA3 og SKA4 tillates oppført bygg
uten kjeller, og det er forslagstillers intensjon at samlet bygningsmasse skal ha et
helhetlig og felles uttrykk.
Innenfor kollektivanleggets (SKA1) byggegrenser tillates det oppført tekniske
installasjoner for drift av bussanlegget. Det uregulerte området i øst mot Stilla
reguleres inn i bussanlegget, men underlegges en hensynssone som pålegges store
restriksjonen i forhold til bruken. Dekket skal være permeabelt, og det skal etableres
et gjerde mellom området og Stilla og Brauterstilla naturreservat. Det vil kun bli
tillatt som transport og snuareal for kjøretøy. Dette gjelder også for adkomsten til
Leiraveien 14 og landbruksområdet, som vi ha adkomst over SKA1 i syd. Annen
aktivitet vil i hovedsak bli begrenset av buss og lastbilaktivitet. I den grad det er
behov vil det bli satt ut forbudsskilt, og ansvarlig foretak vil måtte henvise til andre
løsninger.
Innenfor kollektivanlegget (SKA1) skal det avsettes et bestemmelsessområde (#1) til
veteranbussklubben. Vis klubben avvikles eller flyttes, skal bestemmelsesområdet
inngå som en del av kollektivanlegget. Hensikten er å få veteranklubben bort fra
naturreservatet, og å gi de en mer eksponert plassering i forhold til publikum.
Uregulerte områder bli regulert til grønnstruktur (G), og resterende planarealer
langs Leiraveien vil bli regulert til vei (V1). Innenfor vei (V1) avsettes et område til
bestemmelsesområde for snøopplag (#2) og en hensynssone for høyspentanlegg
(H370). I henhold til tilbakemeldinger fra nettselskapet er det behov for å sette av
et område for en ny nettstasjon (trafo). Det er fra selskapet satt et krav om at dette
arealet minst må være 5,5x6,5 meter. Planforslaget har avsatt et regulert område
spesifikt for dette (EA), med en plassering lags med dagens kabeltrasse ved
Leiraveien, nord på SKA1. Dette gir enkle føringer som ikke vil kreve stans i driften
av bussanlegget, og det vil gi nettselskapet enkel adkomst til trafoen.
3) Arealbruken bygger på dagens arealbruk på tomtene og vil sikre et fremtidig
bussanlegg innenfor tomtene. Det vil ikke blir store avvik ift i dag. Arealbruken sikrer
også tiltak mot naturreservatet og vil totalt sett bedre bussanlegget i forhold til
forurensning og miljøavtrykk. Spesielt gjelder dette når en i fremtiden (2030) går
over til rene el-busser.
Det leggers også opp til at Leiraveien 14 (SAA) i fremtiden kan innlemmes som en
del av bussanlegget.
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Vei med skulder for snøopplag og høyspent sikrer dagens trasse for høyspentkabler.

5.3 Bebyggelsens utforming
5.3.1 Bygningstypologi.
1) Innenfor planområdet er det et stort bygg som inneholder både verksted for busser
(leiraveien 12), og lagerbygg for Leiraveien 14 (Logistikkhuset). Bygget har en
gesimshøyde på ca kote +118. I tillegg er det et mindre administrasjonsbygg i syd
med kote ca +113, vaskehaller i nord med kote ca +114, manskapsbrakke nord for
vaskehallen, samt er det noen mindre bygg for Veteranbussklubben (VBK) helt i
nord. Disse byggene er betydelig lavere og i hovedsak på kun en etasje.
Utviklingen av dagens reguleringsområde har skjedd som følgende:
1977
Leiraveien bussanlegg inkl Leiraveien 14 (Logestikkhuset) ble opprinnelig bygd som
en plastfabrikk i 1977-78. Etter en periode overtok Schøyen Bilcentraler eiendommen
for å bruke anlegget til bussanlegg. Schøyen Bilcentraler solgte senere ut
eiendommen til LNR Transport som igjen solgte eiendommen til Akershus
Fylkeskommune.
2017
Kjøpt av Akershus Fylkeskommune mars 2017. Størrelse ca 38 000m2 med plass til ca
160 busser. Det ble vurdert at dette var en god plassering i forhold til ruteområde.
Anlegget er 100% utleid ut til Ruter#.
2018
Utskifting av 2 store dieseltanker, for å tilfredsstille nye forskrifter 1/1-2019.
Installasjon av kjøling og ventilasjon i adm. Bygget.
Rive vegger i verkstedhaller for å kunne kjøre leddbusser gjennom verksted (ikke
rygge).
2019
Nytt ladeanlegg for 22 El leddbusser.
Nytt tak og oljeutskiller i verkstedhallen.
Tilrettelegging for leddbuss/parkering nord (20/00847 - Midlertidig galge nord) med
varighet i to år fra igangsettelsestillatelse gitt den 23.01.2020.
2020/2021
Rehabilitering av vaskehall/Ny vaskehall 2 nye maskiner.
Ventilasjon/brannteknisk vedlikehold i verkstedhallen (20/02380 – tekniske
installasjoner – brannskille i bygg), gitt midlertidig brukstillatelse frem til 1.12.2021.
Fjernet tre gamle oljetanker.
2021 (under planlegging)
Ny overflatebehandlinger uteområder med permeable dekker av typen SF Stein.
Buffersone med tiltak mot naturreservatet.
Maling av fasader og innvendig haller.
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2) Utnyttelse er satt til BYA% med regulert gesimshøyde kote +120, +113 og +115 (se
tabell 5.3.2.1.). Grunnen til det er at man ser behov og muligheten for blant annet å
kunne installere tekniske anlegg på taket, som for eksempel solcellepanel. Siden
bygningsmassen opptar store deler av sentralt areal, og det ligger hensynssone på
den ene siden og kabelgrøft på den andre, vil det med stor sannsynlighet være
behov for installasjoner på tak. Når de flate takene utgjør et såpass stort areal er
det også å forvente at det vil vurderes solcellepanel her. I tillegg må det hensyntas
at dagens og fremtidige busser kan komme inn og under bygningsmessige tiltak
med de konstruksjonshøyder dette må medføre. Dagens busser kan ha en høyde på
4 meter, og det anbefales (Statens Vegvesen) en fri høyde på minimum 4,2 meter.
Planforslaget vil ikke i vesentlig grad endre på dagens bygningsmasse, men
forslaget legger opp til at det i fremtiden kan bli aktuelt å føye bygningsdelene mer
sammen. Dette medfører at driften av bussanlegget kan fungere bedre enn i dag.
Ny bygningsmasse vil bli sentrert rundt dagens store haller for verksted og lager
innenfor felt SKA2, SKA3, SKA4 og SAA.
Innenfor byggegrensene til kollektivanlegget (SKA1) tillates det kun oppført
tekniske installasjoner for drift av bussanlegget. Dette være seg galgeløsninger for
fremføring av teknikk, eller pyloner / hurtigladere for el-busser. Dette innbefatter
også mindre tekniske bygg som for eksempel mindre trafo/strømfordelere eller
pumperom (for luft til bussene) på inntil en etasje. Et eksempel fra dagens situasjon
er teknologi-øyen for Hellox hurtiglader som ligger sentralt på hurtigladerne i syd
på ca 70 m2.

Fig. 5.3.1 Bilde viser eksist. teknologi-øy for hurtigladere

Det forutsettes at veteranbussklubben relokaliseres innenfor planområdet til
bestemmelsesområde #1. Organiseringen av klubbhus, lager og oppstillingsplasser
må skje innenfor bestemmelsesgrensene og inneholde de fleste av dagens bygg og
haller. Det forutsettes også at eksisterende mannskapsbrakke i nord rives og at
funksjonen integreres i kollektivanleggets bygningsmasse.
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3) Endringene i bygningsmassen vil ikke avvike mye i fra dagens situasjon. Det tillates
likevel at byggene og bruken blir mer samlet og enhetlig, slik at et fremtidig drift og
vedlikehold av bussene vil kunne skje inni ett bygg og at det kun er
oppstillingsplassene som vil være utendørs. Det vil gi bedre kontroll ift utslipp og
miljøforurensning fra servicen, vedlikeholdet med spill, og støy og lys. Fremtidige
mannskapsfunksjoner innlemmes i bygningsmassen. Det foreligger ingen konkrete
planer for endringer av dagens situasjon.
De fremtidige tekniske installasjonene ifm bussoppstillingene og ladningen er ikke
avklart, men i og med at det må maksimeres antallet busser på området, vil
installasjonene plasseres rigide ift oppstillingsplassene. Dette kan skje raskt ifm at
det er intensjonen at alle bussene skal være el-busser innen 2030.

5.3.2 Grad av utnytting, volumer.
1) Dagens regulering setter ikke noen grad av utnyttelse. Eksisterende planområde
definerer byggegrenser og byggehøyde som eneste parameter for utnyttelse.
2) Utnyttelsen i planforslaget bygger i hovedsak på eksisterende bebyggelse. Det tas
sikte på å samle all bygningsmasse sentrert på tomtene, slik at resterende områder
primært kan benyttes til bussoppstilling. For bestemmelsesområde #1 tillates bygg
for driften av veteranbussklubben (VBK) med maks en etasje. Nettstasjonen er ikke
med i grad av utnytting.
I planområdet er det regulert følgende arealformål:

Arealformål

Kote
gesims

Maks
BYA%

Tomte areal
(m2)

Bebygd areal
(m2)

+120

80

6220

4976

§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg
Kollektivanlegg og næringsbebyggelse
SAA
Energianlegg
EA

36

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk
Infrastruktur
Kollektivanlegg
SKA1

+115

20

34620

6924

Kollektivanlegg
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SKA2

+113

100

1000

1000

+120

80

6380

5104

+115

100

1600

1600

0

4397

0

0

622

0

Kollektivanlegg
SKA3
Kollektivanlegg
SKA4
Veg
V1
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Grønnstruktur
G

5.3.2.1 - Tabell forformål, grad utnyttelse og størrelser

3) Dette gir tilnærmet lik bygningsmassen som per i dag, og langt under den
utnyttelsen eksisterende regulering gir mulighet for. Samlet areal gir, sammen med
byggegrensene, enkel tilgang rundt hele anlegget. Innenfor SKA1 vil det bli en
teknisk utvikling av området, slik at anlegget kan brukes ved overgang til el-busser.
Disse tekniske installasjonene er medregnet ikke i BRA%. Det er vanskelig å vite per
i dag hva som det vil være behov for i fremtiden, for ikke å sette et hinder for
videre utvikling av bussanlegget innenfor feltet settes det en BYA% på 20.

5.3.3 Byform, stedets karakter
1) Dagens område er definert som bussanlegg for oppstilling og vedlikehold av busser.
Området ligger innenfor eksisterende industriområde tilknyttet Leiraveien.
Industriområdet består i hovedsak av store lagerbygninger med flate tak og
stålplatekledninger, og et internt asfaltert veinett.
2) Planforslaget vil ikke vesentlig endre på dette, men søker å styrke dette samlende
uttrykket ved å regulere inn krav om lik bruk av materialer og utseende. Dette vil
medføre at bygningsmassen innenfor planen vil forholde seg til resterende
bygninger innenfor definert industriområde.

5.3.4 Estetiske vurderinger
1) Det er i dag ingen estetisk helhet eller kvalitet over industriområdet.
2) Planforslaget ønsker å samle bygningsmassen og la resterende områder innenfor
planområde fremstå som åpent og transparent. Dette vil gi muligheter for visuell
kontakt mellom Leiraveien og naturreservatet. Samtidig gjør dette at
bygningsvolumene virker samlende og enhetlig innenfor planområdet.
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5.4 Nærmiljø
Nærmiljø består i syd av Lillestrøm Idrettspark og rekreasjonsområde rundt det, samt
naturreservat for Stilla og Brauterstilla i øst med blant annet en skytebane. Det har ingen
direkte sammenheng med bussanlegget eller lagerbygget. Nærmiljø benytter per i dag
bussanlegget som parkeringsplass ved mulighet. Spesielt for de som bruker skytebanen,
eller ved at bueskytterne har konkurranse. Eksisterende parkeringsplasser i syd søkes
opprettholdt slik at det i fremtiden kan benyttes både av bueskytterne og besøkende til
Friidrettsmuseet, og for turgåere innenfor rekreasjonsområdet.

