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Detaljreguleringsplan for
for Leiraveien
Leiraveien bussanlegg
Detaljreguleringsplan
bussanlegg -førstegangsbehandling
førstegangsbehandling
Kommunedirektørens forslag
forslag til
til vedtak:
vedtak:
Kommunedirektørens

l. Forslag
Forslag til
til detaljreguleringsplan
detaljreguleringsplan for
for Leiraveien
Leiraveien bussanlegg,
bussanlegg, med
med plankart
plankart datert
datert 31.08.2021,
31.08.2021,
1.
og bestemmelser
bestemmelser datert
datert 31.08.2021,
31.08.2021, legges
legges ut
ut til
til offentlig
offentlig ettersyn.
ettersyn.
og
Dette skjer
skjer med
med hjemmel
hjemmel ii planplan- og
og bygningsloven
bygningsloven §
$ 12-10,
ledd, samt
samt §
$ 12-11.
Dette
12-10, 1.
1. ledd,
12-11.

Vedlegg:
Vedlegg:

1l

l. Oppsummering
Oppsummering
1.
Viken Kollektivterminaler
Kollektivterminaler FKF
FKF eier
eier og
og drifter
drifter eksisterende
eksisterende bussanlegg
Leiraveien. Hensikten
Hensikten med
med
Viken
bussanlegg ii Leiraveien.
reguleringsplanen er
er å
tilrettelegge for
for en
en god
fremtidig utvikling
utvikling av
av eksisterende
eksisterende bussanlegg,
bussanlegg, og
og
reguleringsplanen
å tilrettelegge
god fremtidig
sikre mulighetene
mulighetene for
for en
en mer
mer funksjonell,
funksjonell, effektiv
effektiv og
og miljøvennlig
miljøvennlig drift
drift av
av anlegget.
anlegget. Arbeidet
Arbeidet med
med
sikre
oppgraderingen av
av anlegget
anlegget har
har startet,
startet, og
og flere
flere tiltak
tiltak som
som hurtigladeanlegg
hurtigladeanlegg er
er etablert
etablert med
med
oppgraderingen
midlertidig tillatelser.
Lillestrøm kommune
kommune har
har stilt
stilt krav
krav om
om regulering
regulering for
for å
sikre en
en helhetlig
helhetlig
midlertidig
tillatelser. Lillestrøm
å sikre
utvikling
av anlegget,
anlegget, blant
blant annet
annet for
for å
ivareta viktige
viktige hensyn
hensyn som
som god
overflatehåndtering, hindre
utvikling av
å ivareta
god overflatehåndtering,
hindre
forurensing og
og ytterligere
ytterligere negativ
negativ påvirkning
knyttet til
til tilgrensende
tilgrensende Stilla
og Brauterstilla
Brauterstilla
forurensing
påvirkning knyttet
Stilla og
naturreservat.
naturreservat.
Størsteparten
av arealet
arealet ii planforslaget
er foreslått
foreslått regulert
regulert med
med formål
formål kollektivanlegg.
kollektivanlegg. Dagens
Dagens bygg
bygg
Størsteparten av
planforslaget er
og bruk
bruk ønskes
hovedsakelig videreført.
videreført. Reguleringen
Reguleringen innebærer
innebærer ii utgangspunktet
utgangspunktet ingen
ingen nye
nye større
større
og
ønskes hovedsakelig
bygg,
men en
en oppgradering
oppgradering av
av anlegget
anlegget med
med ulike
installasjoner, med
med mindre
mindre tekniske
bygg og
og
bygg, men
ulike installasjoner,
tekniske bygg
installasjoner
nødvendig for
for driften
driften av
av bussanlegget
bussanlegget -– som
som ladestasjoner,
ladestasjoner, galger
for fremføring
fremføring av
av
installasjoner nødvendig
galger for
strøm etc.
etc. Uregulert
Uregulert areal
areal nærmest
nærmest naturreservatet,
avsatt med
med LNF-formål
LNF-formål ii gjeldende
strøm
naturreservatet, avsatt
gjeldende
kommuneplan,
reguleres med
med formål
formål kollektivanlegg,
kollektivanlegg, men
men en
en hensynsone
hensynsone som
som setter
setter restriksjoner
restriksjoner
kommuneplan, reguleres
for bruken
bruken av
av arealet,
arealet, samt
samt krav
krav til
til tiltak
tiltak for
for å
å bedre
bedre ivareta
ivareta hensynet
hensynet til
til naturreservatet.
naturreservatet.
for
Byggegrensen settes
settes minimum
minimum avstand
avstand 30
30 m
m fra
fra vannlinje.
vannlinje. Planforslaget
Planforslaget legger
legger opp
opp til
til gode
Byggegrensen
gode
overvannsløsninger og
og håndtering
håndtering av
av vann
vann fra
fra forurensede
forurensede arealer.
arealer.
overvannsløsninger

2. Bakgrunn
Bakgrunn
2.

Jernban
elinje

Leiraveien
bussanlegg

n
eie
av

ir
Le

Lillestrøm
stasjon
bussanlegg
Figur 1.
Planområdets lokalisering
lokalisering nordøst
nordøstfor
Lillestrøm sentrum
sentrum ii en
en del
del av
av næringsområde
næringsområde nordøst
nordøstfor
stadion.
Figur
1. Planområdets
for Lillestrøm
for Åråsen
Åråsen stadion.
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Hensikten med
med reguleringsplanen
reguleringsplanen er
er å
tilrettelegge for
for en
en god
fremtidig utvikling
utvikling av
av eksisterende
eksisterende
Hensikten
å tilrettelegge
god fremtidig
bussanlegg
Leiraveien, og
og sikre
sikre mulighetene
mulighetene for
for en
en mer
mer funksjonell,
funksjonell, effektiv
effektiv og
og miljøvennlig
miljøvennlig drift
drift av
av
bussanlegg ii Leiraveien,
bussanlegget.
Viken Kollektivterminaler
Kollektivterminaler FKF
FKF eier
eier og
og drifter
drifter eksisterende
eksisterende bussanlegg,
bussanlegg, som
som er
er et
et av
av
bussanlegget. Viken
flere kollektivterminalanlegg
kollektivterminalanlegg ii Viken
Viken fylkeskommune.
fylkeskommune. Anlegget
Anlegget er
er ii dag
dag fullt
fullt utleid
utleid til
driftsoperatør
flere
til driftsoperatør
Ruter. Ruter
Ruter jobber
jobber mot
mot en
en målsetting
målsetting om
om at
at kollektivtrafikken
kollektivtrafikken ii Oslo
Oslo og
og Viken
Viken skal
skal være
utslippsfri ii
Ruter.
være utslippsfri
2028. Dette
Dette innebærer
innebærer endringer
endringer og
og tilrettelegging
tilrettelegging av
av anleggene,
anleggene, med
blant annet
annet økt
behov for
for
2028.
med blant
økt behov
etablering av
etablering
av ladeinfrastruktur.
ladeinfrastruktur.
Bussanlegget ligger
lokalisert nordøst
nordøst for
for Lillestrøm
Lillestrøm sentrum,
sentrum, om
om lag
lag 2
2 km
km fra
fra Lillestrøm
Lillestrøm stasjon,
stasjon, og
og er
er
Bussanlegget
ligger lokalisert
en del
del av
større næringsområde
næringsområde nordøst
nordøst for
for Åråsen
Åråsen stadion.
stadion. Det
Det grenser
til et
større parkparken
av et
et større
grenser til
et større
/idretts/friområde
sør og
og nært
nært kroksjøen
kroksjøen Stilla
Stilla mot
samt naturreservatene
naturreservatene Stilla
Stilla og
og Brauterstilla.
Brauterstilla.
/idretts/friområde ii sør
mot øst
øst samt
Det har
har vært
vært bussanlegg
bussanlegg på
eiendommen siden
siden slutten
slutten av
av 1970-tallet,
og da
da daværende
daværende Akershus
Akershus
Det
på eiendommen
1970-tallet, og
fylkeskommune kjøpte
kjøpte og
og overtok
overtok anlegget
anlegget ii 2017
2017 var
var det
det mye
mye grunnet
den gunstige
plasseringen ii
fylkeskommune
grunnet den
gunstige plasseringen
forhold til
til ruteområdet,
ruteområdet, og
og at
at den
den var
var fornuftig
fornuftig lokalisert
lokalisert ii bystrukturen
forholdsvis sentralt,
sentralt, men
men ii
forhold
bystrukturen -– forholdsvis
et industriområde
industriområde som
som reduserer
reduserer sjenanse
sjenanse for
for naboer
naboer og
og boligbebyggelse.
et
boligbebyggelse.

2.1 Kartutsnitt
Kartutsnitt
2.1

I

]

30/15

-

W»
Figur 2.
2. Kartutsnittet
Kartutsnittet viser
viser planområdet
planområdet hentet
hentetfra
varsel om
om oppstart
av reguleringsplanarbeid,
reguleringsplanarbeid, 03.04.2020
Figur
fra varsel
oppstart av
03.04.2020

2.2 Tidligere
vedtak
2.2
Tidligere vedtak
••
••

Kommuneplan 2019-2030
2019-2030 for
for Skedsmo
Skedsmo
Kommuneplan
Sak
PS 19/65,
vedtatt ii Skedsmo
Skedsmo kommunestyre
kommunestyre 12.06.2019
Sak PS
19/65, vedtatt
12.06.2019
Reguleringsplan for
for del
del av
30/18, Sørum
Sørum gård
til industriformål
industriformål (PlanID
(PlanlD 0231_098)
0231_098)
Reguleringsplan
av gnr./bnr.
gnr./bnr. 30/18,
gård til
Vedtatt ii Skedsmo
Skedsmo kommunestyre
kommunestyre 31.01.1968
31.01.1968
Vedtatt
3
3

2.3 Forslagsstiller
2.3
Forslagsstiller
Forslagsstiller er
er Viken
Viken kollektivterminaler
kollektivterminaler FKF,
FKF, et
et fylkeskommunalt
fylkeskommunalt foretak
foretak som
som heleid
heleid av
av Viken
Viken
Forslagsstiller
fylkeskommune. Plankonsulent
Plankonsulent er
er LMR
LMR arkitektur
arkitektur AS.
AS.
fylkeskommune.