5.4.1 Boligtyper og bomiljø
1) Det er ikke boliger innenfor nærområdet.

5.4.2 Demografi
1) Siden det ikke er boliger, er det ikke vurdert demografien i nærområdet.

5.4.3 Lokalt tjenestetilbud
1) I umiddelbar nærhet til planområdet befinner seg en del sosiale infrastrukturer i
form av bygninger med friluft- og idrettsfunksjoner (som rekreasjons og
idrettshaller) og parker. I tillegg ligger Friidrettsmuseet like syd for planområdet.
Her er det også etablert en utfartsparkering som i tillegg til rekreasjon også gir
parkeringsmuligheter for bueskytterklubben og Friidrettsmuseet.
2) Planforslaget legger til rette for å opprettholde utfartsparkeringen i syd i tråd med
intensjonene til Lillestrøm kommune.

5.4.4 Nærområdets særpreg som bo- og levemiljø
1) Nærområdet er ikkje vurdert ift bo- og levemiljø.

5.5 Barn og unges interesser
1) Siden dette er et industriområde, skal ikke barn og unge benytte kollektivanlegget.
2) Planforslaget skal likevel bidra positivt til utvikling av barn og unges interesser ved å
samle kultur- og sportsaktiviteter på sydsiden av planområdet. Dette innbefatter
også arealer for veteranbussklubb innenfor bestemmelsesområde #1.

5.6 Støy
5.6.1 Støynivå og støykilder
1) Støysonekart fra Lillestrøm kommunes temakart viser dagens situasjon. Området
ligger i oransje og gul sone. Støykartet er beregnet, ikke målt, og kan ikke brukes i
arealplanlegging. Kartet gir likevel et bilde av støy skapt fra togtrafikken vest for
planområdet. Se vedlagt støyrapport fra Brekke & Strand vedlegg F.04.
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Figur 5.6.1.1. - Støykart, dagens situasjon (Lillestrøm kommune)

2) Støy fra bussanlegget
Støy fra anlegget består i oppstart/tomgang samt oppstart og inn‐ og utkjøring fra
parkering og ut på vei. Denne type støykilder er dokumentert gjennom målinger og det
er gitt måledata i retningslinje T‐ 1442/2016 sin i veileder M‐128. Beregningene er
dokumentert under.
Konservativt tall for lydeffektnivå er LWA = 101‐108 dB (buss med svak til sterk
akselerasjon).
Maksimalt støynivå vil være dimensjonerende for støybelastningen.
Beregning av støynivået er gjort for nærmeste bolig nord for terminal. Nærmeste
boliger ligger ca.165 meter fra parkeringsplassen til bussterminalen.
Beregningen viser at maksimalt støynivå ved nærmeste bolig blir under grenseverdien
for terminaler, 60 dB L5AF.

Støy fra bussterminal (buss oppstart/kjøring mv.) Beregning med data fra T‐1442/2016, veileder
M‐128
Parameter

Lydnivå

Kommentar

Lydeffektnivå (Lmax)

LWA =101‐108dB

Data fra Veileder M‐128
«Data for terminalstøy»

Avstandsdemping 165
meter

‐64 dB

Avstandsdemping uten
hensyn til skjerming
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Støynivå ved nærmeste
bolig

Lmaks = 47‐54 dB

Under grenseverdi 60 dB

Figur 5.6.1.2. – Beregning av støy fra bussterminal ved nærmeste bolig Brekke & Strand)

Støy fra trafikk til og fra bussterminal
Det er beregnet støy fra Leiraveien før og etter gjennomføring av planforslaget.
Beregningene omfatter all trafikk på Leiraveien, inkludert buss og annen trafikk til
bussanlegget. Ifølge trafikkutredning utført av Rambøll har trafikken økt etter
gjennomføring av de tiltak som har ledet til omreguleringen. Endringen i støy fra
Leiraveien som følge av tiltakene er ca. 0,7 dB. En endring i støynivået på i underkant av
1 dB er ikke hørbart.
3) Støyberegningene viser at gul støysone ikke berører støyfølsom arealbruk.
Støynivået i friområdene og rekreasjonsområdene samt i naturreservatet, ligger
utenfor gul sone både i dagens situasjon og ny situasjon ved gjennomføring av
planforslaget.

Figur 5.6.1.3. – Illustrasjon (Brekke & Strand)

5.6.2 Utendørs støy
1) Det er i dag ingen mekanisk støy fra eksisterende bygg.
2) Planforslaget legger opp til at nye bygningsmessig tiltak ikke skal ha permanent
støy mot naturreservatet. Hvis plassering må ligge mot naturreservatet skal
støykilde innlemmes i bygningsmasse slik at lyd reduseres til et akseptabelt nivå.
3) Siden en forutsetning for anlegget er at bussene innen 2030 skal gå på strøm, vil
støy ifm oppstart/tomgang, samt oppstart og inn‐ og utkjøring fra parkering og ut
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på vei bortfalle eller bli sterkt redusert. Dette vil i fremtiden bidra til at
bussanlegget i vesentlig grad reduserer sin støybelastning på nærliggende områder,
spesielt mot Stilla og Brauterstilla naturreservat.

5.6.3 Innendørs støy og fasade
1) Planforslaget innbefatter ikke bebyggelse med krav til regulering av innendørsstøy.

5.6.4 Støy i byggetiden
1) Siden planområdet ligger innenfor industriområdet langs Leiraveien, ansees det at
anleggsstøy innenfor normal arbeidstid vil bli akseptable.
2) Det er ikke planlagt store utbygninger innenfor planområdet, og ny regulering
legger ikke opp til stor utvikling av området. Det ansees derfor at det ikke vil blir
mye byggetid.

5.7 Klima og biologisk mangfold
5.7.1 Naturmangfold
1. I umiddelbar nærhet til planområdet ligger Stilla og Brauterstilla naturreservatet.
Verneområdet omfattes av to kroksjøer i nedre del av Leira øst for Lillestrøm.
Kroksjøene er dannet av vassdraget Leira som renner ut i Sørumsneset
naturreservat. Verneområdet er på til sammen 596 daa og ligger omgitt av
jordbruksarealer, samt noe industri og boligbebyggelse. Kroksjøene er svært
næringsrike med høyt innhold av både nitrogen og fosfor.
Formålet med vern av naturreservatet er å bevare to viktige kroksjøer i vassdraget
Leira med deres mangfold av truet, sjelden og sårbar natur. Stilla og Brauterstilla er
vurdert som verneverdig ettersom naturtypen kroksjøer, flomdammer og
meandrende elveparti er sterkt truet i norsk rødliste for naturtyper (2011). Området
er levested for et stort antall sjeldne og rødlistede arter av planter og dyr. Av artene
som finnes her er blant andre Mandelpil (VU), Nikkebrønsle (VU), Bleikfiol (VU),
Åkerrikse (CR), Vannrikse (VU), Rosenfink (VU) og Gresshoppesanger (VU).
Kantsonene langs kroksjøene er stedvis preget av hogst, men det finnes også
strekninger med velutviklet kantvegetasjon.
Naturreservatet inngår i RAMSAR, for bevaring av våtmarksområder.
Verneverdiene i Stilla og Brauterstilla naturreservat er truet av gjengroing og
fremmede arter. Kroksjøene er også utsatt for avrenning fra landbruket og industri.
Det foreligger planer for å restaurere Stilla ved å bedre vanngjennomstrømningen.
Se vedlagt rapport: Konsekvenser for naturmangfold og verneområder, Norconsult as
juli 2020, vedlegg nr. F.02.
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Figur 5.7.1.1 – Temakart planter (Miljostatus.no), reguleringsområdet er markert i blått i midten av bilde

Planområdet består i hovedsak av ikke-permeable flater (asfalterte parkeringsplasser og veier). Det
finnes variert sammenhengende grønnstruktur på østre del av det uregulerte området mot Stilla.
Området er ikke opparbeidet og fremstår som utilgjengelig. Innenfor planområdet finnes det noen
trær.
Temakart over planter fra Miljøstatus.no (Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter) viser at
reguleringsområde ikke har registrerte arter av noe slag.
2. Påvirker planforslaget naturmangfoldet (jfr naturmangfoldloven §§ 8-12)?
§8 Kunnskapsgrunnlaget
Tiltaksområdet fremstår som godt kartlagt, blant annet dokumentert gjennom verneprosesser,
tidligere kartlegginger og mye data fra nasjonale databaser. Videre hefter det lite usikkerhet knyttet
til generelle vurderinger av hvilke negative effekter er bussanlegg nært et svært viktig naturområde
vil kunne medføre for vegetasjon og dyreliv.
Den usikkerheten som derimot må adresseres er om man med de avbøtende tiltakene som er
innarbeidet i planene, lyktes med å redusere de negative effektene til et akseptabelt nivå. I praksis
bør bussanlegg så tett på et internasjonalt viktig verneområde kun aksepteres hvis effektene på
naturverdiene av tiltaket i sum er positive.
§9 Føre-var-prinsippet
I vurderingen av tiltaket er Føre-var-prinsippet tillagt stor vekt. Verdiene i området er i
utredningsprosessen er satt til aller høyeste verdi - også arealene mellom planområdet og
verneområdet ved deres betydning som skjerm og bufferområde.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Bestemmelsene om samlet belastning må komme til anvendelse i denne plansaken. Verneområdet
har i dag en betenkelig status hva vannkvalitet angår, og nedbygging av omkringliggende arealer og
forstyrrelser fra områdene rundt er på et høyt nivå. Naturverdiene i reservatet må sies å være under
press og tiltak bør iverksettes for å redusere omfanget av pågående negativ påvirkning. At det ligger
en skytebane i umiddelbar nærhet til reservatet taler sitt tydelige språk og under befaringen ble det
observert at fugler tok til vingene da skudd ble avfyrt.
Naturtypen Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier har vært vurdert som en kandidat
til utvalgt naturtype og dersom denne får en slik status vil denne naturtypen få et særlig vern etter
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forskrift om utvalgte naturtyper over hele landet. Dette viser med all tydelighet at dette er en
naturtype som har vært under et særlig press og at hensynet til samlet belastning nå veie tungt i
vurderingene.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Bestemmelsen kommer til anvendelse da det i denne plansaken er forslått flere avbøtende tiltak som
medfører en kostnad for utbygger. Det virker som det er aksept for at det ved formaliseringen av
dagens aktiviteter i området påhviler tiltakshaver et ansvar for å redusere forsøplingssituasjonen ved
etablering av gjerder og anleggelse av oppsamlingssystemer for overvann for å redusere forurensning
til verneområdet.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
I utviklingen av bussanlegget har man så langt det er mulig forsøkt å plassere støyende aktiviteter og
menneskelig ferdsel bort fra verneområdet. Dette er gjort blant annet med bakgrunn i kravet om at
fremtidig drift av anlegget skal medføre minst mulig miljøpåvirkning.
3. Avbøtende tiltak
Overvannshåndtering
Nedenfor vises forlag til løsning for håndtering av overvann.