2.4 Sakens
forhistorie
2.4
Sakens forhistorie
Viken Kollektivterminaler
Kollektivterminaler har
har startet
startet arbeidet
arbeidet med
med oppgraderingen
oppgraderingen av
av anlegget,
anlegget, og
og har
har med
med
Viken
midlertidig tillatelser
fått etablert
etablert hurtigladeanlegg
hurtigladeanlegg ii sør
sør for
for nye
nye el-busser,
el-busser, (2019),
(2019), galger,
trafo og
og
midlertidig
tillatelser fått
galger, trafo
oppstillingsplasser ii nord
nord (2019)
(2019) og
og rehabilitering
rehabilitering av
av vaskehall
vaskehall (2021).
(2021). Disse
Disse tiltakene
tiltakene utgjør
utgjør en
en stor
stor
oppstillingsplasser
del av
av oppgraderingen
oppgraderingen mot
mot et
et anlegg
anlegg med
med mer
mer miljøvennlige
miljøvennlige løsninger.
løsninger.
del
Flere at
at tiltakene
tiltakene er
er etablert,
etablert, men
men har
har kun
kun midlertidige
midlertidige tillatelser.
tillatelser. Lillestrøm
Lillestrøm kommune
kommune har
har nå
nå stilt
stilt
Flere
krav
om reguleringsplan
reguleringsplan for
for anlegget
anlegget for
for å
sikre en
en helhetlig
helhetlig utvikling,
utvikling, blant
blant annet
annet for
for å
sikre
krav om
å sikre
å sikre
ivaretagelse
av viktige
viktige hensyn
som god
god overflatevannhåndtering,
overflatevannhåndtering, hindre
hindre forurensing
forurensing og
og ytterligere
ytterligere
ivaretagelse av
hensyn som
negativ
påvirkning knyttet
knyttet til
til tilgrensende
tilgrensende naturreservat
naturreservat og
og kroksjøen
Stilla.
negativ påvirkning
kroksjøen Stilla.
II tillegg
tillegg må
må det
det ii en
en reguleringsprosess
reguleringsprosess ii tillegg
tillegg ryddes
ryddes opp
opp ii arealbruken
arealbruken og
og se
se på
nødvendige føringer
føringer
på nødvendige
for det
det til
til nå
uregulerte arealet
arealet nærmest
nærmest naturreservatet,
naturreservatet, som
som ii dag
dag benyttes
benyttes som
som en
en del
del av
av
for
nå uregulerte
bussanlegget,
men eies
eies av
av Lillestrøm
Lillestrøm kommune.
kommune.
bussanlegget, men

2.5 Dagens
situasjon
2.5
Dagens situasjon

Eo

.,

.

t

]

'

Figur 3.
Flyfoto viser
viser dagens
dagens situasjon
situasjon og
og eiendomsgrenser.
eiendomsgrenser. Merk
Merk at
at kartgrunnlag
kartgrunnlag fra
fra 2019
2019 ikke
viser siste
siste utførte
utførte tiltak
tiltak på
på
Figur
3. Flyfoto
ikke viser
anlegget.
anlegget.
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Planområdet omfatter
omfatter Leiraveien
Leiraveien 12-14,
og har
har et
et samlet
samlet tomteareal
tomteareal på
om lag
lag 50
200 m2•
Viken
Planområdet
12-14, og
på om
50 200
m2. Viken
kollektivterminaler
eier førstnevnte
førstnevnte tomt
tomt (gnr.
(gnr. 30/
30/ bnr.
bnr. 181)
181) som
som utgjør
utgjør størsteparten
størsteparten av
av planen.
planen.
kollektivterminaler eier
Eiendom gnr.
30/ bnr.
bnr. 255
255 ligger
ligger innlemmet
innlemmet ii planområdet,
planområdet, har
har annen
eier, og
og benyttes
benyttes til
lagerEiendom
gnr. 30/
annen eier,
til lager/logistikkvirksomhet.
vest og
og nord
planområdet til
til annen
annen industri
industri og
og næring.
næring.
/logistikkvirksomhet. II vest
nord grenser
grenser planområdet
Dagens anlegg
anlegg består
består av
av bussanlegg
bussanlegg med
med bussoppstillingsplasser,
bussoppstillingsplasser, vaskehall
vaskehall (og
(og lagerbygg),
lagerbygg), verksted
verksted
Dagens
og administrasjonsbygg.
administrasjonsbygg. Bygningsmassen
Bygningsmassen opptar
opptar store
store deler
deler av
av arealet
arealet sentralt
sentralt på
på tomten.
tomten.
og
Planområdet karakteriseres
karakteriseres ellers
ellers av
av asfalterte
asfalterte flater
flater og
og oppstillingsplasser
oppstillingsplasser for
for bussene,
bussene, hvor
hvor
Planområdet
bussenes
snuradius og
og logistikk
logistikk definerer
definerer avstand
avstand og
og plasseringen
plasseringen av
av tekniske
tekniske elementer.
elementer. På
På grunn
av
bussenes snuradius
grunn av
todeling
av anlegget,
anlegget, er
er det
det ii dag
dag nødvendig
nødvendig med
med to
to adkomster
adkomster -– en
en ii nord
nord og
og en
en ii sør.
sør. Det
Det er
er etablert
todeling av
etablert
en Veteranbussklubb
Veteranbussklubb med
med oppstilte
oppstilte veteranbusser
veteranbusser og
og tilhørende
tilhørende verkstedbygninger
verkstedbygninger nordøst
nordøst ii
en
planområdet.
Uregulert areal
areal nærmest
Stilla (se
(se fig.
fig. 4)
4) er
er eid
eid av
av Lillestrøm
Lillestrøm kommune,
kommune, og
og benyttes
benyttes ii
planområdet. Uregulert
nærmest Stilla
dag til
blant annet
annet adkomstvei,
adkomstvei, parkering
parkering og
og snøopplagring
snøopplagring for
for anlegget.
anlegget.
dag
til blant
En mindre
mindre del
del av
av planområdet
planområdet ii sør
sør er
er eid
eid av
av Lillestrøm
Lillestrøm kommune,
kommune, med
med deler
deler av
av utfartsparkeringen
utfartsparkeringen
En
for det
det nærliggende
nærliggende friluftsområdet.
friluftsområdet. Nærmeste
Nærmeste tilgrensede
nabo ii sør
sør er
er bueskytterklubbens
baner
for
tilgrensede nabo
bueskytterklubbens baner
og Friidrettsmuseet
Friidrettsmuseet -– som
som er
er del
del av
av et
et større
storre park-/idretts/friomräde
(Oksefjellet og
og Lillestrøm
Lillestrøm
og
park-/idretts/friområde (Oksefjellet
idrettspark)
idrettspark)

2.6 Gjeldende
2.6
Gjeldende planstatus
planstatus

Figur 4.
Til venstre:
venstre: Utsnitt
av gjeldende
gjeldende kommuneplan
for Skedsmo
Skedsmo 2019-2030.
2019-2030. Planområdet
Planområdet er
er hovedsakelig
hovedsakelig avsatt
avsatt til
til
Figur
4. Til
Utsnitt av
kommuneplan for
næringsvirksomhet.
Til Høyre:
Høyre: Utsnittfra
eksisterende reguleringsplan,
reguleringsplan, planområdet
planområdet er
er hovedsakelig
hovedsakelig regulert
regulert til
til
næringsvirksomhet. Til
Utsnitt fra eksisterende
industriformål.
En mindre
mindre del
del av
av planområdet
planområdet ii øst
er uregulert.
uregulert.
industriformål. En
øst er
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2.6.1 Kommuneplan
2.6.1
Kommuneplan
II gjeldende
for Skedsmo
Skedsmo 2019-2030
2019-2030 er
er størsteparten
størsteparten av
av planområdet
planområdet avsatt
avsatt til
til
gjeldende kommuneplan
kommuneplan for
næringsformål.
Et mindre
mindre areal
areal øst
planområdet er
er avsatt
avsatt med
med LNF-formål.
LNF-formäl.
næringsformål. Et
øst ii planområdet
Planområdet ligger
ligger nært
nært inntil
hensynsone flomfare
flomfare (H320_2).
(H320_2).
Planområdet
inntil hensynsone

2.6.2. Reguleringsplan
2.6.2.
Reguleringsplan
Planområdet er
er hovedsakelig
hovedsakelig regulert
til industriformål
industriformål ii eldre
eldre reguleringsplan
reguleringsplan for
for del
del av
av gnr./bnr.
Planområdet
regulert til
gnr./bnr.
30/18,
Sørum gård
til industriformål
industriformål (vedtatt
(vedtatt 31.01.1968,
31.01.1968, planID
planlD 0231_098).
0231_098). Adkomst,
Adkomst, felles
felles
30/18, Sørum
gård til
avkjørsel til
til området
området fra
fra Leiraveien
Leiraveien er
er regulert
regulert inn
inn nord
nord ii planen.
planen. Denne
Denne atkomsten
atkomsten er
er ikke
avkjørsel
ikke
opparbeidet.
opparbeidet.
Et mindre
areal innenfor
innenfor planområdet
planområdet (del
(del av
av Leiraveien)
Leiraveien) er
er regulert
regulert til
til veiformål
veiformål ii reguleringsplanen
reguleringsplanen ii
Et
mindre areal
eldre
reguleringsplan
for
Industriarealer
på
østsiden
av
hovedbanen
(vedtatt
31.10.1961,
planlD
eldre reguleringsplan for Industriarealer på østsiden av hovedbanen (vedtatt 31.10.1961, planID
0231_025).
0231_025).
En stripe
stripe av
av planområdet
planområdet ii øst,
og en
en mindre
mindre del
del ii sørvest,
sørvest, er
er uregulert.
uregulert. Dette
Dette arealet
arealet fremstår
fremstår med
med
En
øst, og
hvit
farge ii figur
figur 4,
kartutsnitt.
hvit farge
4, høyre
høyre kartutsnitt.
Planområdet grenser
følgende reguleringsplaner:
reguleringsplaner:
Planområdet
grenser til
til følgende
•• II øst
til reguleringsplan
for Leirelvområdet,
Leirelvområdet, (vedtatt
(vedtatt 09.08.04,
09.08.04, planlD
0231_389).
øst grenser
grenser til
reguleringsplan for
planID 0231_389).
•• II sør
sør grenser
til reguleringsplan
reguleringsplan for
for del
del av
av Sørum
Sørum Østre,
Østre, gnr./bnr.
30/18, Sørum
fritidsgård
grenser til
gnr./bnr. 30/18,
Sørum fritidsgård
(vedtatt 23.03.1985,
23.03.1985, planID
plan ID 0231_208)
0231_208)
(vedtatt
•• II nord
nord grenser
til reguleringsplan
reguleringsplan for
for Gnr.
Gnr. 30/275
og 29/1115,
29/1115, Leiraveien
Leiraveien (vedtatt
(vedtatt 06.06.12,
grenser til
30/275 og
06.06.12,
planlD
0231_499)
planID 0231_499)
•• II vest
vest mot
mot pågående
pågående planarbeid
planarbeid for
for Leiraveien
Leiraveien 11,
på andre
andre siden
siden av
av Leiraveien,
Leiraveien, med
med hensikt
hensikt
11, på
om å
å regulere
regulere for
for næring/industri.
næring/industri. Varslet
Varslet planavgrensning
planavgrensning omfatter
omfatter Leiraveien
Leiraveien og
og veikryss.
veikryss.
om

2.6.3. Andre
Andre viktige
viktige føringer
føringer og
og planer
planer
2.6.3.

Leiraveien
bussanlegg

Figur 5.
Flyfoto viser
viser Stilla
Stilla og
og Brauterstilla
Brauterstilla naturreservat,
naturreservat, tilgrensende
tilgrensende til
til planområdet
planområdet ii øst,
med avgrensing
avgrensing mot
mot
Figur
5. Flyfoto
øst, med
planområdet markert
markert ii turkis.
turkis.
planområdet
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Planområdet ligger
ligger tilgrensende
tilgrensende Stilla
Stilla og
og Brauterstilla
Brauterstilla naturreservat.
naturreservat. Reservatet
Reservatet ble
ble vedtatt
vernet
Planområdet
vedtatt vernet
22.01.2016, med
med tilhørende
tilhørende forskrift
forskrift (FOR-2016-01-22-4).
(FOR-2016-01-22-4).
22.01.2016,
Formålet med
med vernet
vernet er
er å
bevare to
to viktige
viktige kroksjøer
kroksjøer ii vassdraget
vassdraget Leira
Leira med
med deres
deres mangfold
mangfold av
av truet,
truet,
Formålet
å bevare
sjelden og
og sårbar
sårbar natur.
natur. Naturreservat
Naturreservat er
er den
den strengeste
strengeste verneformen
verneformen etter
etter naturmangfoldloven.
naturmangfoldloven.
sjelden

2.7 Planprosess
og medvirkning
medvirkning
2.7
Planprosess og
2.7.1. Varsel
Varsel om
om oppstart
oppstart
2.7.1.
Oppstart
av reguleringsplanarbeidet
reguleringsplanarbeidet ble
ble kunngjort
kunngjort ii Romerikes
Romerikes Blad
Blad den
den 03.04.2020,
samt lagt
ut
Oppstart av
03.04.2020, samt
lagt ut
elektronisk på
på kommunens
kommunens hjemmeside
hjemmeside samme
samme dag.
dag. Naboer
Naboer og
og berørte
berørte parter
parter ble
ble varslet
varslet ii eget
eget brev,
brev,
elektronisk
samme dato.
dato. Frist
Frist for
for å
å komme
komme med
med merknad
merknad til
til planarbeidet
planarbeidet var
var 08.05.2020.
samme
08.05.2020.

2.7.2 Krav
Krav om
om konsekvensutredning
konsekvensutredning
2.7.2
Planønsket er
er vurdert
henhold til
til planplan- og
og bygningsloven
bygningsloven §
$ 4-1.
4-1. Planprogram
Planprogram og
og §
$ 4-2.
4-2.
Planønsket
vurdert ii henhold
Planbeskrivelse og
og konsekvensutredning,
konsekvensutredning, med
med tilhørende
forskrift om
om konsekvensutredninger.
Planbeskrivelse
tilhørende forskrift
konsekvensutredninger.
Tiltaket
faller ikke
ikke inn
inn under
under forskriftens
forskriftens oppfangingskriterier
oppfangingskriterier og
og skal
skal derfor
derfor ikke
konsekvensutredes.
Tiltaket faller
ikke konsekvensutredes.

2.7.3 Merknader
Merknader til
til varsel
varsel om
om oppstart
oppstart
2.7.3
Det kom
kom inn
inn 10
merknader til
varsel om
om oppstart.
oppstart.
Det
10 merknader
til varsel
AIie merknadene
merknadene er
er fra
fra overordnede
overordnede myndigheter
myndigheter og
og andre
andre høringsparter,
høringsparter, ingen
ingen fra
fra privatpersoner.
privatpersoner.
Alle
Flere av
av merknadene
merknadene påpeker
viktigheten av
av god
og håndtering
håndtering av
av overvann
overvann og
og
Flere
påpeker viktigheten
god utredning
utredning og
forurensing med
med tanke
tanke på
på planområdets
planområdets beliggenhet
tett opp
opp til
til naturreservatet
naturreservatet kroksjøen
kroksjøen Stilla
og
forurensing
beliggenhet tett
Stilla og
Brauterstilla, med
med et
et stort
stort og
og verdifullt
verdifullt naturmangfold.
naturmangfold. Opprettholdelse
Opprettholdelse av
av tilstrekkelig
tilstrekkelig buffersone
buffersone fra
fra
Brauterstilla,
bussanlegget
naturreservatet og
og nødvendig
nødvendig skjerming
skjerming -– særlig
særlig med
på Stilla
Stilla som
som viktig
bussanlegget til
til naturreservatet
med tanke
tanke på
viktig
fugleområde for
for vannfugler,
vannfugler, nevnes
nevnes av
av Statsforvalteren
Statsforvalteren ii Oslo
og Viken,
Viken, Naturvernforbundet
Naturvernforbundet og
og
fugleområde
Oslo og
Norsk ornitologisk
ornitologisk forening
forening som
som særlig
særlig viktige
hensyn som
som må
må ivaretas
ivaretas ii planprosessen.
planprosessen. II tillegg
tillegg til
til
Norsk
viktige hensyn
nødvendige
tiltak for
for å
forhindre forringelse
forringelse av
av vassdraget.
vassdraget.
nødvendige tiltak
å forhindre
Fylkeskommunen påpeker
påpeker begrensning
begrensning ii parkeringsdekning
parkeringsdekning som
som egnet
egnet virkemiddel
virkemiddel for
for å
stimulere til
til
Fylkeskommunen
å stimulere
bruk
av gange-,
sykkel og
og kollektivtransport
kollektivtransport fremfor
fremfor bilbruk.
bilbruk.
bruk av
gange-, sykkel
Merknadene følger
følger ii vedlegg
vedlegg 18.
Forslagsstillers kommentarer
kommentarer til
til merknadene
merknadene samt
samt sammendrag
sammendrag av
av
Merknadene
18. Forslagsstillers
merknadene kan
kan leses
leses ii planbeskrivelsen
planbeskrivelsen (vedlegg
(vedlegg 3).
3).
merknadene

2.7.4 Medvirkning
Medvirkning
2.7.4
Forslagsstiller har
har avholdt
avholdt flere
flere dialogmøter
dialogmøter med
med ulike
ulike berørte
berørte parter
planprosessen, deriblant
deriblant med
med
Forslagsstiller
parter ii planprosessen,
grunneier
av eiendom
eiendom gnr.
30/bnr. 255
255 (11.12.2019,
(11.12.2019, 12.05.2020
og 10.12.2020),
Veteranbussklubben
grunneier av
gnr. 30/bnr.
12.05.2020 og
10.12.2020), Veteranbussklubben
(16.06.2020), Lillestrøm
Lillestrøm og
og Omegn
Bueskytterklubb (02.06.2020)
(02.06.2020) og
og Friidrettsmuseet
Friidrettsmuseet (11.06.2020).
(11.06.2020).
(16.06.2020),
Omegn Bueskytterklubb

7
7

2.7.5 Forventet
fremdriftsplan
2.7.5
Forventet fremdriftsplan
Behandling
Behandling

Når
Når

Hovedutvalg for
for miljø
og samfunn
samfunn -– førstegangsbehandling
førstegangsbehandling 27.04.2022
27.04.2022
Hovedutvalg
miljø og
Offentlig ettersyn
ettersyn
Offentlig

Mai/juni 2022
2022
Mai/juni

Hovedutvalg for
for miljø
og samfunn
samfunn -– andregangsbehandling
andregangsbehandling
Hovedutvalg
miljø og

Høst 2022
2022
Høst

Formannskapet
Formannskapet

Høst 2022
2022
Høst

Kommunestyret
Kommunestyret

Høst 2022
2022
Høst

Tabell
Forventet fremdriftsplan
fremdriftsplan
Tabell 1.
1. Forventet

3.
Presentasjon av
av planforslaget
planforslaget
3. Presentasjon
3.1
bebyggelse og
og tekniske
3.1 Kollektivanlegg
Kollektivanlegg -– bebyggelse
tekniske installasjoner
installasjoner
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Figur 66 Kartutsnitt
Kartutsnitt viser
viser forslag
forslag til
til detaljreguleringsplan
detaljreguleringsplan for
for Leiraveien
Leiraveien bussanlegg,
datert 31.08.2021.
Figur
bussanlegg, datert
31.08.2021.
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Størsteparten
av arealet
arealet ii planforslaget
er foreslått
foreslått regulert
regulert med
med arealformål
arealformål kollektivanlegg,
til
Størsteparten av
planforslaget er
kollektivanlegg, til
sammen fire
fire felt
felt SKA1
-4, hvorav
feltet SKA1
SKAl utgjør
utgjør det
det aller
aller største
største feltet.
feltet. Kort
Kort beskrevet
beskrevet består
består
sammen
SKA1 -4,
hvorav feltet
SKAl
av flate
flate for
for oppstillingsplasser
oppstillingsplasser for
for busser
busser ii nord
og sør,
sør, og
og SKA2,
SKA2, 3
3 og
og 4
4 av
av bebyggelsen.
bebyggelsen.
SKA1 av
nord og
Dagens bygg
bygg og
og bruk
bruk ønskes
hovedsakelig videreført.
videreført. Reguleringen
Reguleringen innebærer
innebærer ii utgangspunktet
utgangspunktet ingen
ingen
Dagens
ønskes hovedsakelig
nye
større bygg,
bygg, men
men en
en oppgradering
oppgradering av
av anlegget
anlegget ved
ved ulike
ulike installasjoner,
installasjoner, med
med mindre
mindre tekniske
tekniske bygg
bygg
nye større
og installasjoner
installasjoner nødvendig
nødvendig for
for driften
driften av
av bussanlegget
bussanlegget -– som
som ladestasjoner,
ladestasjoner, galger
for fremføring
fremføring av
av
og
galger for
strøm etc.
etc. Mange
Mange av
av de
de tekniske
tekniske installasjonene
installasjonene vil
vil ikke
ikke bli
bli beregnet
beregnet inn
inn ii%
BYA. Selv
Selv om
om det
det ii
strøm
% BYA.
planforslaget
ikke legges
legges opp
opp til
ny bebyggelse
bebyggelse innenfor
innenfor feltet
feltet SKA1,
SKAl, reguleres
reguleres det
det en
en
planforslaget ikke
til ny
utnyttelsesgrad
maks 20
20 %
BYA. Dette
Dette gjøres
av hensyn
hensyn til
til fremtidig
fremtidig utvikling
av
utnyttelsesgrad på
på maks
% BYA.
gjøres av
utvikling av
eiendommen, med
med en
en målsetning
målsetning om
om at
at alle
alle bussene
bussene skal
skal være
være el-busser.
el-busser. Her
Her er
mye fortsatt
fortsatt
eiendommen,
er mye
uavklart
med tanke
tanke på
finansiering, tidspunkter
tidspunkter og
og løsninger
løsninger for
for ladeinfrastruktur
ladeinfrastruktur og
og installasjoner
installasjoner
uavklart med
på finansiering,
mm.
mm.
Feltene SKA2,
SKA2, 3
3 og
og 4
er senteret
senteret ii planen,
planen, og
og feltgrensene
feltgrensene tar
tar utgangspunkt
utgangspunkt ii den
den eksisterende
eksisterende
Feltene
4 er
bebyggelsen,
med administrasjonsbygg,
administrasjonsbygg, verkstedhall
verkstedhall og
og vaskehall,
vaskehall, og
og med
med noe
noe utvidelse
av
bebyggelsen, med
utvidelse av
arealet. Utnyttelsen
Utnyttelsen på
på 80
BYA og
og 100
BYA, bygger
bygger ii hovedsak
hovedsak på
på dagens
dagens bebyggelse
bebyggelse
arealet.
80 %
% BYA
100 %
% BYA,
innenfor
feltene med
med tanke
tanke på
på nødvendige
nødvendige tekniske
tekniske installasjoner
installasjoner på
på tak,
som solcellepanel.
solcellepanel. Det
Det
innenfor feltene
tak, som
tillates
noe økning
av eksisterende
eksisterende høyde.
høyde. Dette
Dette gir
en fleksibilitet
fleksibilitet ii planen
planen ved
ved å
muliggjøre en
en
tillates noe
økning av
gir en
å muliggjøre
sammenføyning av
av bygningsdelene
bygningsdelene ved
ved fremtidige
fremtidige behov,
behov, men
men sikres
sikres at
den sentreres
sentreres rundt
dagens
sammenføyning
at den
rundt dagens
store haller
haller for
for verksted
verksted og
og lager.
lager. Dette
Dette vil
vil også
også medføre
medføre at
at driften
driften av
av bussanlegget
bussanlegget vil
vil fungere
fungere
store
bedre.
bedre.
Innenfor
formålet kollektivanlegg
kollektivanlegg kan
kan det
det legges
legges til
til rette
rette for
for oppstilling
oppstilling for
for inntil
inntil 150
busser,
Innenfor formålet
150 busser,
hovedsakelig
nord ii planområdet.
planområdet. Det
Det tillates
tillates ii tillegg
tillegg etablert
etablert 150
bilparkeringsplasser. Dette
Dette er
er da
da
hovedsakelig nord
150 bilparkeringsplasser.
parkering
for ansatte.
ansatte.
parkering for