Figur 5.7.1.2. – Illustrasjon overvannshåndtering (Norconsult as)
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Overvannet i planområdet vil renne slik avrenningspilene viser, avrenning fra nordøst
mot sørvest (Se også vedlegg F.08 og G.05).
Overvann som renner fra potensielt forurensede arealer, skal renses før det
infiltreres ned i grunnen. Det er foreslått følgende trinnvis fordeling og
dimensjonering av tiltakene for dette overvannet:
• Trinn 1: Det skal sikres god rensing av overvann generert ved regnhendelser opp til
et 2-års gjentaksintervall. Etter rensing burde overvannet håndteres med infiltrasjon.
Her forventes det at mindre regn, også omtalt som «normalnedbøren» infiltreres.
Mindre nedbør vil ofte være en regnmengde som fanger opp 95 % av årsnedbøren.
• Trinn 2: Overskytende vann ved hendelser opptil 35 mm/time (20- års
gjentaksintervall) skal fordøyes i regnbed, grøfter eller andre tiltak innenfor
planområdet. Dette vannet vil ikke renses før infiltrering.
• Trinn 3: Overskytende vann ved større nedbørshendelser skal ledes i åpne og trygge
flomveier i grøfter (opptil min. 200- års gjentaksintervall).
Håndtere overvann fra de forurensede arealene foreslåes i to forskjellige
rensesystemer. Disse rensesystemene vil bestå av følgende komponenter:
- Et lukket fordrøyningsmagasin i forkant av rensesystemet, bestående av DN1000
betongrør.
- En oljeutskiller.
- Et sandfilter.
- Et underjordisk infiltrasjonsmagasin med overløp til kommunal overvannsledning.
Med infiltrasjon/fordrøyning vil regnvannet forsinkes\infiltreres. Drensvann, takvann
og veivann ledes direkte mot infiltrasjonsanlegg (for eksempel permeable dekker) og
fordrøyningsmagasiner (for eksempel regnbed). I tillegg etableres en tradisjonell
overvannsledning på ca. 200m, som skal lede overskuddsvann fra infiltrasjonsanlegg
eller ca. 20 l/s fra fordrøyningsmagasinet.
Dersom det viser seg at det ikke er mulig å bygge infiltrasjonsanlegg (det avklares
gjennom en infiltrasjonstest) etableres kun fordrøyningsmagasin i bakken.
Overvannsmengde som ledes mot kroksjøen, blir kontrollert ved hjelp av
fordrøyningsgrøfter, regnbed og permeable flater.
To fordrøyningsmagasiner blir plassert under planlagte parkeringsplasser, et i sør og
et i nord, innenfor areal med lett tilgjengelighet og tilrettelagt for framtidig drift og
vedlikehold.
Dimensjon og eksakt plassering av anlegget, utarbeides mer nøyaktig senere i
forbindelse med prosjekteringen av tiltaket.
Miljøfaglig vurdering
Bussene vaskes utvendig en gang per dag i vaskehallen, og skitt og forurensing vil i all
hovedsak tas her. Det vil under visse forhold også tas underspyling av bussene. Det
skal etableres nytt vannrenseanlegg innen primo 2021. Systemet vil redusere
vannforbruket med 80% (ca 60000 liter per dag) gjennom at vannet renses og
gjenbrukes i anlegget. Dette vil medføre at forurenset vannet aldri går rett i Stilla.
Bussene skal som hovedregel være rene når de står parkert på oppstillingsplassene.
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Innenfor planområdet er det to drivstoff tanker for biodiesel. Disse tankene ble
omsøk, godkjent og nedgravet i 2017. Området er markert på illustrasjonsplanen. I
henhold til Ruter# skal alle bussene være elektrifisert innen 2030. Da vil disse
tankene også graves opp og fjernes fra anlegget. All tanking av diesel skjer inne i ny
vaskehall med de rensesystemer som beskrevet over. Dette vil minimere muligheten
for forurensning av diesel.
Det vises til rapport Leiraveien bussanlegg, konsekvenser for naturmangfold og
verneområder (vedlegg nr. F.02).

Figur 5.7.1.3 – Illustrasjon av kantsonen (rød) mellom naturreservatet og bussanlegget (Norconsult as)

Reguleringsforslaget vil ikke medføre direkte inngrep i Stilla og Brauterstilla
naturreservatet, men planområdet vil omfatte deler av vegetasjonsbremmen mellom
dagens bussanlegg og naturreservatet. Her legges det opp til at området skal kunne
benyttes som i dag med trafikkområde for busser og ankomst vei for Leiraveien 14,
men det legges store begrensinger for annet bruk definert innenfor en hensynssone.
Innenfor hensynssonen vil det vil ikke være lov til å etablere bygg eller installasjoner
(med unntak av sikringsgjerde), og det vil være forbud mot å tillate parkering, lagring
eller snøopplag her. Området skal kun bli bruk til transport av kjøretøy. Da området
for hensynssonen ligger innenfor et dedikert transportområdet (vei) med hyppig
aktivitet av busser og transportkjøretøy, vil mange av forbudene uten ytterligere
tiltak automatisk begrense seg. I den grad det er behov vil det bli satt ut forbudsskilt,
og ansvarlig foretak vil måtte henvise til andre løsninger.
Det vil innenfor sonen bli etablert et permeabelt dekke og en fordrøyningsgrøft.
Dette skal sikre at det ikke renner forurenset vann fra bussanlegget og ut i
naturreservatet.
I tillegg skal det etableres et sikringsgjerde. Flettverksgjerd skal være minimum 2
meter høyt, og skal forhindre forsøpling langs kantsonen mot naturreservatet.
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Figur 5.7.1.4 – Hensynssonen og oppstillingsplasser mot naturreservatet (utsnitt Illustrasjonsplan - LMR)

Byggelinjen er mot naturreservatet lagt 10 meter fra tomtegrensen (og minst 30
meter fra vannlinjen) og inn på bussanlegget/næringseiendommen. Dette er ihht de
føringer som er lagt i kommeplanen. Planforslaget gjør ett avvik i forhold til dette.
Som vist på fig. 5.7.1.4, er dagens galgeløsning for bussoppstilling i nord plassert slik
at det lokalt bryter med en 10 meters byggelinje. Oppstillingsplassene er lagt slik for å
optimalisere antallet busser innenfor området og samtidig ha snuradius i begge
ender av oppstillingsplassen. Det er kun disse 3-4 plassene som bryter med
kommuneplanens intensjoner, men forslagstiller mener, siden det er dette som i
hovedsak har utløst reguleringsforslaget, at det kun er mindre avvik uten store
installasjoner og at plassene er på riktig side av sikringstiltakene som nevnt over.
Alternativet er å redusere med 3-4 plasser. Da faller mye av intensjonene i anlegget
bort.
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Figur 5.7.1.5 – Avstand fra vannkanten (Stilla) Illustrasjonsplan - LMR) til tomte- og byggegrense.

Innenfor hensynssonen tillates ikke belysning som er rettet mot naturreservatet. All
belysning må være av en slik art og plassering at det i liten eller ingen grad påvirker
dyrelivet i reservatet.
Innenfor hensynssonen tillates ikke permanente støykilder mot naturreservatet.
Støyende installasjoner skal strategisk plasseres bortvendt fra reservatet, eller
innlemmes i bygningskropp som reduserer støy mot naturreservatet.

5.7.2 Andre naturverdier
Innenfor kollektivanlegget (SKA1) er et område med eksiterende trær (vist på
illustrasjonsplanen). Disse trærne skal bevares. De vil gi en god skjerming mot
naturreservatet, forholde seg til omkringliggende områder med trær, og gi gode
forhold for infiltrasjon av overvann. Trærne er ikke innmålt.
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Det er ikke registrert andre naturverdier innenfor planområdet.

5.7.3 Klimautslipp
1) Per i dag slippes det ut vesentlige mengde klimagasser fra bussanlegget fordi de
fleste busser går på biodiesel. Det er praktisert at det ikke saltes innenfor
planområdet. Snømåking har i dag sitt snøopplag mot naturreservatet.
Bussene vaskes utvendig en gang per dag i vaskehallen, og skitt og forurensing vil i
all hovedsak tas her. Det vil under visse forhold også tas underspyling av bussene.
Det skal etableres nytt vannrenseanlegg innen primo 2021. Systemet vil redusere
vannforbruket med 80% (ca 60000 liter per dag) gjennom at vannet renses og
gjenbrukes i anlegget. Alle overskytende vann ledes til offentlig VA-nett og når
således ikke naturreservatet. Alle dieselbusser får drivstoff inne i vaskehallen.
Det er vurderinger av lokal luftforurensning (se vedlegg F.01). Vurderingen er at det
er god luftkvalitet i området.
2) I henhold til transportplan for Ruter#, skal alle busser tilhørende anlegget være
elektrifisert innen 2030. Per i dag er dette arbeidet igangsatt, og det er allerede
opparbeidet infrastruktur som ladestasjoner og hurtigladere for busser. Det legges
opp til at snøopplag i fremtiden skal være bort fra naturreservatet, og legges langs
med Leiraveien over hensynssone H370. Dette vil gi god avstand til Stilla og
Brauterstilla, og her kan smelting skje gjennom infiltrasjon. Praksis med å ikke salte
innenfor planområdet opprettholdes. Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan se
vedlegg F.15. Planen definerer mål og tiltak som er relevante for planområdet, og
stiller krav til byggherre, prosjekterende og entreprenører ift å ivareta
miljøaspekter, samt forhindre utslipp og forurensning.
3) Disse tiltakene vil kraftig redusere klimautslippene fra bussanlegget. Når man i
tillegg får flere personer over fra privatbiler til kollektivt, må det sies at dette vil bli
et meget miljøvennlig tiltak. Omlegging fra diesel til el-busser vil i noen grad
forbedre luftkvaliteten i området.

5.8 Kulturminner
1) Det vises til kommuneplanen §1-18 Kulturminnevern (jf. pbl §11-9 nr.7). Kvaliteten i
kulturlandskap, kulturmiljøer og kulturverdier i landskapselement, bebyggelse og
anlegg, grønnstruktur og markterrasseringer registrert i Skedsmo kommune sin”
Kulturminnevernplan” med tilhørende temakart for sårbare objekt:”
Kulturlandskapsområder og Kulturminner”, skal tas vare på, både ved regulering,
ombygginger og nybygging. Iflg. Kulturminnesøk fantes et arkeologisk minne av type
løsfunn, uspesifisert, ikke fredet fra vikingtid: tangen til en pilspiss av jern. Det er ikke
registerert kulturminner innenfor planområdet.
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Figur 5.8.1 – Kart som viser kulturminne funn i nærheten av planområdet. (Kulturminnesok.no)

2) Spor etter Pudrett-anlegget
Pudrett (el. Pudritten) var organisk tørravfall. Avfall fra dassene i Oslo ble i perioden 1910 til
1947 ble omgjort til Pudrett og transportert med tog til Lillestrøm. Her ble avfallet solgt til
lokale bønder som gjødsel. Innenfor planområdet er det spor av togskinner fra denne
virksomheten. Disse togskinnene er innmålt og registrert. Dette er ikke registrert som
kulturminne, men kommune har ønsket det dokumentert. Skinnene er markert på
illustrasjonsplanen.

5.9 Rekreasjon
5.9.1 Private og felles uteoppholdsarealer
1) Dagens rekreasjons- og friluftsmuligheter er begrenset innenfor planområde. Store flater
er underlagt bakkeparkering for busser.
Innenfor bussanlegget er det i dag etablert en Veteranbussklubb (VBK) i nord/østre hjørne
nær naturreservatet til kroksjøen Stilla. Per i dag har VBK 7 busser av forskjellig alder og
størrelser. I tillegg til plasthall og carport, har klubben også en paviljong som de har fått av
kommunen. Anlegget har per i dag ikke vann eller avløp, kun strøm.

Fig. 5.9.1.1 - Bilde viser VBK sitt anlegg i nord/øst.
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2) På grunn av nærheten til naturvernområdet planlegges VBK flyttet til sørlige delen av
planområdet. Definert i reguleringsplanen som bestemmelsesområdet #1. Dette vil gi
VBK en bedre eksponering for publikum, letter adkomst for veteranbussene og vil kunne
sees i sammenheng med bueskytterne og friidrettsmuseet.
3) Ny plassering av VBK vil fjerne et potensielt utslippsfarlig foretak langs Stilla.
Bestemmelsesområdet vil opphøre ved avvikling eller flytting av VBK.

5.9.2 Offentlige friområder
1) Syd for planområdet ligger et rekreasjonsområde med Lillestrøm idrettspark og
blant annet Åråsen stadion, Lillestrøm og Omegn Bueskyttere, Skedsmohallen, LSKhallen, og Romerike friidrett stadion. Her ligger også turområdet Oksefjellet, og
Sørum gård. Det er opparbeidet parkering for adkomst til området i syd i
reguleringsområdet.