Ny plassering av
veteranbussklubb
Endret oppstillingsplass
busser med nye pantografer
og hurtigladere
Eksist administrasjonsbygg Dy9ge
mer sammen versledhall
Eksist. verkstedhall med teknisk
Eksist. lagerhal

patak

Eiendom 30/255

Ny vaskehall og bygg til tekniske rom bygges sammen med lager-Iverk.sledhall

Ny nettstasjon (trato)

Opsti11ingsplass el-busser med ladestasjoner
Skal kunne utvides til hurtigladere og
patografer
Nytt sikringsgjerde mot naturreservatet
Flettverksgjerde minimum 2 meter høyt

Figur 7.
7. Perspektivskisse
Perspektivskisse som
som viser
viser planområdet
planområdet sett
sett fra
fra vest,
vest, vist
vist med
full utnyttelse
utnyttelse og
og maks
maks tillatte
tillatte høyder.
høyder. Merk
Merk at
at med
Figur
med full
med
full utnyttelse
utnyttelse ii dette
dette tilfelle
tilfelle betyr
betyr bebyggelsen
bebyggelsen ii felt
felt SKA2-4,
og SAA.
SAA.
full
SKA2-4, og
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3.2
og hensynsone
hensynsone for
for særlig
særlig bevaring
bevaring naturmiljø
naturmiljø mot
mot Stilla
3.2 Byggegrense
Byggegrense og
Stilla

Planforslaget legger
legger opp
opp til
til at
at eventuell
eventuell ny
ny bebyggelse
bebyggelse skal
skal skje
skje innenfor
innenfor feltene
feltene SKA2-4,
SKA2-4, ii tilknytning
Planforslaget
tilknytning
til
eksisterende funksjoner
funksjoner for
for bussanlegg.
bussanlegg. For
For SKAl
kun mindre
mindre tekniske
bygg og
og
til eksisterende
SKA1 tillates
tillates kun
tekniske bygg
installasjoner
nødvendig for
for driften
driften av
av bussanlegget.
bussanlegget. Byggegrensen
Byggegrensen mot
mot øst,
og
installasjoner nødvendig
øst, og
naturreservatet
Stilla, er
er satt
satt 10
meter fra
fra eiendomsgrensen,
eiendomsgrensen, som
som sammenfaller
sammenfaller med
med
naturreservatet Stilla,
10 meter
hensynssone
bevaring av
av naturmiljø
naturmiljø (H720}.
Arealet som
som utgjør
utgjør hensynssonen,
hen synssonen, er
er uregulert.
uregulert.
hensynssone særlig
særlig bevaring
(H720). Arealet
Innenfor
hensynsonen er
er det
det flere
flere restriksjoner
restriksjoner for
for arealbruken,
arealbruken, blant
blant annet
annet forbud
forbud mot
mot
Innenfor hensynsonen
parkering,
snøopplag, støy
støy og
og lyskilder,
lyskilder, ment
ment å
å ivareta
ivareta hensynene
hensynene til
til naturreservatet.
naturreservatet. II
parkering, snøopplag,
formälsgrensen (SKA1)
(SKA1) er
er det
det krav
krav til
til etablering
etablering av
av et
et minimum
minimum 2
2 meter
meter høyt
høyt sikringsgjerde
sikringsgjerde mot
mot
formålsgrensen
naturreservatet,
som vist
vist på
plankartet.
naturreservatet, som
på plankartet.

3.3
3.3 Naeringsbebyggelse
Næringsbebyggelse

Eiendom gnr.
30/bnr. 255,
255, felt
felt SAA,
SAA, ligger
ligger omsluttet
omsluttet av
bussanlegget, og
og er
er ii sin
sin helhet
helhet foreslått
foreslått med
med
Eiendom
gnr. 30/bnr.
av bussanlegget,
kombinasjonsformålet
kollektivanlegg og
og næringsbebyggelse.
næringsbebyggelse. Formålet
Formålet sikrer
sikrer videreføring
av dagens
dagens
kombinasjonsformålet kollektivanlegg
videreføring av
næringsvirksomhet.
Maks utnyttelse
utnyttelse er
er satt
satt til
til 80
80 %
BYA, og
og tar
hovedsak utgangspunkt
utgangspunkt ii dagens
dagens
næringsvirksomhet. Maks
% BYA,
tar ii hovedsak
bebyggelse
innenfor feltet,
feltet, men
men med
med noe
noe øking
tillatt høyde.
høyde. Kombinasjonsformålet
Kombinasjonsformålet med
med
bebyggelse innenfor
øking ii tillatt
kollektivanlegg
gir mulighet
mulighet for
for en
fremtidig innlemming
innlemming av
av eiendommen
eiendommen som
som en
en del
del av
av selve
selve
kollektivanlegg gir
en fremtidig
kollektivanlegget
om dette
dette skulle
skulle bli
bli aktuelt
aktuelt ii fremtiden.
fremtiden.
kollektivanlegget om

3.4
Vei og
adkomst
3.4 Vei
og adkomst

Bussanlegget har
adkomst via
via kommunal
kommunal vei
vei Leiraveien,
Leiraveien, og
og planforslaget
regulerer til
til midtlinje
midtlinje
Bussanlegget
har adkomst
planforslaget regulerer
av Leiraveien.
Leiraveien. Planforslaget
Planforslaget foreslår
foreslår tre
t r e adkomster.
adkomster. Dagens
Dagens adkomst
sør ii videreføres,
videreføres, med
med inninn- og
og
av
adkomst ii sør
utkjøring.
nord foreslås
foreslås to
to ekstra
ekstra adkomster
adkomster ii tillegg
tillegg til
eksisterende; en
en for
for innkjøring
innkjøring og
og en
en annen
annen
utkjøring. II nord
til eksisterende;
for utkjøring.
utkjøring.
for
Felt SAA
SAA (eiendom
(eiendom gnr.
30/bnr. 255)
255) med
med næringsvirksomhet
næringsvirksomhet har
har ii dag
dag adkomst
adkomst over
over bussanlegget
bussanlegget og
og
Felt
gnr. 30/bnr.
delvis over
over kommunal
grunn ii øst,
felt SKA1.
SKAl. Denne
Denne er
er videreført
videreført ii planforslaget.
planforslaget.
delvis
kommunal grunn
øst, felt

3.5
for etablering
etablering av
Veteranbussklubben
3.5 Bestemmelsesomräde
Bestemmelsesområde for
av Veteranbussklubben

Planforslaget legger
legger opp
opp til
til en
en flytting
flytting av
av Veteranbussklubben
Veteranbussklubben sin
sin virksomhet,
virksomhet, med
med veteranbusser
veteranbusser og
og
Planforslaget
mindre bygninger,
bygninger, fra
fra dagens
dagens plassering
plassering nordøst
nordøst ii planområdet
planområdet til
til den
den sørlige
sørlige delen.
delen.
mindre
Bestemmelsesområde #1
#l angir
angir tillatt
plassering, med
med bestemmelser
bestemmelser for
for bygg
bygg på
på inntil
inntil en
en etasje,
etasje, og
og
Bestemmelsesområde
tillatt plassering,
maks tillatt
tillatt kotehøyde.
kotehøyde.
maks

4.
Vurderinger
4. Vurderinger
4.1
og reguleringsplan
reguleringsplan
4.1 Kommuneplan
Kommuneplan og

Planlanområdet er
er avsatt
avsatt hovedsakelig
med næringsbebyggelse
næringsbebyggelse ii kommuneplanen,
kommuneplanen, og
og tilsvarende
tilsvarende
Planlanområdet
hovedsakelig med
avsatt med
med industriformål
industriformål ii eldre
eldre reguleringsplan
reguleringsplan fra
fra 1968.
Planforslagets hovedformål
hovedformål
avsatt
1968. Planforslagets
kollektivanlegg,
kombinasjon med
med næringsbebyggelse
for et
et mindre
mindre felt,
felt, er
er vurdert
være ii tråd
tråd
kollektivanlegg, ii kombinasjon
næringsbebyggelse for
vurdert åå være
med kommuneplanens
kommuneplanens formål.
formål.
med

Planforslaget avviker
avviker fra
fra gjeldende
kommuneplanbestemmelser på
på tre
t r e punkter:
punkter: arealformål,
arealformål,
Planforslaget
gjeldende kommuneplanbestemmelser
parkering
og
antall
avkjørsler
på
kommunal
vei
Leiraveien
parkering og antall avkjørsler på kommunal vei Leiraveien
4.1.1
Formål -- uregulert
uregulert område
mot Stilla
4.1.1 Formål
område mot
Stilla
Et område
område på
om lag
lag 3000
m22 (stripeareal
(stripeareal langsmed
langsmed kantsonen
kantsonen til
til Stilla)
Stilla) er
uregulert og
og avsatt
avsatt med
med
Et
på om
3000 m
er uregulert
LNF-formål ii gjeldende
kommuneplan. Arealet
Arealet har
har vært
benyttet som
som en
en del
del av
av bussanlegget
bussanlegget over
over
LNF-formål
gjeldende kommuneplan.
vært benyttet

10
10

lengre
tid, og
og mesteparten
mesteparten er
er asfaltert.
asfaltert. Det
Det benyttes
benyttes til
til ansattparkering,
ansattparkering, manøvreringsareal
manøvreringsareal for
for
lengre tid,
bussene
og adkomstvei
adkomstvei for
for eiendom
eiendom gnr.
bnr. 255.
255. (se
(se figur
figur 8).
8).
bussene og
gnr. 30/
30/ bnr.
Forslagsstiller Viken
Viken Kollektivterminaler
Kollektivterminaler FKF
FKF beskriver
beskriver at
at de
de er
er avhengige
avhengige av
av dette
dette arealet
arealet for
for å
få
Forslagsstiller
å få
plass
til tilstrekkelig
tilstrekkelig antall
antall busser
busser slik
slik planforslaget
planforslaget legger
legger opp
opp til,
til, samt
samt areal
areal for
for manøvrering
manøvrering av
av
plass til
bussene
på bussanlegget.
bussanlegget. Galgeanlegg
nord er
er allerede
allerede etablert
etablert (med
(med midlertidig
midlertidig tillatelse).
tillatelse). Det
Det
bussene på
Galgeanlegg ii nord
uregulerte
arealet er
eid av
av Lillestrøm
Lillestrøm kommune,
kommune, og
og er
er en
en del
del av
av eiendommen
eiendommen gnr.
gnr. 30/bnr.
18.
uregulerte arealet
er eid
30/bnr. 18.
II planforslaget
planforslaget er
er dette
dette arealet
arealet gitt
kollektivanleggsformål, og
og er
er en
en del
del av
av feltet
feltet SKA1.
SKAl. Arealet
Arealet er
er ii
gitt kollektivanleggsformål,
tillegg
gitt hensynsone
hensynsone særlig
særlig bevaring
bevaring naturmilj
(720), med
med strenge
strenge restriksjoner
restriksjoner for
for bruken.
bruken.
tillegg gitt
naturmiljø (720),
Hensynssonen har
har som
som formål
formål å
å hindre
hindre uønsket
uønsket aktivitet,
aktivitet, begrense
begrense bruken
bruken og
og hindre
hindre forsøpling
forsøpling og
og
Hensynssonen
utslipp
naturreservatet. Dette
Dette gjøres
ved å
å etablere
etablere et
et permeabelt
permeabelt dekke
dekke og
og en
en fordrøyningsgrøft
fordrøyningsgrøft
utslipp ii naturreservatet.
gjøres ved
for å
ivareta avrenning
avrenning fra
fra bussoppstillingsplassene,
bussoppstillingsplassene, samt
samt et
et sikringsgjerde
sikringsgjerde som
som skal
skal forhindre
forhindre søppel
søppel
for
å ivareta
og skitten
skitten snø
snø inn
inn mot
mot Stilla
Stilla og
og Brauterstilla
Brauterstilla naturreservat.
naturreservat. II tillegg
vil det
det være
være byggeforbud,
byggeforbud, forbud
forbud
og
tillegg vil
mot snøopplagring,
snøopplagring, parkeringsforbud
og krav
krav om
om vedlikeholdsplan
vedlikeholdsplan innenfor
innenfor området.
området. Arealet
Arealet vil
vil bli
bli
mot
parkeringsforbud og
benyttet
som manøvreringsareal
for bussene,
bussene, men
ikke for
for parkering
eller biler.
biler.
benyttet som
manøvreringsareal for
men ikke
parkering av
av busser
busser eller
Tomgangskjøring
og mye
mye menneskelig
menneskelig aktivitet
aktivitet har
har særlig
særlig stor
stor negativ
negativ effekt
effekt på
fugleartene som
som
Tomgangskjøring og
på fugleartene
lever
buffersonen ned
ned mot
mot Stilla
Stilla og
og Brauterstilla
Brauterstilla naturreservat,
naturreservat, dette
dette er
er påpekt
påpekt ii
lever ii buffersonen
Naturmangfoldrapporten som
som følger
følger planforslaget.
planforslaget. Virkningen
Virkningen knyttet
knyttet til
bruken av
av arealet
arealet som
som
Naturmangfoldrapporten
til bruken
manøvreringsareal er
mindre forstyrrende,
forstyrrende, så
så parkeringsforbudet
parkeringsforbudet utgjør
utgjør en
en viktig
presisering ii
manøvreringsareal
er mindre
viktig presisering
bruken.
Veteranbussklubben er
dag plassert
innenfor arealet
nord. Plasseringen
Plasseringen nær
nær
bruken. Veteranbussklubben
er ii dag
plassert innenfor
arealet ii nord.
naturreservatet
er svært
svært uheldig
uheldig særlig
særlig med
med tanke
tanke for
for forurensningsfaren
forurensningsfaren det
det utgjør.
utgjør. Planforslaget
Planforslaget
naturreservatet er
legger
opp til
til at
denne flyttes
flyttes til
sør ii planområdet,
planområdet, nær
nær utfartsparkering,
utfartsparkering, og
og ii betraktelig
betraktelig større
større
legger opp
at denne
til sør
avstand fra
fra Stilla.
Stilla.
avstand

sula

SKA1
A=34,4 daa.
%BYA=20%

1

Figur 8.
kartutsnitt viser
viser eksisterende
eksisterende reguleringsplan
reguleringsplan for
for området,
og flyfoto
flyfoto av
av dagens
dagens bruk
uregulert areal
areal
Figur
8. Venstre:
Venstre: kartutsnitt
området, og
bruk uregulert
nærmest
Brauterstilla naturreservat.
naturreservat. Høyre:
Høyre: Utsnitt
av planforslaget
planfors/aget med
med planforslaget
planfors/aget hensynsone
hensynsone 720.
nærmest Stilla
Stilla og
og Brauterstilla
Utsnitt av
720.

Kommunedirektøren ser
ser at
at det
det er
er uheldig
uheldig at
at arealet
arealet nærmest
nærmest naturreservatet
naturreservatet skal
skal benyttes
benyttes til
til
Kommunedirektøren
kollektivanlegg,
og
at
utvidelsen
og
bruken
har
skjedd
gradvis,
og
på
kommunal
grunn
uten
tillatelser.
kollektivanlegg, og at utvidelsen og bruken har skjedd gradvis, og på kommunal grunn uten tillatelser.
En regulering
regulering til
til LNF
LNF eller
eller grøntformål
vil derimot
derimot være
være misvisende.
misvisende. Bussanlegget
Bussanlegget har
har høy
høy
En
grøntformål vil
samfunnsnytte, og
og planforslaget
planforslaget legger
legger opp
opp til
til en
en utvikling
utvikling som
som gir
mer miljøvennlige
miljøvennlige løsninger
løsninger og
og er
er
samfunnsnytte,
gir mer
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viktig for
for kollektivtrafikken
kollektivtrafikken ii området.
området. Hensynssonen
Hensynssonen med
med restriksjoner
restriksjoner for
for bruk
bruk av
sikrer en
en
viktig
av arealet
arealet sikrer
betraktelig
forbedring fra
fra dagens
dagens situasjon,
situasjon, og
og bestemmelser
bestemmelser setter
setter krav
krav til
til flere
flere tiltak
tiltak som
som ii større
større
betraktelig forbedring
grad
enn før
før vil
vil ivareta
ivareta hensynene
hensynene til
til fugleliv,
fugleliv, vegetasjon
vegetasjon og
og vannkvalitet
vannkvalitet ii naturreservatet.
naturreservatet.
grad enn
Byggegrensen er
er satt
satt minimum
minimum 30
30 meter
meter fra
fra vannlinje
vannlinje (se
(se og
og punkt
punkt om
om 4.13
4.13 Naturmangfold).
Naturmangfold). Disse
Disse
Byggegrensen
tiltakene
tatt ii betraktning
betraktning gjør
at kommunedirektøren
kommunedirektøren vurderer
vurderer at
at arealet
arealet avsatt
til LNF-formål
LNF-formål ii
tiltakene tatt
gjør at
avsatt til
kommuneplanen
kan aksepteres
aksepteres regulert
regulert til
til kollektivanlegg.
kollektivanlegg.
kommuneplanen kan