5.9.3 Turdrag
1) Det går ikke turdrag gjennom reguleringsområdet.

5.10 Trafikk
5.10.1 Kjøreatkomst og tilknytting til det overordnede veinettet.
1. All trafikk til planområdet kommer i dag sydfra via Leiraveien.
2. Bussoppstilling
Bussanlegget organiseres i dag slik at bussoppstillingen er på nord- og sørsiden av
reguleringsområdet. Det vil også være organiseringen i fremtiden.
Bussene i nord parkerer i rekker med 3 eller 2 leddbusser etter hverandre. Det er
etablert galgeløsninger for fremføring av strøm og trykkluft over
bussoppstillingsplassene. Bussene i sør parkerer for el-ladere og hurtigladere for ELbusser.
Illustrasjonsplan viser oppstilling av inntil 150 busser. I tillegg vil det være plass til 4-6
busser i verksted eller vaskehall.
3. Adkomst
Bussanlegget skal ha tre adkomster fra Leiraveien.
Et i det sørvestlig hjørne av eiendommen. Krysset skal gi adkomst til oppstillingsplasser
for el-busser med behov for hurtiglading, til verkstedhallen, administrasjonen, og til
Leiraveien 14. Krysset blir, som i dag, for både inn- og utkjøring.
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Figur 5.10.1.1 - Illustrasjon krysset i syd (Rambøll)

To kryss etableres på nordsiden av Leiraveien 14 (nordre del av bussanlegget). Krysset
lengst mot syd blir for utkjøring, og krysset i nord for innkjøring. Kryssene skal gi
adkomst til oppstillingsplasser for busser, og til bussvaskehall.

Figur 5.10.1.2 – Illustrasjon krysset for innkjørsel i nord (Rambøll)

Figur 5.10.1.3 – Illustrasjon krysset for utkjørsel i nord (Rambøll)

3. Delingen vil gi en bedre trafikkflyt inne på området, samt gi bedre oversikt og et
enklere trafikkbilde i Leiraveien. I tillegg gir det også bussanlegget tryggere drift ved
anleggsvirksomhet eller uønskede hendelser som for eksempel brann.

5.10.2 Atkomst for myke trafikanter
1. Planforslaget legger ikke opp til adkomst for myke trafikanter innenfor
planområdet.
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2. Gående og syklende har i dag mulighet for adkomst til planområdet fra syd og
Lillestrøm idrettspark. Gang og sykkelvei er per i dag etablert langs med Leiraveiens
vestside. Disse forutsetninger endres ikke av planforslaget.

5.10.3 Veier i planområdet
1) Per i dag har Leiraveien 14 (logistikkhuset) adkomst over bussanlegget og
kommunal grunn i øst. Det samme gjelder adkomst til jordbruksareal innenfor tomt
401/1.
2) Dette ønskes opprettholdt slik det er per i dag. Det finnes ingen god alternativ
løsning for transport til lageret eller jordbruksarealet som ikke kommer i konflikt
med bussanlegget.
3) Ved å gjennomføre de tiltak som forhindrer forurensning og forsøpling av
naturreservatet, samt å forby oppstilling av kjøretøy og tomgangskjøring i området
vil denne adkomst ha minimalt påvirkning på omkringliggende verneområde.
Adkomstene til Leiraveien 14 og 401/1 må tinglyses for tiltak iverksettes.

5.10.4 Løsning for varelevering
1)

På grunn av aktiviteter for og rundt bussene foregår vareleveringen over store
deler planområdet.
2) Vareleveringen er ikke planlagt løst på annen måte i nytt forslag.
3) Siden dette er inne i et industriområde og planforslaget legger opp til et
kollektivanlegg for busser, er det lite sannsynlig at vareleveringen vil utgjøre noe
større trafikkfare.

5.10.5 Parkeringsplasser
1) Dagens parkering foregår kun på bakkeplan.
I dag er det etablert ca. 120 oppstillingsplasser for busser og registrert ca. 180
parkeringsplasser for personbil innenfor planområdet. 30 av disse parkeringsplassene
er avsatt til utfartsparkering og ligger utenfor bussanlegget.
Parkeringsplasser for Leiraveien 14 er ikke skilt ut, og per i dag parkerer besøkende til
Logistikkhuset på bussanleggets arealer.
Bussanlegget har per i dag 459 ansatte fordelt på:
Buss/Vask: 426 (399 bussførere, 27 bussvaskere)
Administrasjon totalt: 20
Verksted totalt: 13
Inn og utkjøring av bussene er fordelt tidsmessig ihht til graf under (Ruter#).
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Grafen viser at de fleste sjåførene kommer til bussanlegget på morgenen mellom kl. 04.00 og 05.00,
og skal betjene morgen rushet. Andre toppen skjer i tidsrommet mellom 13.00 og 14.00,
ettermiddagsrushet.
Flere av bussene returnerer til anlegget etter morgenrushet, mellom kl. 8 og 10. Før
ettermiddagsrushet kjører bussene ut igjen og returnerer til anlegget etter rushtid. Flere av bussene
returnerer ikke før etter midnatt. El-bussene kjører inn og ut av anlegget gjennom hele dagen.
Totalt gir vognplanen 479 bussturer/døgn til og fra anlegget. Av disse utgjør el-bussene ca. 130
bussturer/døgn. I makstime for øvrig biltrafikk (mellom 16 og 17) kjører kun 27 busser inn eller ut av
anlegget.
Per i dag er det ca 185 aktive sjåfører i tjeneste per dag. De fleste sjåførene kjører som regel de
første eller siste bussturene for dagen og er derfor avhengig av å kjøre egen bil til og fra
bussanlegget.
Driftsoperatør har i dag 11 avløserbiler. Dette utgjør i dag ca 225 turer per døgn. Og verkstedet har 3
servicebiler. I tillegg er det p-plasser for besøkende, varelevering og service.
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Fig. 5.10.5.1 – Dagens parkeringsplasser tilknyttet industriområdet

I området innenfor normal gangavstand på 400 meter (Statens Vegvesen) finnes det få eller ingen
mulighet for parkering av privatbil.
Det er registrert ca 30 p-plasser på utfartsparkeringen rett syd for bussanlegget. Disse plassene
brukes av turgåere og aktivitet ifm idrettsklubber.
I tillegg er det ca 180-200 p-plasser i forbindelse med Lillestrøm idrettspark sør for planområdet.
Disse plassene er i dag hyppig brukt av pendlere, noe som fører til (ihht nabo) at det ofte er fullt. I
tillegg er det parkering forbudt på området i tidsrommet 22.30 til 06.00 (08.00). Denne p-plassen
ligger ca 600 til 800 meter fra bussoppstillingsplassene innenfor planområdet.

Bussanlegget krav til parkeringsdekning:
Industri / lager 0,5 biloppstillingsplasser og 1 sykkelplass per 200 m2 BRA (innenfor sone 4). Minst
50% skal ha ladepunkter for el-biler. Minst 5% skal være avsatt til HC-plasser.
2)

Bussanlegget har et behov for 150 parkeringsplasser sett i forhold til forventet
utvikling av kollektivtrafikken de kommende år. Fordelingen blir hovedsakelig til
sjåførene (se over), men skal også dekke noe av behovet for andre ansatte,
besøkende, servicebiler, varelevering og avløserbiler. Parkeringsplassene vil bli
fordelt rundt om i randsonene av planområdet, men det vil bli forbud mot
parkering i vest mot naturreservatet (se illustrasjonsplan). 5% av plassene vil være
universell utformet.
3) Siden sjåførene og de fleste andre ansatte ved bussanlegget ankommer jobben før
kollektivtransporten starter, er det opplagt at det må etableres flere
parkeringsplasser enn kommunen parkeringsnorm tilsier. Det er ikke å forvente at
de ansatte skal gå eller sykle fra Lillestrøm stasjon. Det er likevel avsatt areal til 54
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sykkelplasser innenfor planområdet. Det er vurdert en fleksibel bruk av parkeringen
som eventuelt vil kunne redusere antallet parkeringsplasser ned mot ca 100. Denne
fleksibiliteten viser seg meget vanskelig å gjennomføre i praksis (jfr. vedlegg F.05trafikkanalyse rev1 og F.14-brev, behov for parkeringsplasser).

5.10.6 Kollektivtilbud
1) Lillestrøm stasjon har et meget godt tog- og busstilbud, spesielt i retning mot Oslo.
Lillestrøm stasjon ligger ca. 2,7 km sør-vest for planområdet med en effektiv målt
gangavstand på ca 25 minutter.

Fig. 5.10.6.1 – Gangavstand Lillestrøm stasjon til bussanlegget (google map)

Nærmeste bussholdeplass til Leiraveien 12 ligger i gangavstand, 800 meter sør for
planområdet. Buss 490E Trøgstad – med 6 avganger per dag. Bussholdeplass Åråsen
ligger i gangavstand 1,3 km sør for planområdet. Buss 335 Branderud med 8 avganger
daglig. Busstilbudet i området er begrenset og avstanden til holdeplassene er lange.
Jernbanelinjen i vest ligger som et hinder for adkomst fra mer kollektivnære områder.
Det er i dag er det ikke andre kollektivmuligheter i området.
Per i dag er det ikke bussholdeplasser langs Leiraveien. Ruter# vil gjøre en
markedsvurdering om det er grunnlag for det, men ikke som en erstatning for behov
for personalparkering (sitat).

5.10.7 Trafikkvekst
1) Planområdet har i dag tre innkjøringer fra Leiraveien. Leiraveien grener av fra Rv22 i sør.
Fartsgrensen i Leiraveien og i internveiene på planområdet er 50 km/t. Leiraveien er en
kommunal vei. Fartsgrensen i Rv22 (Fetveien) er 60 km/t og er en tofelts forkjørsvei. Krysset
Rv22 x Leiraveien er fullkanalisert med både høyresvingefelt med trekantøy og
venstresvingefelt. I Leiraveien er det etablert dråpeøy i krysset og skiltet med vikepliktskilt ut
på Rv22. Sikt i representative kryss og avkjørsler er tilfredsstilt.
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Ved befaring ble det registrert noe slitasje på asfalt og øyer i krysset Leiraveien x Rv22.
Trafikkmengde for Rv22 er hentet ut ifra NDVB. ÅDT for Rv22 er fra 2019 og er 13457
bilturer/døgn forbi krysset med Leiraveien. Det foreligger ingen trafikktall for Leiraveien i
NVDB. Det ble utført en radarmåling i Leiraveien over perioden 27. mai – 3. juni. Målingen
ble utført i et snitt mellom atkomsten til friområdene og den sørlige atkomsten til
bussanlegget. Målingen indikerte en ÅDT på 2900. Her er målingene korrigert basert på
forventet års- og ukesvariasjon. Pga. sammensetningen av trafikken til/fra området
(industri/bussanlegg) antas det at trafikkmengdene i snittet er lite påvirket av
Coronatiltakene i Norge.
2) Som beregningene viser, vil det være en liten økning i trafikken i Leiraveien. Kapasiteten i
krysset Leiraveien x Rv22 vil reduseres noe, da ÅDT nord-vest og sør-øst for krysset vil øke
med 190 og 81 turer/døgn. Krysset er høyt belastet med tidvis kø østover i ettermiddagsrush.
Dette skyldes i stor grad tilbakeblokkering fra Sørumsgata. Erfaringsmessig har bussanlegg en
makstime som avvikles etter makstimen for formål som boliger, handel og kontor og før
formål som idrettsanlegg og friluftsområder. Disse nye turene vil derfor i liten grad påvirke
kapasiteten til krysset i makstime for øvrig vegnettet. Fremkommeligheten er på den måten
bevart i tiltaket. Det henvises til vedlegg F.05 – trafikkanalyse for ytterligere avklaringer og
presiseringer
3) Utforming av atkomster
Det er prosjektert tre avkjørsler for bussanlegget i Leiraveien. Den nordligste avkjørselen er
ny, mens de to andre eksisterer i dag. De to som eksisterer i dag er prosjektert likt som
kartgrunnlaget. Stigningsforholdene er uproblematisk for alle tre avkjørslene.
Det er gjort sporingsanalyser med sporingsverktøyet Autoturn. Alle tre avkjørslene er
fremkommelig for 12m, 15m og 18m lange busser. Det er ikke mulig for alle de forskjellige
type bussene å kjøre gjennom avkjørslene, slik at det kan være nødvendig at en buss venter i
Leiraveien dersom en buss skal ut av bussanlegget samtidig som en skal kjøre inn. Dette er
gjort for at ikke avkjørslene skal bli altfor store og utflytende.
Det er tegnet frisikt i avkjørslene i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og
gateutforming.