4.1.2
Parkering
4.1.2 Parkering
Planforslaget legger
legger opp
opp til
til oppstillingsplasser
oppstillingsplasser for
for 150
busser, en
en økning
økning på
på om
om lag
lag 30
busser fra
fra
Planforslaget
150 busser,
30 busser
dagens antall.
antall. Planforslaget
Planforslaget tillater
etablert 150
bilparkeringsplasser for
for ansatte.
ansatte. Planforslaget
Planforslaget
dagens
tillater etablert
150 bilparkeringsplasser
utfordrer
kommuneplanens bestemmelser
bestemmelser for
for parkeringsdekning
for industri-lagerområder
industri-lagerområder (i
(i sone
sone 4)
4)
utfordrer kommuneplanens
parkeringsdekning for
2
som tar
utgangspunkt ii 0,5
plasser per.
per. 200
200 m
m2 BRA.
BRA. For
For planforslaget
planforslaget vil
vil dette
dette gi
gi et
et maksimumsantall
maksimumsantall
som
tar utgangspunkt
0,5 plasser
på
26 plasser
plasser for
for bussanlegget,
bussanlegget, og
og 20
20 for
for lagerbygget
lagerbygget (eksisterende
(eksisterende næringsbygg).
næringsbygg).
på 26
Et bussanlegg
har primært
primært ikke
ikke BRA
BRA etter
etter funksjon
funksjon og
og ansatte,
slik som
som er
er utgangspunktet
utgangspunktet for
for
Et
bussanlegg har
ansatte, slik
parkeringsnormene
kommuneplanen. Anlegget
Anlegget har
har lav
lav BRA,
BRA, men
men rundt
rundt 450
450 ansatte.
ansatte. Rundt
Rundt 400
400 er
er
parkeringsnormene ii kommuneplanen.
sjåfører, og
og resten
resten er
er fordelt
fordelt på
på administrasjon,
administrasjon, vaskeri
vaskeri og
og verkstedansatte.
verkstedansatte. En
En stor
stor andel
andel av
av
sjåfører,
sjåførene starter
starter arbeidsdagen
arbeidsdagen på
et så
så tidlig
tidlig tidspunkt
tidspunkt at
at annen
annen kollektivtransport
kollektivtransport (tog)
(tog) ikke
ikke er
er
sjåførene
på et
aktuelt, og
og bussanlegget
bussanlegget ligger
ligger ii tillegg
om lag
lag 2
2 km
km fra
fra Lillestrøm
Lillestrøm togstasjon.
togstasjon. Nærmeste
Nærmeste busstopp
busstopp har
har
aktuelt,
tillegg om
svært begrenset
begrenset tilbud.
tilbud. Per
Per ii dag
dag er
er det
det ca.
ca. 185
185 aktive
aktive sjåfører
sjåfører ii tjeneste
hver dag.
dag. De
De fleste
fleste sjåførene
sjåførene
svært
tjeneste hver
kjører
som regel
regel de
de første
første eller
eller siste
siste bussturene
for dagen
dagen og
og er
derfor avhengig
avhengig av
av å
å kjøre
kjøre egen
egen bil
bil til
til
kjører som
bussturene for
er derfor
og fra
fra bussanlegget.
bussanlegget. For
For å
sikre offentlig
offentlig kollektivtilbud
kollektivtilbud ii Lillestrøm
Lillestrøm og
og omegn
omegn er
er det
det viktig
viktig at
at
og
å sikre
bussjåfører
og driftspersonale
driftspersonale for
for bussanlegget
bussanlegget får
får prioritert
prioritert parkering
parkering av
Forslagsstiller har
har
bussjåfører og
av privatbil.
privatbil. Forslagsstiller
dokumentert behovet
behovet for
for antall
antall plasser
plasser med
med oversikter
oversikter over
over rushtider
rushtider på
på anlegget,
anlegget, med
med topper
på kl.
kl.
dokumentert
topper på
04-05
pä morgenen.
morgenen. Det
Det er
er vurdert
vurdert en
fleksibel bruk
bruk av
av parkeringen
parkeringen som
som eventuelt
eventuelt vil
vil kunne
04-05 på
en fleksibel
kunne
redusere antallet
antallet parkeringsplasser
parkeringsplasser ned
ned mot
mot ca.
ca. 100.
100. Denne
Denne fleksibiliteten
fleksibiliteten viser
seg meget
meget vanskelig
vanskelig å
redusere
viser seg
å
gjennomføre
praksis. Kommunedirektøren
Kommunedirektøren vurderer
derfor at
at det
det antallet
antallet bilparkeringsplasser
bilparkeringsplasser
gjennomføre ii praksis.
vurderer derfor
planforslaget
foreslår kan
kan godtas.
godtas. Etablering
Etablering av
av parkeringsplassene
parkeringsplassene skal
skal skje
skje innenfor
innenfor
planforslaget foreslår
kollektivanleggsformålet,
men utenfor
utenfor hensynsone
hensynsone for
for bevaring
av naturmiljø
naturmiljø mot
mot Stilla.
Stilla.
kollektivanleggsformålet, men
bevaring av
Utfartsparkeringen sør
sør ii planområdet
planområdet videreføres
videreføres for
for dagens
dagens bruk,
og er
er ikke
ikke regnet
regnet inn
inn ii antallet.
antallet.
Utfartsparkeringen
bruk, og
Planforslaget foreslår
foreslår at
at min.
min. 20
20 %
av bilparkeringsplassene
bilparkeringsplassene skal
skal tilrettelegges
tilrettelegges el-lading,
el-lading, og
og utfordrer
utfordrer
Planforslaget
% av
kommuneplanens
krav til
til minst
minst 50
50 %
av biloppstillingsplassene
biloppstillingsplassene for
for nye
nye næringsbygg.
næringsbygg. Planforslaget
Planforslaget
kommuneplanens krav
% av
legger
ikke opp
opp til
til ny
ny næringsbebyggelse
næringsbebyggelse ii den
den forstand,
forstand, og
og 20
20 %
kan derfor
derfor aksepteres.
aksepteres.
legger ikke
% kan
Det skal
skal etableres
etableres 54
54 sykkelparkeringsplasser
sykkelparkeringsplasser på
på planområdet.
planområdet. Dette
Dette er
er noe
noe under
kommuneplanens
Det
under kommuneplanens
krav,
men kan
kan aksepteres.
aksepteres. På
På bakgrunn
bakgrunn av
av forslagsstillers
forslagsstillers begrunnelse
begrunnelse om
om at
at stor
stor andel
andel av
av de
de ansatte
ansatte
krav, men
er bosatt
bosatt ii store
store avstander
avstander fra
fra bussanlegget.
bussanlegget.
er

4.1.3
Adkomst
4.1.3 Adkomst
Grunnet
todeling av
av anlegget
anlegget har
har det
det ii dag
dag to
to adkomster,
adkomster, en
en ii nord
nord og
og en
en ii sør.
sør. Det
Det er
er regulert
regulert felles
felles
Grunnet todeling
adkomstvei (sammen
(sammen med
med naboeiendom
naboeiendom ii nord)
eksisterende reguleringsplan
reguleringsplan (reguleringsplan
(reguleringsplan for
for
adkomstvei
nord) ii eksisterende
del av
av gnr./bnr.
30/18, Sørum
Sorum gård
til industriformål,
industriformål, vedtatt
vedtatt 31.01.1968)
denne benyttes
benyttes ikke
ikke ii
del
gnr./bnr. 30/18,
gård til
31.01.1968) men
men denne
dag da
da den
den ikke
ikke er
er opparbeidet.
opparbeidet.
dag
Planforslaget legger
legger til
til rette
rette for
for at
at bussanlegget
bussanlegget får
får ytterligere
ytterligere en
en adkomst
adkomst til
til Leiraveien.
Leiraveien. Atkomst
Atkomst ii
Planforslaget
sør planlegges
planlegges som
som ii dag,
dag, for
for både
både inninn- og
og utkjøring.
nord planlegges
planlegges en
en ekstra
ekstra atkomst
atkomst ii tillegg
tillegg til
til
sør
utkjøring. II nord
den allerede
allerede regulerte,
regulerte, og
og en
separering mellom
mellom inninn- og
og utut- kjøring.
kjøring. Det
Det er
er behov
behov for
for en
en bedret
bedret
den
en separering
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trafikkflyt
inne på
på området,
området, bedre
bedre oversikt,
oversikt, avvikling
avvikling og
og mulighet
mulighet for
for bedre
bedre evakuering
av bussene
bussene
trafikkflyt inne
evakuering av
ved behov
og dermed
dermed bedret
bedret sikkerhet
sikkerhet ved
ved uønskede
uønskede hendelser
hendelser som
som for
for eksempel
eksempel brann.
brann.
ved
behov -- og
Det er
er ii utgangspunktet
utgangspunktet ønskelig
med så
så få
få adkomster
adkomster ut
ut på
på Leiraveien
Leiraveien som
som mulig.
mulig. II dette
dette tilfelles
tilfelles
Det
ønskelig med
dreier det
det seg
seg om
om sikkerhetshensyn
sikkerhetshensyn og
og muligheten
muligheten for
for mer
mer effektiv
effektiv og
og smidig
smidig kjøring
kjøring på
et anlegg
anlegg
dreier
på et
som er
er avhengig
avhengig av
av at
at det
det ikke
ikke oppstår
oppstår forsinkelser,
forsinkelser, som
som vil
vil forplante
forplante seg
seg ii kjøringen
kjøringen av
av bussrutene.
bussrutene.
som
Regulert felles
felles adkomst
adkomst ii nord
nord ble
ble vurdert
vurdert som
som alternativ,
alternativ, men
men har
har vist
vist seg
seg vanskelig
vanskelig å
å realisere
realisere da
da
Regulert
sparingskurver viser
viser at
at bussene
vil ha
ha store
store problemer
problemer med
med å
komme seg
seg fra
fra bussanlegget
bussanlegget og
og over
over til
til
sporingskurver
bussene vil
å komme
nabo,
for videre
videre adkomst
adkomst til
til Leiraveien.
Leiraveien. En
En tredje
tredje adkomst
adkomst er
er derfor
derfor vurdert
vurdert å
være godt
begrunnet
nabo, for
å være
godt begrunnet
og kan
kan aksepteres.
aksepteres.
og

4.2
helse og
og sosial)
4.2 Sosial
Sosial infrastruktur
infrastruktur (undervisning,
(undervisning, helse
sosial)
Dette temaet
temaet er
er ikke
ikke relevant
relevant for
for foreliggende
foreliggende planforslag.
Dette
planforslag.