5.11 Tilgjengelighet og universell utforming
5.11.1 Tilgjengelighet i bygningsmassen
1) Dagens bygningsmasse er ikke tilrettelagt universell utforming.
2) For ny plan reguleres det for at nye tiltak skal utføres ihht gjeldene lov- og
forskriftfastsatte krev om universell utforming. Universell utforming (UU) er en
integrert del av fagområdene med ansvar om arkitektur- og landskapsutforming.
Universell utforming sikres naturlig ved å være en del av videre prosjektering som
har bakgrunn i byggetekniske forskrifter (for tiden TEK17). UU vil dermed være et
naturlig tema som følges opp i byggesakene.

5.11.2 Tilgjengelighet på uteoppholdsarealene
1) Det er ikke uteoppholdsarealer innenfor planområdet.

5.11.3 Tilgjengelighet på veier
1) Det er ikke veier innenfor planområdet som stiller krav til tilgjengelighet.
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5.12 Teknisk infrastruktur
5.12.1 Vann- og avløpsnett
1) Det henvises til vedlegg G.01 – eksisterende VA-infrastruktur. Offentlig nett går parallelt
med Leiraveien. Dagens situasjon er tilfredsstillende i forhold til kapasitet. Det er ikke
stilt krav om oppgradering, men det skal gjøres grunnundersøkelser langs dagens trasse
ifm mulig ny trasse for hovedvannledning for Nedre Romerike Vannverk IKS. Endelig
trasse og fremdriften er ikke avklart.
Det ligger i dag 2 VA-ledninger for påkobling over planområdet. Begge har utløp i Stilla. I
tillegg ligger det private ledninger og kummer innenfor bussanlegget. Se vedlagt plan fra
Norconsult vedlegg nr. G.01.
2) I forbindelse med ny reguleringsplan forventes det ikke endringer ift eksisterende nett og
påkoblinger. Endringene for håndtering av overvann på tomtene og redusert
vannmengde for vaskehallene vil gi et redusert behov for avløpsnettet i fremtiden.

5.12.2 Overvannshåndtering
1) I dag er et lite til ingen permeable flater innenfor planområdet, og alt overvann tas via
kummer som leder direkte til Stilla og Brauterstilla naturreservat. Lillestrøm kommunes
avdeling for vann og avløp har kommentert at det er ønskelig at alt overflatevann bør
gjennomgå en form for rensing og fordrøyning før det går videre til lokalt overvannsnett
eller lokal resipient.
2) Det vises til punkt 5.7.1 – 3 avbøtende tiltak. Her beskrives løsning for håndtering av
overvann sett i sammenheng med rensing eller infiltrasjon før vannet når
naturreservatet. Det henvises eller vedlegg F.08 – Vann, avløp og overvannshåndtering.
Det er forslagstillers intensjoner at disse tiltakene skal sikre overvannshåndtering og mot
forurensing av naturreservatet. Det er foretatt grunnundersøkelse (se vedlegg F.06) og
det er gjort infiltrasjonstest i området (se vedlegg F.10). Undersøkelsene viser at det er
gode forhold for lokal håndtering av overvann og at man, gjennom tiltakene, ikke
behøver å føre dette til overvannsnettet. Det er beskrevet forslag til to løsninger.
3) VKT har i sine budsjett og langtidsplan avsatt midler og tid til utbedring av dekket ihht til
dette. Ny fremtidig situasjon vil gi en meget bedre overvannsløsning, både for
fordelingen og fordrøyning av vannmassene, men også for rensing før det eventuelt når
naturreservatet.

5.12.3 Brannvann/slokkevann.
1) Per i dag er det tilstrekkelig med slukkevann for området. Dagens bygg er
fullsprinklet, og slukkevannet til anleggene kommer over Leiraveien fra Leiraveien
11.
2) Tiltakene endrer ikke behov for slukkevann.

5.12.4 Elektrisitetsnett
1) Planområdet er tilkoblet Hafslund energi med to trafostasjoner, se
illustrasjonsplan. Per i dag har disse tilstrekkelig kapasitet for driften av anlegget.

Leiraveien bussanlegg - planbeskrivelse

36

2) Utviklingen av bussanlegget med overgang fra biodiesel til el-busser vil kreve store
endringer av energiforsyningen til anlegget. For å avbøte energibehovet
tilrettelegges det for å byggs tekniske installasjoner på tak opp til 3 meter over
gesims og trukket 5 meter inn på taket.
Nettstasjon (trafo)
Fremtidig utvidelse av EL-bussparken og behov for økt kapasitet på nettstasjonene er
ikke vurdert inn i reguleringen, men det legges opp til at en ny trafo (5,5x6.5 meter)
kan etablere langs hensynssonen H370.

5.12.5 Avfall
1) Det er i dag private kontainerløsninger på området.
2) Det er ikke vurdert nye eller endrede avfallsløsninger i planforslaget.

5.12.6 Energiforsyning og energikilder
1) Per i dag benytter anlegget seg delvis av elektrisitet, og delvis av fjernvarme.
2) Fjernvarme er tilkoblingspliktig og det forutsettes at ny eller rehabilitert
bygningsmasse vil koble seg til det.
3) Forslaget til regulert bygningsmasse gir store takflater som kan benyttes til
plassering av solceller. Dette kan ikke gi den energimengden som anlegget trenger,
men kan bidra til at bygningsmassene i fremtiden ikke vil ha det samme
energibehovet fra offentlig strømnett som i dag. I reguleringsforslaget avsettes det
areal for tekniske tiltak på takflatene innenfor SKA3 og SAA1. Omfanget og
kapasiteten er ikke vurdert.

5.13 Sosial infrastruktur
5.13.1 Skolekapasitet
1) Da reguleringen omhandler et kollektivanlegg, er ikke skolekapasiteten vurdert.

5.13.2 Barnehagekapasitet
1) Da reguleringen omhandler et kollektivanlegg, er ikke barnehagekapasiteten
vurdert.

5.14 Næring
1) Leiraveien 14 (Logistikkhuset) er per i dag et lagerbygg for spedisjon. Anlegget er
en meget integrert del av bussanlegget, men har sin egne tomt 30/255. Tomten
ligger sentrert innenfor planområdet og har ingen direkte og fri adkomst, men
må basere seg på adkomst via bussanlegget og uregulert område. Med sitt store
bygg og liten tomt, er Leiraveien 14 helt avhengig av kollektivanlegget for drift av
virksomheten. I tillegg til adkomst, gjelder det også parkering, snøopplag,
varelevering og teknisk infrastruktur.
Bussanlegget har per i dag 459 ansatte fordelt på:
Buss/Vask: 426 (399 bussførere, 27 bussvaskere)
Administrasjon totalt: 20
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Verksted totalt: 13
I tillegg er det 31 ansatte ved Logestikkhuset på Leiraveien 14.
2) Det er ønskelig å opprettholde dagens status for Leiraveien 14, med bruk,
bygningsmasse og adkomst. For å sikre intensjonen i eksisterende regulering og
for ikke å forring eiendommen, legges det opp til å regulere om tomten slik at
den både kan benyttes til næringsbebyggelse, men også med mulighet for å bli
en del av kollektivanlegget. Fremtidig næringsbebyggelse skal kunne inneholde
lett industri, håndverks- og lagervirksomhet. Det legges de samme restriksjoner
på dette formålet som på resterende kollektivanlegg, spesielt mot
naturreservatet. All lagring skal skje innendørs, og eventuell lagring på ubebygget
areal skal godkjennes av kommunen før dette tillates.
3) Det foreligger per i dag ingen planer om å omgjøre Leiraveien 14 til bussanlegg.
Det er derfor viktig at eksisterende bygg sikres drift i overskuelig fremtid.
I fremtiden er det vurdert omtrentlig det samme antallet ansatte som per i dag.
Økningen av antallet busser kan medføre noe økning, men det er uvisst hvor mye
på grunn av rutefordeling og arbeidstider.

5.15 Landbruk/skogbruk
1) Det bedrives ikke noen form for landbruk – eller skogbruksvirksomhet innenfor planområdet.
Øst for planområdet ligger et jordbruksareal (401/1) som har adkomst fra bussanlegget i sør.
2) Det sikres adkomst til dette området også i fremtiden. Planforslaget tilrettelegger for dette,
og sammen med adkomsten til Leiraveien 14 skal denne adkomsten sikres gjennom en
tinglysning.

5.16 ROS
1) Det er utarbeidet en Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for reguleringsforslaget. Se vedlegg
nr. F.03.
2) Det er gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de
hendelsene som er ansett som relevante.
Det er identifisert enkelte tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å
gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i planområdet. Konklusjonen av den er:
RISIKO- OG SÅRBARHETSFORHOLD /
HENDELSER

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS

Grunnforhold: Ustabil grunn / forurensning

LAV

MIDDELS

Flom: Flom i vassdrag

SVÆRT LAV

SVÆRT LITEN

Ekstremvær: Ekstremnedbør / overvann

LAV

LITEN

Naturbaserte forhold
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Miljøforhold
Verneområder

LAV

LITEN

Forurensning, utslipp: Olje / gass / kjemikalier

LAV

LITEN

Forurensning, utslipp: Støy / lys

SVÆRT LAV

SVÆRT LITEN

Veg- og trafikksikkerhet: Av- og påkjørsler

LAV

SVÆRT LITEN

Veg- og trafikksikkerhet: Gående og syklende

SVÆRT LAV

SVÆRT LITEN

Menneskeskapte forhold

Infrastruktur

Fig. 5.16.1 – Oppsummering av sårbarhetsvurdering med de tiltak som er angitt (lmr)

3) Dette vil medføre en oppfølging av følgende tiltak:
- Grunnforhold og områdestabilitet, fundamentering som beskrevet i geotekniske rapporter.
- Flom, sikring som beskrevet i notat om vann, avløp og overvannshåndtering. Viktig å unngå
kjeller.
- Ekstremvær, sikre god infiltrasjon ihht Lillestrøm kommunes overvannshåndtering.
- Verneområder, følge opp tiltak og anbefalinger knyttet til tilliggende verneområde som
beskrevet i notat om naturmangfold og verneområder samt miljøoppfølgingsplan (MOP).
Viktigste tiltak er etablering av en hensynssone (H720) mot Stilla og Brauterstilla
naturreservat med vilkår for bruk av arealer, etablering av motfall, sikringsgjerde etc samt
system for oppsamling av overflatevann med rensesystem.
- Forurensning, følge opp anbefalinger knyttet til sikring av avrenning m.v som beskrevet i
notat om naturmangfold og verneområder samt miljøoppfølgingsplan (MOP). Viktigste tiltak
er sikre fallforhold og system for oppsamling av overflatevann med rensesystem.
- Veg- og trafikksikkerhet, følge opp tiltak og anbefalinger knyttet til veg og trafikksikkerhet
som beskrevet i trafikkanalyse. Utforming av kryss, og siktlinjer.

5.17 Grunnforhold/geoteknikk
1) Ifølge løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) antas det at løsmassene i
planområdet består av elveavsetning (marin leire). Basert på kartunderlaget til NVE sitt
skredatlas (www.skrednett.no) er det registrert kvikkleire i området. Det er ikke registrert
noen kvikkleiresone på de aktuelle tomtene. Antakelser om grunnforhold er hovedsakelig
basert på utførte grunnundersøkelser, samt tilgjengelig informasjon fra NGU og NVE.
Løsmassene antas å bestå av over 12m leiring silt til fjell. Bergoverflate er påtruffet i 2 av de
utførte borepunktene på henholdsvis 12,3 og 16,5m dybde. Opptatte prøver er ikke egnet til
annet enn kornfordelingsanalyse, og det foreligger derfor ikke data vedrørende
styrkeparametere. Grunnvannstand og poretrykksforhold er ikke målt, men er antatt å ligge
relativt høyt, 1-2 meter under terreng. Observasjoner i felt og laboratorieundersøkelser tyder
ikke på at løsmassene inneholder kvikkleire eller sensitive masser. Se vedlagt geoteknisk
notat av ÅF Engineering as av 27.02.2019. Vedlegg nr. F.06.
Grunntype for seismisk påvirkning settes til D basert på løsmassetyper og mektighet.
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Det vises til kommuneplanen, temaplan - Flom og skred, og hensynssone H320 - fare for
flom. Planen ligger nært flomutsatt område. Ihht uttalelsene til NVE om kotehøyde for flom,
ligger dagens terreng i planområdet ca 1,7 meter over forventet flomhøyde.
I henhold til TEK17 [3] kapittel 7 skal sikkerhet mot naturpåkjenninger vurderes ved
reguleringsarbeid og bygging i fareområder. I veiledning til §7-3 annet ledd er det beskrevet
at utredning av områdestabilitet innebærer å vurdere alle skråninger hvor et skred kan
utløses og forplante seg inn i tiltaksområdet, samt områder hvor skredmasser ovenfra kan
ramme tiltaksområdet området. Behov for utredning og eventuell sikring av områdestabilitet
er avhengig av tiltakskategori. Vurdering av områdestabilitet gjøres i henhold til NVEs
veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Veilederens prosedyre for utredning av fare
for områdeskred følges.
2) Vurdering av områdestabilitet er gjort i henhold til NVEs veileder 1/2019 «Sikkerhet mot
kvikkleireskred». Området befinner seg under marin grense, og ifølge NGUs kart for mulig
marin leire (MML) er det sannsynlig at det finnes marin leire i området. Terrengkriteriet for
mulige løsneområder oppfylles, og planområdet ligger dermed innenfor aktsomhetsområde
for skred. Elvesletten er mulig utløpsområde.
På bakgrunn av graden av personopphold på planområdet er tiltakskategori K4 valgt. Dette
setter krav til uavhengig kvalitetssikring.
Tolkning av grunnundersøkelsene konkluderer med at sprøbruddmaterialet på området
ligger relativt dypt, dypere enn bunnen på kroksjøen (skråningsfot). Vurdering av
områdeskredfare konkluderer derfor med at det ikke er fare for retrogressiv skredutvikling.
Høyden fra skråningsfoten (ca 7 meter) fra bunn kroksjø til skråningstopp, gir likevel fare for
rotasjonsskred. Se vedlagt notat fra AFRY Norway as. Vedlegg nr. F.07.
3) Dagens bygg og bruk ønskes videreført. I reguleringen legges det opp til at større
bygningsmasser sentreres på planområdet, i hovedsak som anlegget fremstår i dag. Det er i
utgangspunktet ikke planlagt nye bygg, men en oppgradering av anlegget med ulike tekniske
installasjoner som ladeanlegg, ny vaskehall osv, må forventes. Ny vaskehall ble ferdigstilt
våren 2021.
Grunnet nærhet til fare for flom, og forventet økt nedbørsmengde i årene som kommer, og
dertil mulighet for utilsiktet forurensning av Stilla og Brauterstilla naturreservat, planlegges å
ta opp eksisterende dekke (hovedsakelig asfalt) og legge et permeabelt dekke på store deler
av planområdet, i tillegg foreligger det planer om overvannshåndtering som avbøtende tiltak
ifm forventet økt nedbørsmengde.
For å sikre mot skred fra skråning er byggegrensen fra skråningstoppen trukket tilbake ihht til
NVE veileder av 2019 kapittel 3.3.7 – Skråning utenfor influensområde for tiltaket. I hovedsak
er minimums avstanden 2x høyden (2x7 = 14 meter) på skråningen. Byggegrensen er i
planforslaget minimum 14,2 meter fra kant, og gjennomsnittlig er avstanden ca 17 meter. Se
figur 5.7.1.5 – Avstand fra vannkanten.
I forbindelse med byggesaker innenfor reguleringen, som ligger mot byggegrensen mot
skråningen, må tiltakene utredes og dokumenters for rasfare/lokalstabilitet.
Detaljprosjektering må foreligge før det gis igangsettelsestillatelse.
Det ansees lite sannsynlig at det er kvikkleire innenfor planområdet, eller at en flom når
dagens terreng. Med begrunnelse i videreføring av dagens bruk av arealet, som ikke har
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erfart setningsproblemer, eller flom, må det derfor sees som lite sannsynlig at den nye
reguleringen vil endre dette. Med bakgrunn i flomhøyde og grunnvannstand tillates det
likevel ikke kjeller innenfor planområdet. Det tillates utgravning for tekniske installasjoner
som skal bistå i driften av bussanlegget.
Det foreligger ikke detaljerte graveplaner for tiltaksområdet.

5.18 Forurenset grunn
1) Gjennomførte grunnundersøkelser av masser nord for hovedbygg i 2019 (kap. 4.2.2)
sammenfaller med området der ny vaskehall er under oppføring. Undersøkelsen konkluderte
med at massene i dette området ikke er forurenset (tilstandsklasse 1). Forurensing innad i
planområdet er blitt undersøkt i to omganger av Golder Associates. Første gang den
8.12.2017, teknisk grunnundersøkelse rundt eksisterende bygningsmasse, som viste at
dagens masse tilfredsstiller dagens krav arealbruk, og kan fritt gjenbrukes innenfor området.
Andre gang den 8.1.2020, teknisk grunnundersøkelse nord for lagerhallen i Leiraveien 14,
som ikke kunne påvise forurensning i det aktuelle området.
Se vedlagt rapport fra Golder Associates. Vedlegg nr. F.07.
2) Golder Associates har utarbeidet en rapport; Overordnet tiltaksplan forurenset grunn.
Vedlegg nr. F.13. Rapporten er utarbeidet på et overordnet nivå. Dersom arbeider med å
fjerne dekke og legge permeabelt dekke planlegges igangsatt, og det er antatt behov for å
fjerne underliggende masser og/eller grave i grunnen ifb. tekniske installasjoner, må behov
for ev. supplerende prøvetaking og utarbeidelse av tilleggsdokumentasjon vurderes.
Tilsvarende må også andre ev. tiltak som innebærer graving (f.eks. tekniske installasjoner ifb.
ladeanlegg, VA, m.m.) vurderes med behov for ev. supplerende prøvetaking og utarbeidelse
av tilleggsdokumentasjon når de er detaljprosjekterte.
3) Med bakgrunn i overnevnte punkter og usikkerheten lokalt innenfor planområdet, skal det
ved tiltak utføres geotekniske undersøkelser som skal sikre mot uønsket forurensning både
lokalt og i naturreservatet. Hensikten er å redusere faren for utslipp til sårbar natur.

6 Helheten i planforslaget
−

a. Rekkefølgebestemmelser
Før rammetillatelse

Før det gis rammetillatelse skal utomhusplan være godkjent.
Før det gis rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av takvann, overflatevann og
drensvann, samt godkjent helhetlig VA-rammeplan inkludert overvannshåndtering. I tillegg skal det
vært avklart om infiltrasjon er mulig.
Før det gis rammetillatelse for bebyggelsen eller bussoppstillingen, skal det være godkjent byggeplan
for vei og kryss.
Før det gis rammetillatelse for bebyggelsen eller bussoppstillingen, skal det tinglyses adkomst til
tomtene 30/255 og 401/1.
Før det gis rammetillatelse må det foreligge en geoteknisk rapport for det omsøkte området.
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−

Før igangsettingstillatelse

Før det gis igangsettelsestillatelse for bebyggelse eller bussoppstilling, skal det være prosjektert
detaljert utforming av sikringstiltak mot forurensning av naturreservatet, som skal være godkjent av
Lillestrøm kommune. Samtidig skal det foreligge en vedlikeholdsplan for renseløsninger av overvann
innenfor planområdet.
Før første igangsettingstillatelse til bebyggelse over bakken skal det være gjennomført og godkjent
driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og samferdselsanlegg).
Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan for ivaretakelse av tilstrekkelig tilgang på
slokkevannsmengde og slokkevannsuttak. Utomhusplan skal vise tilfredsstillende ivaretakelse av
tilgjengelighet/adkomst for brannvesenet i henhold til byggeteknisk forskrift og brannvesenets
retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.
−

Før bebyggelse tas i bruk

Før bebyggelsen tas i bruk skal utearealene og anlegg for VA og overvannshåndtering være ferdig
opparbeidet. Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og samferdselsanlegg)
skal være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og godkjent.
Før ferdigattest skal godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og
samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon skal være sendt inn og godkjent
minst to uker før.
Adkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk. Før
brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til
byggeteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og
slokkemannskaper.
b. Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslaget forutsetter at kommunal tomt mellom bussanlegget og naturreservatet også i
fremtiden kan benyttes som en del av bussanlegget. Planforslaget beslaglegger derfor dette området
så lenge det er bussdrift innenfor planområdet. Andre økonomiske konsekvenser er ikke påvist.
c. Forholdet til overordnede føringer
Planforslaget avviker fra gjeldende kommuneplanen for tre punkter:
- Uregulert sone mot Stilla og Brauterstilla naturreservat.
Området brukes per i dag til parkering og snuplass for buss, samt veteranbussklubben (VBK).
Området fremstår i dag som en del av bussanlegget og adkomstvei for Leiraveien 14 og 401/1.
Ihht kommuneplanen er det et ønske om at dette området skal blir regulert om til LNF. Området er
tenkt som en sikringssone mellom industriområdet og naturreservatet, med en gradvis tilbakeføring
av stedgitt vegetasjon.
For å få plass til tilstrekkelig antall busser, må dette uregulerte område, også i fremtiden brukes til
bussanlegg og adkomstvei. Forslagstiller foreslår en løsning som medfører en sikring av
naturreservatet mot forurensing, og samtidig mulighet for trafikk. Dette gjelder også for adkomst vei
til Leiraveien 14. VBK flyttes til sør i planområdet, bort fra naturreservatet. Reguleringsmessig
inkorporeres det uregulerte området som en del av kollektivanlegget og næringsbebyggelsen.
Samtidig legges det en hensynssone over området. Hensynssonen har som formål å hindre uønsket
aktivitet, begrense bruken og hindre forsøpling og utslipp i naturreservatet. Dette gjøres gjennom å
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etablere et permeabelt dekke og en fordrøyningsgrøft for å ivareta avrenning fra
bussoppstillingsplassene, samt et sikringsgjerde som skal forhindre søppel og skitten snø inn mot
Stilla og Brauterstilla naturreservat. I tillegg vil det være byggeforbud, parkeringsforbud og krav om
vedlikeholdsplan innenfor området.
- Parkeringsstandard
Ihht referatet fra oppstartsmøte tilsier parkeringsnormen til kommunen at det skal maks ca 26 biler
og 54 sykler for bussanlegget og ca 20 biler og 40 sykler for lagerbygget (ut fra arealnormen). Dette
er samlet sett langt under det reelle behovet (se punkt 5.10.5 – parkeringsplasser). For å sikre
offentlig kollektivtilbud i Lillestrøm og omegnen er det viktig at bussjåfører og driftspersonale for
bussanlegget får prioritert parkering av privatbiler. Parkering vil selvsagt ikke skje mot
naturreservatet.
- Avkjørsler til Leiraveien.
Det er fra kommunens side ønsket kun 2 avkjørsler fra bussanlegget til Leiraveien. Planforslaget
legger opp til 3 avkjørsler. Dette sikker drift av bussanlegget og gir et mer oversiktlig trafikkbilde i
Leiraveien. For bussoppstillingen i nord vil det bli en inn og en utkjøring. Dette gir bedre oversikt,
avvikling og mulighet for bedre evakuering av bussene ved behov.