4.3
4.3 Teknisk
Teknisk infrastruktur
infrastruktur
4.3.1
Overvannshåndtering, vann
vann og
og avløp
avløp
4.3.1 Overvannshåndtering,
Planområdet ligger
ligger tett
tett inntil
inntil kroksjøen
kroksjøen Stilla,
en del
del av
av vannområdet
vannomrädet Leira-Nitelva,
Leira-Nitelva, og
og er
er vernet
vernet som
som
Planområdet
Stilla, en
del av
av naturreservat
naturreservat med
med tilhørende
tilhørende forskrift.
forskrift. Stilla
Stilla har
har dårlig
dårlig økologisk
tilstand, påvirket
påvirket av
av mye
mye
del
økologisk tilstand,
avrenning fra
fra landbruk
landbruk og
og omkringliggende
omkringliggende arealer.
arealer. Kommunen
Kommunen er
er opptatt
opptatt av
at den
den økologiske
avrenning
av at
økologiske
tilstanden
skal bedres,
bedres, og
og det
det er
er viktig
viktig at
at planforslaget
planforslaget og
og virksomheten
virksomheten den
den legger
legger opp
opp til,
til, ikke
ikke
tilstanden skal
reduserer kroksjøens
kroksjøens tilstand
eller har
negativ påvirkning
påvirkning på
på naturreservatet.
naturreservatet.
reduserer
tilstand ytterligere
ytterligere eller
har negativ
II dag
dag går
det meste
meste av
av overvannet
overvannet fra
fra tak
tak og
og asfalterte
asfalterte flater
flater til
kum, og
og via
via rør
rør rett
rett ut
ut ii Stilla
som
går det
til kum,
Stilla som
første resipient.
resipient. Det
Det finnes
finnes ikke
ikke egne
egne rensetiltak
rensetiltak på
på dette
dette vannet.
vannet.
første
Norconsult har
har utarbeidet
en naturmangfoldrapport
naturmangfoldrapport som
som vurderer
vurderer konsekvensene
konsekvensene av
av planforslaget.
Norconsult
utarbeidet en
planforslaget.
Rapporten peker
peker på
på nødvendige
avbøtende tiltak,
tiltak, flere
flere av
av dem
dem omhandler
omhandler overvannshåndteringen
overvannshåndteringen
Rapporten
nødvendige avbøtende
og rensing.
rensing. Samme
firma har
har også
også utarbeidet
utarbeidet en
en rapport
rapport for
for vann,
vann, avløp
avløp og
og overvannshåndtering,
overvannshåndtering, og
og
og
Samme firma
en supplerende
supplerende rapport
rapport som
som beskriver
beskriver og
og vurderer
vurderer effekter
effekter på
på vannkvalitet
til resipienten
resipienten Stilla.
Stilla.
en
vannkvalitet til
Planforslaget legger
legger opp
opp til
til at
at det
det etableres
etableres infiltrasjonsinfiltrasjons- og
og rensesystemer
rensesystemer for
for overvann
overvann fra
fra de
de store
store
Planforslaget
bussoppstillingsplassene
nord og
og syd
syd ii planområdet.
planområdet. Videre
Videre vil
vil det
det etableres
etableres infiltrasjonsgrøfter
infiltrasjonsgrøfter og
og
bussoppstillingsplassene nord
åpne
der eventuelt
eventuelt restvann
restvann ledes
ledes til
til regnbed.
regnbed. Den
Den nye
nye vaskehallen
vaskehallen (nå
(nå bygget)
bygget) vil
vil også
også sørge
sørge
åpne grøfter
grøfter der
for at
at forurensende
forurensende stoffer
stoffer fra
fra bussene
bussene som
som har
har vært
vært ii trafikken
trafikken vaskes
vaskes før
før de
de plasseres
plasseres ut
ut ii
for
bussanlegget.
Vaskevannet herfra
herfra skal
skal ledes
ledes til
til kommunalt
kommunalt avløp.
avløp.
bussanlegget. Vaskevannet
Overvann
som renner
renner fra
fra mulige
mulige forurensede
forurensede arealer,
arealer, skal
skal renses
renses før
før det
det infiltreres
infiltreres ned
ned ii grunnen.
Overvann som
grunnen.
Det er
er foreslått
foreslått trinnvis
trinnvis fordeling
fordeling og
og dimensjonering
dimensjonering av
av tiltakene
tiltakene for
for dette
dette overvannet,
overvannet,
Det
Rapporten foreslår
foreslår to
to forskjellige
forskjellige rensesystemer.
rensesystemer. Disse
Disse rensesystemene
vil bestå
bestå av
av følgende
følgende
Rapporten
rensesystemene vil
komponenter:
et lukket
lukket fordrøyningsmagasin,
fordrøyningsmagasin, oljeutskiller,
oljeutskiller, sandfilter,
sandfilter, underjordisk
underjordisk
komponenter: et
infiltrasjonsmagasin
overløp til
til kommunal
kommunal overvannsledning.
overvannsledning. Med
Med infiltrasjon/fordrøyning
infiltrasjon/fordrøyning vil
vil
infiltrasjonsmagasin med
med overløp
regnvannet forsinkes/infiltreres.
forsinkes/infiltreres. Drensvann,
Drensvann, takvann
takvann og
og veivann
veivann ledes
ledes direkte
direkte mot
mot infiltrasjonsanlegg
infiltrasjonsanlegg
regnvannet
(for eksempel
eksempel permeable
permeable dekker)
dekker) og
og fordrøyningsmagasiner
fordrøyningsmagasiner (for
(for eksempel
eksempel regnbed).
regnbed). II tillegg
tillegg
(for
etableres en
en tradisjonell
tradisjonell overvannsledning
overvannsledning på
på ca.
ca. 200m,
200m, som
som skal
skal lede
lede overskuddsvann
overskuddsvann fra
fra
etableres
infiltrasjonsanlegg
eller ca.
ca. 20
20 Il/s
/ s fra
fra fordrøyningsmagasinet.
fordrøyningsmagasinet.
infiltrasjonsanlegg eller
Dersom det
det viser
viser seg
seg at
at det
det ikke
ikke er
er mulig
mulig å
bygge infiltrasjonsanlegg
infiltrasjonsanlegg (det
(det avklares
avklares gjennom
en
Dersom
å bygge
gjennom en
infiltrasjonstest)
etableres kun
kun fordrøyningsmagasin
fordrøyningsmagasin ii bakken.
Overvannsmengde som
som ledes
ledes mot
mot
infiltrasjonstest) etableres
bakken. Overvannsmengde
kroksjøen,
blir kontrollert
kontrollert ved
ved hjelp
hjelp av
av fordrøyningsgrøfter,
fordrøyningsgrøfter, regnbed
regnbed og
og permeable
permeable flater.
flater.
kroksjøen, blir
To
fordrøyningsmagasiner blir
plassert under
under planlagte
planlagte parkeringsplasser,
et ii sør
sør og
og et
et ii nord,
nord,
To fordrøyningsmagasiner
blir plassert
parkeringsplasser, et
innenfor
med lett
lett tilgjengelighet
tilgjengelighet og
og tilrettelagt
tilrettelagt for
for framtidig
framtidig drift
drift og
og vedlikehold.
vedlikehold.
innenfor areal
areal med
13
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Dimensjon og
og eksakt
eksakt plassering
av overvannsløsningen
overvannsløsningen skal
skal utarbeides
utarbeides mer
mer nøyaktig
nøyaktig senere
senere ii
Dimensjon
plassering av
forbindelse med
med detaljprosjektering
detaljprosjektering av
av tiltaket.
tiltaket. Planforslaget
Planforslaget setter
setter flere
flere rekkefølgebestemmelser
rekkefølgebestemmelser
forbindelse
som sikrer
sikrer tidspunkter
tidspunkter for
for detaljert
detaljert utforming,
utforming, avklaring
avklaring av
av infiltrasjon
infiltrasjon og
og løsninger,
løsninger, og
og etablering
etablering av
av
som
overvannsløsninger.
overvannsløsninger.
Ny fremtidig
fremtidig situasjon
situasjon vil
vil gi
en bedre
bedre overvannsløsning,
overvannsløsning, både
både for
for fordelingen
fordelingen og
og fordrøyning
fordrøyning av
av
Ny
gi en
vannmassene, men
men også
også for
for rensing
rensing før
før det
det eventuelt
eventuelt når
når naturreservatet.
naturreservatet. Tilførslene
fra
vannmassene,
Tilførslene fra
planområdet
til Stilla
Stilla vil
vil derfor
derfor bli
bli klart
klart redusert
redusert sammenlignet
sammenlignet med
med ii dag.
dag. Det
Det gjelder
også selv
selv om
om
planområdet til
gjelder også
det kan
kan forventes
forventes noe
aktivitet ii planområdet.
planområdet. Det
Det påpekes
at disse
disse rensetiltakene
rensetiltakene kun
kun vil
vil ha
en
det
noe økt
økt aktivitet
påpekes at
ha en
effekt
på
arealene
fra
og
på
selve
bussanlegget.
Det
vil
følgelig
være
avrenning
fra
betydelige
effekt på arealene fra og på selve bussanlegget. Det vil følgelig være avrenning fra betydelige
industriområder
vest for
for planområdet
planområdet til
Stilla.
industriområder vest
til Stilla.
4.3.2
Renovasjonsløsning
4.3.2 Renovasjonsløsning
Planforslaget viderefører
viderefører dagens
dagens avfallhåndtering,
avfallhåndtering, med
med private
private kontainerløsninger
kontainerløsninger på
på området.
området.
Planforslaget
Løsning for
for plassering,
plassering, adkomst
adkomst og
og snuareal
snuareal skal
skal redegjøres
redegjøres for
for ii utomhusplan
utomhusplan før
før rammetillatelse.
rammetillatelse.
Løsning
4.3.3
Utbyggingsavtale
4.3.3 Utbyggingsavtale
Planforslaget legger
legger ikke
ikke opp
opp til
til utbygging
utbygging som
som gjør
gjør det
det aktuelt
aktuelt for
for kommunen
kommunen å
inngå
Planforslaget
å inngå
utbyggingsavtale
med forslagstiller
forslagstiller for
for å
reguleringsplanen.
utbyggingsavtale med
å gjennomføre
gjennomføre reguleringsplanen.

4.4
4.4 Grønnstruktur
Grønnstruktur
Planområdet grenser
et stort
stort kommunalt
kommunalt friområde/deler
friområde/deler av
av Lillestrøm
Lillestrøm idrettspark
idrettspark som
som er
er
Planområdet
grenser inntil
inntil et
tilrettelagt
for friluftsliv/idrett
friluftsliv/idrett og
og rekreasjon,
rekreasjon, med
med Lillestrøm
Lillestrøm og
og omegn
omegn bueskyttere
bueskyttere sitt
sitt anlegg
anlegg og
og
tilrettelagt for
Friidrettsmuseet som
som nærmeste
nærmeste nabotomt
nabotomt til
bussanlegget. Utfartsparkering
Utfartsparkering for
for området
området ligger
ligger
Friidrettsmuseet
til bussanlegget.
delvis innenfor
innenfor planområdet.
planområdet. Et
Et belte
belte av
av eksisterende
eksisterende vegetasjon
vegetasjon skiller
skiller bussanlegget
bussanlegget og
og
delvis
utfartsparkering.
Kommuneplanen har
har bestemmelser
bestemmelser om
om byggegrense
byggegrense på
på 10
meter mot
områder vist
vist
utfartsparkering. Kommuneplanen
10 meter
mot områder
ii kommuneplan
kommuneplan eller
eller reguleringsplan
reguleringsplan som
som grøntstruktur.
tillegg ønskes
trær og
og
grøntstruktur. II tillegg
ønskes eksisterende
eksisterende trær
vegetasjon bevart
bevart som
som en
generell regel.
regel.
vegetasjon
en generell
Hurtigladere for el-busser
·.
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f
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Figur 9.
viser illustrasjonsplan
med ny
plassering av
av Veteranbussklubben.
Høyre: Flyfoto
Flyfoto {2019}
viser eksisterende
eksisterende
Figur
9. Venstre:
Venstre: viser
illustrasjonsplan med
ny plassering
Veteranbussklubben. Høyre:
(2019) viser
vegetasjon som
som blir
blir berørt.
vegetasjon
berørt.