d. Interessemotsetninger
- Sett at planområdet er tilgrensende Stilla og Brauterstilla naturreservatet, er det store
interessemotsetninger mellom behovet for å sikre reservatet mot forurensing og forstyrrelser, og det
å bedrive virksomhet for et bussanlegg og næringsbygg.
Som beskrevet under 5.7.1, er det ingen fullgod løsning som vil sikre naturreservatet 100%. Tiltakene
innenfor reguleringsforslagets planområde kan kun redusere faren for utslipp og forsøpling lokalt.
Skal forholdene i Stilla forbedres betraktelig må alle omkringliggende arealer sikre mot forurensning,
og i hovedsak all aktivitet fjernes fra industriområdet. Dette ligger utenfor reguleringsforslaget.
Alternativ plassering av Veteranbussklubben (VBK).
Klubben ligger per i dag nærmest Stilla og utgjør den største fare for utslipp. Det er derfor behov for
å flytte anlegget. Forslagstiller mener det må ligge i tilknytning til bussanlegget, men ser at dette vil
spise av sårt tiltenkt areal for bussene. VBK er foreslått flyttet, og får en midlertidig plassering i sør
mot bueskytterklubben og Friidrettsmuseet. Eksisterende bygg og arealer knyttes til bussanlegget og
får en mer sentral plassering med eksponering mot Lillestrøm idrettspark.
- Parkeringsstandarden til Lillestrøm kommune skal begrense bruken av privatbilisme innenfor
kommunen. For bussanlegget er det et stort behov for parkeringsplasser for sjåførenes privatbiler,
opp mot 150 plasser. Som beskrevet og dokumentert under 5.10, er det ingen buss som går før
sjåførene er kommet til bussanlegget. Å forvente at sjåførene skal sykle eller gå fra Lillestrøm stasjon
klokken 04.00 på morgenen, sommer som vinter, er urealistisk.
- Grunnet todeling av anlegget har bussanlegget i dag to veikryss. Hovedoppstillingsplassene for
busser er på nordre del, som i dag kun et kryss til Leiraveien. Det er ihht Lillestrøm kommune
ønskelig å ha så få kryss til Leiraveien som mulig. Dette medfører store utfordringer for bussanlegget.
Mange og lange busser skal ut og inn her mer eller mindre samtidig. Det er til stadighet nye tiltak på
området, noe som forverrer situasjonen ytterligere. I tillegg må det hensyntas brann- og
evakueringsforhold. Planforslaget foreslår derfor 2 kryss for nordre del av anlegget hvorav en er for
innkjøring og en for utkjøring.
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e. Avveiing av virkninger
Positivt
Reguleringsforslaget sikrer fremtidig drift av eksisterende bussanlegg og legger til rette for en
utvikling frem mot 2030 og en elektrifisering av bussene. Reguleringen sikrer også driften av
Leiraveien 14 – lagerbygget med blant annet adkomst over uregulert område.
Forslaget legger føringer for sikringstiltak mot forurensning og forsøpling av Stilla og Brauterstilla
naturreservatet. Dette er omfattende tiltakene som innbefatter overvannshåndtering med
fordrøyning og infiltrasjon i grunn, ny vaskehall med redusert behov for vann og utslipp,
sikringsgjerde mot naturreservatet, og reduksjon av lys- og lydforurensning fra driften innenfor
plangrensen.
Negativt
Forslaget sikrer ikke mot 100% utslippsfritt og forsøplende område mot naturreservatet, eller
forholder seg til omkringliggende bygningsmasse og bruk på nabotomter.
En forutsetning for driften av bussanlegget er at det i fremtiden vil være mulig å bruke uregulert
sonen mot naturreservatet til trafikkområde, både for buss og for adkomst til Leiraveien 14. Dette
medfører at LNF området mot Stilla ikke fult ut blir etablert ihht ønsket i kommuneplanen.

7 Innkomne forhåndsuttalelser
Forhåndsuttalelser fra naboer, grunneiere og andre berørte private.
E.01 -Direktoratet for mineralforvaltning – 28.04.2020
Sammenfatning/utdrag fra uttalelse:
- Overordnet informasjon om direktoratets rolle i planprosesser og føringer for kommunal
planlegging som skal vurderes og ivaretas i planen.
- Direktoratet har ingen konkrete merknader til oversendt informasjon.
Forslagsstillers kommentarer/vurdering:
- Direktoratet har ingen konkrete merknader på dette tidspunkt og angir overordnet informasjon
som er en naturlig del av planarbeidet. Følgelig får uttalelsen ikke en direkte påvirkning på
utarbeidelsen av planforslaget.

E.02 -Elvia as – 22.04.2020
Sammenfatning/utdrag fra uttalelse:
- Elvia as har elektriske anlegg innenfor planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de
anlegg som det er nødvendig for selskapet og drift og etablere. Det er viktig at det ikke iverksettes
tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapets anlegg.
- Elvira har høyspenningskabler innenfor planområdet. Det kan iverksettes tiltak inntil 1 meter fra
kabel, men Elvia må ha tilgang til kablene.
- Det er per i dag 2 nettstasjoner etablert som rom i bygget på 30/255. Disse må hensyntas.
- Nettselskapet ber om at forslagstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.
- Det kan være behov for å etablere en ny frittliggende nettstasjon. Det må i planen avsettes 35 m2
(5,5x6,5 meter) til dette. Nettstasjonen må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater,
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og plasseres minimum 3 meter fra veikant. Det er ønske om en sentral plassering i planområdet.
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet skal da minimum være 16
m2 og ingen vegg skal være kortere enn 4 m. Rommet må være i første etasje med direkte adkomst.
- Dersom reguleringen ikke har avsatt areal for ny nettstasjon, ber selskapet om at følgende
presiseres i planbestemmelsene:
- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
rundt nettstasjoner.
- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulert byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.
Forslagsstillers kommentarer/vurdering:
- Det er forslagstillers oppfatning at uttalelsene sammenfaller med planforslagets ambisjoner og
interessene har vært en integrert del av prosessen. Det er ikke gjort nye effektberegninger ifm
reguleringen. Dagens effekt ansees som tilfredsstillende, og fremtidig utvikling av bussanlegget fra
biodiesel til el-busser har per i dag et ukjent effektbehov og må avklares ved behov. Det vil avsettes
et areal for ny trafo innenfor området, se vedlegg A.01 og C.02. Se ellers punkt 5.2 arealbruk avsnitt 2
og punkt 5.3.2 grad av utnytting.
E.03 -Fylkesmannen i Oslo og Viken – 04.05.2020
Sammenfatning/utdrag fra uttalelse:
- Overordnet informasjon om fylkesmannens rolle i planprosesser og føringer for kommunal
planlegging som skal vurderes og ivaretas i planen.
- Innspill om naturmangfold, forurensning og overvannshåndtering. Det er viktig å legge til rette for
vern av naturreservatet ifm kroksjøen Stilla. Det må i den forbindelse utrede gode løsninger for
håndtering av overvann.
- Innspill om samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Risiko for skred og flom må vurderes i risiko- og
sårbarhetsanalysen.
- Innspill om samordnet bolig-, areal- og transportanlegg. Det er viktig å sikre rett virksomhet på rett
sted, jf. Retningslinje R10 i Regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus.
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994).
Forslagsstillers kommentarer/vurdering:
- Det er forslagstillers oppfatning at uttalelsene sammenfaller med planforslagets ambisjoner og
interessene har vært en integrert del av prosessen. Forholdene anses å være en integrert del av
planforslaget og redegjøres for i planbeskrivelsen med vedlegg.
Natur, forurensning og overvann på det sterkeste undersøkt, og tilrettelagt i planprosessen. Stilla og
Brauterstilla naturreservat skal skjermes mot uønskete hendelser. Dette gjelder også støy og lys. Se
punkt 5.6 støy, punkt 5.7 klima og biologisk mangfold – spesielt §12 og avbøtende tiltak.
Overvannshåndtering er spesifikk del av dette, se vedlegg F.08 og G.01 - G.08.
Flomfaren er fra NVE sin side satt til kote 105,9 pluss 0,3 er flomutsatt (106,2). Tiltaket ligger primært
på kote 107,9, og er godt over NVEs anbefalinger. Det tillates ikke bygget kjellere innenfor
planområdet.
Tiltaket er en del av Regional plan for transport i Oslo og Akershus. Bussanlegget skal betjene
sentrale Østlandsområdet, og dermed redusere behovet for privatbilisme. Ruter# har som ambisjon å
elektrifisere alle busser innen 2030.

E.04 -Viken fylkeskommune – 08.05.2020
Sammenfatning/utdrag fra uttalelse:
- Overordnet informasjon om fylkets rolle i planprosesser.
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- Oppfordrer til at det utarbeides en faseplan for området.
- Regional plan for areal- og transportplanlegging. Planen skal bidra til å nå felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om persontransportveksten i
området skal tas med kollektivtransport, gang og sykkel. Fylkeskommunen anbefaler at det etableres
trygge ferdselsforbindelser for gående og syklende før utbygging ferdigstilles. Også gjennom
anleggsfasen.
- Parkering bør begrenses og det anbefales at det fastsettes en parkeringsbestemmelse som angir
maksimumsnormer.
- Vannforvaltning og overvannshåndtering. Fylkeskommunen forutsetter at det legges til rette for
tiltak som ikke forringer tilstanden i vassdragene ihht regional plan for vannforvaltning.
- Masseforvaltning ihht retningslinjer i regional plan, skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig
masseforvaltning i fylket. Det forutsettes at retningslinjene legges til grunn for det videre
planarbeidet.
- Automatisk fredede kulturminner, og nyere tids kulturminner. Fylke kan ikke se at reguleringen
berører noen kulturminner.
Forslagsstillers kommentarer/vurdering:
- Det er forslagstillers oppfatning at uttalelsene sammenfaller med planforslagets ambisjoner og
interessene har vært en integrert del av prosessen. Forholdene anses å være en integrert del av
planforslaget og redegjøres for i planbeskrivelsen med vedlegg.
Det utarbeides ikke noen faseplan. Anlegget er per i dag fult utviklet, og det er vanskelig å se hvilke
tiltak som vil komme ifm at bussanlegget elektrifiseres innen 2030.
- Det påpekes at parkering er en helt nødvendig del av bussanlegget, da sjåfører ankommer bussene
før kollektivtrafikken går (se punkt 5.10.5 parkeringsplasser).
Natur, forurensning og overvann på det sterkeste undersøkt, og tilrettelagt i planprosessen. Stilla og
Brauterstilla naturreservat skal skjermes mot uønskete hendelser. Dette gjelder også støy og lys. Se
punkt 5.6 støy, punkt 5.7 klima og biologisk mangfold – spesielt §12 og avbøtende tiltak.
Overvannshåndtering er spesifikk del av dette, se vedlegg F.08 og G.01 - G.08.
Planforslaget medfører ikke endringer i massebalansen.
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet (se punkt 5.8 kulturminner).
E.05 -Mattilsynet – 04.05.2020
Sammenfatning/utdrag fra uttalelse:
- Informasjon om Mattilsynets rolle i planprosesser med fokus på drikkevannsregelverket og Forskrift
om vannforsyning og drikkevann av 01. januar 2017.
- Det kan synes som dette tar tilstrekkelig hensyn til løsninger for drikkevann, men det må avklares
med vannverkseier om den totale leveringssikkerheten i området. Forslagstiller må undersøke om
det er drikkevannskilder i nærheten som kan bli påvirket av de nye planene jfr drikkevannsforskriften
§4.
- Risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsarbeider.
- Reguleringsbestemmelsene bør inneholde krav om at Mattilsynet må kontaktes før igangsettelse av
anleggsarbeider for å informeres om status for ulike skadegjørere, hvilke vilkår som gjelder og om
hvilke tiltak som må iverksettes. Bestemmelsene bør omfatte veger, jernbanelinjer, bolig- og
industriområder og annen anleggsvirksomhet som innebærer en risiko.
Forslagsstillers kommentarer/vurdering:
- Det er forslagstillers oppfatning at uttalelsene sammenfaller med planforslagets ambisjoner og
interessene har vært en integrert del av prosessen. Reguleringen legger opp til at det samlede
volumet av anlegget reduseres i forhold til dagens regulering. Nye tiltak vil derfor ikke variere stort ift
det som per dags dato er bygget. Det vil derfor ikke være store masseforflytninger som kan ta med
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seg skadegjørere, men planforslaget legger inn i planbestemmelsene et rekkefølgekrav om at
Mattilsynet kontaktes før igangsettelse.
Det er ikke drikkevann i planområdets umiddelbare nærhet. Vannforsyninger er per i dag
tilfredsstillende, se også punkt 5.7.3 – klimautslipp.

E.06 -Bane NOR – 27.04.2020
Sammenfatning/utdrag fra uttalelse:
- Bane Nor har ingen merknader til planarbeidet.
Forslagsstillers kommentarer/vurdering:
- Ingen.
E.07 -Forsvarsbygg – 06.05.2020
Sammenfatning/utdrag fra uttalelse:
- Forsvarsbygg har ingen merknader til planarbeidet.
Forslagsstillers kommentarer/vurdering:
- Ingen.
E.08 -NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) – 07.04.2020
Sammenfatning/utdrag fra uttalelse:
- Overordnet informasjon om direktoratets rolle i planprosesser og føringer for kommunal
planlegging som skal vurderes og ivaretas i planen.
- Direktoratet påpeker at det på reguleringsplannivå ofte vil være behov for en detaljert fagkyndigs
utredning av faren for flom, erosjon, skred og overvann.
- Siden planområdet ligger på et område med mulighet for marin leire og er omgitt av terreng
brattere enn 1:20 og total terrenghøyde over 5 meter regnes området som aktsomhetsområde for
kvikkleireskred.
- Planområdet ligger nært flomutsatt område. Vær oppmerksom på kjellere under kote105,9 (pluss
30 cm).
- Vassdrag og grunnvannstiltak som medfører skader eller ulemper for allmenne interesser, kan
utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven.
- Planen må ta hensyn for produksjon og overføring av energi. Hvis planen berører energiinteresser,
bør berørte energiselskap involveres tidlig.
- NVE henviser til flere nettsteder for veiledere og verktøy.
- I plandokumentene må det gå tydelig frem hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i
planen.
Forslagsstillers kommentarer/vurdering:
- Uttalelsen trekker frem viktige aspekter ved planarbeidet som er blitt vurdert av forslagstiller og
konsulenter innen vann og avløp, og miljørådgiver. Alle punktene vedr flom, erosjon, overvann, samt
Stilla og Brauterstilla naturreservat er undersøkt og vurdert.
- I tillegg utarbeides det et notat for områdestabilitet. Se nærmere planbeskrivelsen og vedlagte
utredninger.
- Planområdet ligger på kote 107,9 - 1,7 meter over det anbefalte fra NVE. Det tillates ikke kjeller
innenfor planområdet.
E.09 -Naturvernforbundet i Lillestrøm – 07.05.2020
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Sammenfatning/utdrag fra uttalelse:
- I denne saken er Naturvernforbundet i Lillestrøm opptatt av naturverdiene ved kroksjøen Stilla,
risiko for utslipp til vann og støy fra vifteanlegg.
- Stilla-området har den strengeste form for naturvern og er også et RAMSAR-område, dvs at det er
omfattet av en internasjonal konvensjon for bevaring av spesielt viktige våtmarksområder.
- Lokallaget kan bekrefte at den delen av Stilla som grenser til planområdet er et svært viktig
fugleområde både for vannfugler (sothøne, sivhøne, ender og knoppsvane) og sjeldne sangere som
nattergal, myrsanger, busksanger mm. Stilla regnes som en «hot-spot» for sjeldne fuglearter på
Østlandet.
- Avstanden til bussområde er svært kort, og det kan ikke aksepteres å legge byggegrensen i
eiendomsgrensen. Det må være en god buffersone mot Stilla.
Dersom området har blitt gradvis utvidet på grunnlag av såkalt midlertidige tillatelser, er dette svært
kritikkverdig og noe som på ingen måte kan gi føringer for å beholde disse midlertidige tillatelsene.
- Stilla er svært utsatt for oksygenmangel og fiskedød i mange vintre, noe som skyldes gjengroing og
liten utveksling med Leira, men som vi har ved selvsyn observert utløp av oljeholdig avløpsvann rett
på sørsiden av stikkveien som deler Stilla. Det må stilles trenge regler til overvannshåndtering og
avløp. Utbygger må dokumentere at det ikke vil utgjøre noen risiko for utslipp av vann.
- Det bør stilles strenge krav til utendørs viftestøy.
Forslagsstillers kommentarer/vurdering:
- Det er forslagstillers oppfatning at uttalelsene sammenfaller med planforslagets ambisjoner og
interessene har vært en integrert del av prosessen. Stilla og Brauterstilla naturreservat er tatt på
største alvor og forholdene anses å være en stor del av planforslaget og redegjøres for i
planbeskrivelsen med vedlegg. Det er etablert en hensynsområde mellom bussanlegget/lagerbygget
og naturreservatet. Hensynsområdet vil begrense bruken av området til et minimum, og inneha
bestemmelser om overvannshåndtering og forsøpling, se reguleringsbestemmelser avsnitt 6.

E.10 -Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus – 13.05.2020
Sammenfatning/utdrag fra uttalelse:
- Generelt om områdets verdi. Stilla utgjør en del av Leira vassdragets sitt nedbørsfelt. Stilla inngår i
Stilla og Brauterstilla naturreservat, vernet 22.01.2016. Formålet er å bevare to viktige kroksjøer med
deres mangfold av truet, sjelden og sårbar natur. Naturreservatet har den strengeste form for vern.
Leira er vernet mot kraftutbygging etter Stortingsvedtak i verneplan for vassdrag III av 1986. Av
stortingsvedtaket framgår det at også andre inngrep i verna vassdrags nedbørsfelt som kan forringe
verneverdiene skal unngås. Vernet har i tillegg hjemmel i vannressursloven kap . 5 (§32-35).
- Stilla er et RAMSAR-område, dvs at det er omfattet av en internasjonal konvensjon for bevaring av
spesielt viktige våtmarksområder.
- NOF er svært opptatt av å bevare kantsonen mot Stilla, og anser det som uakseptabelt å legge
byggegrensen på eiendomsgrensen. NOF mener det vil redusere det eksisterende bufferområdet
som kantskogen mot Stilla utgjør. Slike kantsoner har mange funksjoner, og bidrar til å øke områdets
biologiske mangfold, gir skjul og gjødsling for ulike arter, og fungerer som buffer mot
avrenning/forurensning.
- I vannressurslovens §35 pekere punkt 4 på meldeplikt, punkt 5 på nye tiltak bare som tillates
dersom verneverdiene ikke forringes og punkt 9 på reetablering av naturlig kantvegetasjon. I RPR for
verna vassdrag defineres virkeområdet som «vassdragsbeltet, dvs. hoved elever, side elever, større
bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse. Videre gis det
retningslinjer for forvalting av vassdragsbeltet etter en klasseinndeling. Stilla området vil falle
innunder klasse 2 (vassdragsbeltet med moderat inngrep, og hvor nærområdene består av utmark,
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skog- og jordbruksområder med sprett bebyggelse). Her er forvaltningsmålet at «inngrep som endrer
forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen… bør unngås».
- Med utgangspunkt i at Stilla-området både omfattes av naturmangfoldloven og vassdragsrelatert
lovverk må det være et krav at planene om bussanlegg forelegges Fylkesmannen i Oslo og Viken, og
Norges Vassdrags- og energidirektorat.
- Det vises til referat fra oppstartsmøte, og gir sterk støtte til kommunens synspunkter på/krav til
byggegrense mot kroksjøen. NOF er opptatt av å beholde en bred buffersone, og har som
utgangspunkt at ny byggegrense skal være minst 10 meter fra formålsgrensen. Dette vil gi en
byggegrense på ca 30 meter fra vannkanten. Det er naturlig å ta utgangspunkt i byggegrensen i
reguleringen i nord fra 2012.
- Stilla omfattes av Regional plan for vannforvaltning 2016 – 2021 som en del av vannområdet LeiraNitelva. Vannområdet legger opp til å innfri vannkvalitetsmålene om god kjemisk og økologisk
tilstand innen 2021. Stilla har dårlig økologisk tilstand, påvirket av mye avrenning fra landbruk og
nærliggende arealer. Det er viktig at tilstanden til kroksjøen forverres ytterligere og har negativ
påvirkning på naturreservatet.
- Overvannshåndtering må hensyntas, og skje lokalt på eiendommen. Samt må det hensyntas utslipp
fra forurensende kilder (vaskehall, verksted, Veteranbussklubb, osv), samt støy (bla fra vifter).
- Naturverdiene innenfor planområdet tilknyttet ulike artsgrupper må kartlegges.
- Planforslagets konsekvenser for naturmangfoldet må også dokumenteres. NOF OA har nødvendig
kompetanse for ornitologisk kartlegging.
Forslagsstillers kommentarer/vurdering:
- Uttalelsen trekker frem viktige aspekter ved planarbeidet som er blitt vurdert av forslagstiller og
konsulenter innen vann og avløp, og miljørådgiver. Se nærmere planbeskrivelsen og vedlagte
utredninger. Spesielt se vedlegg F.02 naturmangfold. Alle hensyn er ivaretatt, og VKT har avsatt
midler for å ivareta og opparbeide sikring mot naturreservatet.
- Med bakgrunn i at Stilla har vernestatus, og derfor har artsgrupper kartlagte, anser ikke
forslagstiller det som aktuelt med ytterligere kartlegging. Tiltaket griper heller ikke direkte inn i
verneområdet.

8 Avsluttende kommentar
Plasseringen av bussanlegget er avklart. Skal man oppfylle nasjonale mål om å redusere
privatbilismen og få flere til å bruke kollektivtransport (ihht Nasjonal Transportplan), må det legges til
rette for at bussanlegg skal fungerer optimalt. Når driftsoperatør utvikler anlegget slik at det innen
2030 kun skal brukes av el-busser, må det sies at dette vil redusere utslippene fra transport
betydelig.
Viken Kollektivterminaler ønsker å sikre naturreservatet mot forurensning fra sitt område, og har
planer for at dette gjøres innen en fireårsperiode etter godkjent reguleringsplan. Dette vil ikke
forbedre forholdene i og rundt Stilla, men sikre at det lokalt, ikke skjer en forverring.
Summen av tiltak og drift ved bussanlegget må sees som en betydelig forbedring av den totale
miljøbelastning lokalt i østlandsområdet.

9 Vedlegg
A. Plankart:
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A.01-Plankart A1 (pdf)
A.02-Plankart (sosi-fil)
B. Reguleringsbestemmelser:
B.01-Reguleringsbestemmelser (pdf)
B.02-Reguleringsbestemmelser (word)
C. Planbeskrivelse med illustrasjonsvedlegg:
C.01-Planbeskrivelse (pdf)
C.02-Illustrasjonsplan (pdf)
C.03-Snitt (pdf)
C.04-Plan av dagens situasjon (pdf)
D. Kunngjøringsannonser og dokumentasjon for varsel om oppstart av planarbeid:
Kunngjøringsannonse – varsel om oppstart av planarbeid:
D.01-Dokumentasjon på varslingsbrev – 03.04.2020 (pdf)
D.02-Avisannonse– Romerikes blad – 03.04.2020 (pdf)
D.03-Dokumentasjon for Romerikes blad og Indre Akershus blad – 03.04.2020 (pdf)
E. Mottatte uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid:
E.01 -Direktoratet for mineralforvaltning – 28.04.2020
E.02 -Elvia as – 22.04.2020
E.03 -Fylkesmannen i Oslo og Viken – 04.05.2020
E.04 -Viken fylkeskommune – 08.05.2020
E.05 -Mattilsynet – 04.05.2020
E.06 -Bane NOR – 27.04.2020
E.07 -Forsvarsbygg – 06.05.2020
E.08 -NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) – 07.04.2020
E.09 -Naturvernforbundet i Lillestrøm – 07.05.2020
E.10 -Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus – 13.05.2020
F. Andre vedlegg / utredninger:
F.01-Vurdering av lokal luftforurensning - (pdf)
F.02-Naturmangfold – (pdf)
F.03-ROSanalyse rev3 - (pdf)
F.04-Støyutredning – (pdf)
F.05-Trafikkanalyse rev1 og ÅDT Leiraveien – (pdf)
F.06-Geoteknisk notat – (pdf)
F.07-Miljøteknisk grunnundersøkelser og miljøundersøkelse – (pdf)
F.08-Vann, avløp og overvannsanlegg – (pdf)
F.09-Resipientvurdering – (pdf)
F.10-Befaringsnotat infiltrasjon – (pdf)
F.11-Ruter# notat, behov – (pdf)
F.12-Ruter# notat, dieseltanker – (pdf)
F.13-Overordnet tiltaksplan – (pdf)
F.14-Brev, behov for parkering
F.15-Miljøoppfølgingsplan – (pdf)
G. Vedlegg VA-utredninger:
G.01 Eksisterende VA-infrastruktur
G.02 Observasjoner og innmålinger ved befaring
G.03 Grunnundersøkelser og historiske bekkedrag
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G.04 Forurensede arealer ved fremtidig anlegg
G.05 Forslag til overvannsavrenning
G.06 Eksisterende og foreslått VA
G.07 Rensesystemer for overvann nord
G.08 Rensesystemer for overvann syd
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