Veteranbussklubben er
er foreslått
foreslått relokalisert
relokalisert sør
sør ii planområdet
planområdet -– ii større
større avstand
avstand fra
fra Stilla
Stilla hvor
hvor den
den
Veteranbussklubben
utgjør
forurensningsfare, slik
slik at
at det
det knyttes
knyttes til
til bussanlegget,
adkomst og
og får
får en
en mer
mer sentral
sentral
utgjør forurensningsfare,
bussanlegget, gir
gir lettere
lettere adkomst
plassering
med eksponering
eksponering mot
mot Lillestrøm
Lillestrøm idrettspark.
idrettspark. Den
Den omfatter
omfatter hovedsakelig
hovedsakelig
plassering med
oppstillingsplasser for
for veteranbussene,
veteranbussene, verkstedbygning
verkstedbygning og
og paviljong.
Ny plassering
plassering innebærer
innebærer at
at en
en
oppstillingsplasser
paviljong. Ny
mindre del
del av
av eksisterende
eksisterende vegetasjon
vegetasjon forsvinner.
forsvinner. Satt
Satt opp
opp mot
mot fordelene
fordelene ved
ved den
den nye
nye plasseringen,
plasseringen,
mindre
og det
det begrensede
begrensede omfanget
omfanget som
som forsvinner,
forsvinner, vurderes
dette som
som akseptabelt.
akseptabelt. Byggegrense
Byggegrense fraviker
fraviker
og
vurderes dette
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14

enkelte steder
steder fra
fra 10
10 meter
fra regulert
regulert grøntformål
sør, men
men kan
kan godtas
godtas da
da feltet
feltet SKA1
SKAl ikke
ikke legger
legger
enkelte
meter fra
grøntformål ii sør,
opp til
til ny
ny bebyggelse,
bebyggelse, men
men tekniske
tekniske installasjoner.
installasjoner.
opp

4.5
4.5 Kulturminner
Kulturminner

Det er
er ikke
registrert kartlagte
kulturminner innenfor,
innenfor, eller
eller nært
nært inntil
inntil planområdet.
Spor av
av PudrettPudrettDet
ikke registrert
kartlagte kulturminner
planområdet. Spor
anlegget, rester
rester av
av togskinner
togskinner nær
nær utfartsparkeringen
utfartsparkeringen ii sør,
sør, er
er ikke
ikke registrert
registrert ii kommunes
kommunes
anlegget,
kulturminneplan,
men er
er etter
etter ønske
fra kommunen
kommunen innmålt,
innmålt, og
og markert
markert ii illustrasjonsplanen.
illustrasjonsplanen. Ny
Ny
kulturminneplan, men
ønske fra
plassering
av Veteranbussklubben
Veteranbussklubben hensyntar
hensyntar dette.
dette.
plassering av

Pudrett (el.
(el. Pudritten)
Pudritten) var
var organisk
organisk tørravfall.
tørravfall. Avfall
Avfall fra
fra toalettene
toalettene ii Oslo
ble ii perioden
perioden 1910
Pudrett
Oslo ble
1910 til
til 1947
1947
omgjort til
til Pudrett
Pudrett og
og transportert
transportert med
med tog
tog til
til Lillestrøm.
Lillestrøm. Her
Her ble
ble avfallet
avfallet solgt
solgt til
til lokale
lokale bønder
bønder som
som
omgjort
g
jdsel.
gjødsel.

4.6
4.6 Boligsammensetning
Boligsammensetning
Planforslaget legger
legger ikke
ikke til
rette for
for boliger.
boliger.
Planforslaget
til rette

4.7
4.7 Trafikk
Trafikk
Ram bøll har
har utført
utført trafikkanalysen,
trafikkanalysen, som
som beskriver
beskriver den
den trafikale
trafikale situasjonen
situasjonen ii dag
dag og
og sammenligner
sammenligner
Rambøll
dette mot
mot en
en fremtidig
fremtidig situasjon
situasjon etter
etter regulering.
regulering. All
All trafikk
trafikk til
til planområdet
kommer sydfra
sydfra via
via
dette
planområdet kommer
Leiraveien. Planområdet
Planområdet skaper
skaper per
per ii dag
dag totalt
totalt 1278
turer/dogn til
og fra
fra området.
området. Utregningen
Utregningen gir
Leiraveien.
1278 turer/døgn
til og
gir
en trafikkvekst
trafikkvekst på
på 354
354 turer/døgn.
t u r e r / d g n . Trafikkveksten
anses som
som lav
lav og
og av
av liten
liten betydning
betydning og
og innvirkning
innvirkning
en
Trafikkveksten anses
for trafikkavviklingen
trafikkavviklingen ii Leiraveien
Leiraveien og
og krysset
krysset Leiraveien
Leiraveien xx Rv22.
Rv22.
for
Se
punkt 4.1.2
for vurdering
vurdering av
av tema
og adkomst
adkomst
Se punkt
4.1.2 for
tema parkering
parkering og

4.8
4.8 Naering/handel
Næring/handel
Eiendom gnr.
30/bnr. 255
255 er
er ii sin
sin helhet
helhet gitt
kombinasjonsformålet kollektivanlegg
kollektivanlegg og
og
Eiendom
gnr. 30/bnr.
gitt kombinasjonsformålet
næringsbebyggelse
(felt SAA),
SAA), for
for å
sikre videreføring
videreføring av
av dagens
dagens næringsvirksomhet.
næringsvirksomhet. Bestemmelsene
Bestemmelsene
næringsbebyggelse (felt
å sikre
for feltet
feltet presiserer
presiserer tillatt
tillatt type
type næring
næring som
som lett
lett industri,
industri, håndverk
og lagervirksomhet.
lagervirksomhet. Dagens
Dagens
for
håndverk og
adkomst til
til eiendommen
over SKAl
videreføres. Kombinasjonsformålet
Kombinasjonsformålet med
med kollektivanlegg
kollektivanlegg
adkomst
eiendommen over
SKA1 videreføres.
tilrettelegger
for en
en mulig
mulig fremtidig
fremtidig innlemming
innlemming av
av eiendommen
eiendommen som
som en
en del
del av
av selve
selve
tilrettelegger for
kollektivanlegget.
kollektivanlegget.

4.9
og klima
klima
4.9 Energi
Energi og
Planforslaget tilrettelegger
tilrettelegger for
for en
en optimalisering
optimalisering og
og utvikling
utvikling av
av bussanlegget,
bussanlegget, som
som er
er en
en viktig
viktig brikke
brikke
Planforslaget
for å
få et
et effektivt
effektivt kollektivtilbud
kollektivtilbud ii området
området -– en
en forutsetning
forutsetning for
for å
redusere privatbilismen
privatbilismen og
og få
få opp
opp
for
å få
å redusere
kollektivandelen,
tråd med
med nasjonale
målsetninger om
om reduserte
reduserte utslipp.
utslipp.
kollektivandelen, ii tråd
nasjonale målsetninger

4.10
folkehelse
4.10 Folkehelse
Planforslaget legger
legger til
til rette
rette for
for en
en økning
av antall
antall busser,
som vil
vil skape
skape noe
mer trafikkmengde,
og
Planforslaget
økning av
busser, som
noe mer
trafikkmengde, og
dermed støy
støy og
og lokal
lokal luftforurensing,
luftforurensing, som
som er
er av
av betydning
betydning for
for folkehelsen,
folkehelsen, selv
selv om
om planområdet
dermed
planområdet ikke
ikke
er plassert
plassert ii et
et boligområde.
boligområde. Samtidig
planforslaget for
for en
en gradvis
omlegging til
eler
Samtidig tilrettelegger
tilrettelegger planforslaget
gradvis omlegging
til elbusser,
som ii noen
noen grad
vil bedre
bedre lokal
lokal luftkvalitet
luftkvalitet på
på sikt.
sikt. Planforslaget
Planforslaget gir
også bedre
bedre sikkerhet
sikkerhet mot
mot
busser, som
grad vil
gir også
15
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mulig forurensing
forurensing og
og utslipp,
utslipp, knyttet
knyttet til
til verksted
verksted og
og vaskehallfunksjonene
vaskehallfunksjonene på
på bussanlegget,
bussanlegget, som
som er
er
mulig
mulig helserisiko.
helserisiko.
mulig

4.11
4.11 Stoy
Støy
Planområdet ligger
ligger innenfor
innenfor støysoner
støysoner for
for litetil moderat
moderat støy.
støy.
Planområdet
lite- til
Støyutredningen
fra Brekke
Brekke og
og Strand
Strand beskriver
dagens situasjon
situasjon og
og belyser
belyser konsekvenser
konsekvenser av
av
Støyutredningen fra
beskriver dagens
planforslaget
med hensyn
hensyn til
til støy.
støy. Støyutredningen
Støyutredningen viser
viser at
at støy
støy fra
fra terminalen
terminalen (oppstart,
(oppstart, intern
intern
planforslaget med
kjøring
og kjøring
kjøring inn/ut
inn/ut av
av terminal)
terminal) er
er beregnet
beregnet å
være under
under anbefalt
anbefalt grenseverdi
kjøring og
å være
grenseverdi ii retningslinje
retningslinje
T-1442/2016,
60 dB
ved nærmeste
naermeste bolig.
bolig.
T-1442/2016, LL5Ar
5AF =
= 60
dB ved
Støy
fra Leiraveien
Leiraveien som
som følge
følge av
av planforslaget
planforslaget øker
med ca.
ca. 0,7
dB. Dette
Dette er
er en
en endring
endring ii støynivået
støynivået
Støy fra
øker med
0,7 dB.
på
underkant av
dB er
er ikke
ikke hørbart.
hørbart. Støyberegningene
Støyberegningene viser
at gul
støysone fra
fra Leiraveien
Leiraveien ikke
ikke
på underkant
av 1l dB
viser at
gul støysone
berører
støyfølsom arealbruk.
arealbruk.
berører støyfølsom
Støynivået
friområdene og
og rekreasjonsområdene
rekreasjonsområdene samt
samt ii naturreservatet
ligger utenfor
utenfor gul
Støynivået ii friområdene
naturreservatet ligger
gul
sone både
både ii dagens
dagens situasjon
situasjon og
og ny
ny situasjon
situasjon ved
ved gjennomføring
gjennomføring av
av planforslaget.
planforslaget. Planforslaget
Planforslaget legger
legger
sone
likevel
opp til
til at
at nye
nye bygningsmessig
bygningsmessig tiltak
tiltak ikke
ikke skal
skal ha
ha permanent
permanent støy
støy mot
mot naturreservatet.
For
likevel opp
naturreservatet. For
nærmere
beskrivelse og
og vurdering
vurdering at
at dette
dette se
se punkt
punkt 4.13.
Naturmangfold
nærmere beskrivelse
4.13. Naturmangfold

4.12
Luftkvalitet
4.12 Luftkvalitet
Planforslaget legger
legger ikke
ikke opp
opp til
til boligbebyggelse,
boligbebyggelse, men
men det
det er
er likevel
likevel utarbeidet
utarbeidet vurdering
vurdering av
av lokal
lokal
Planforslaget
luftforurensning
henhold til
til kommuneplanens
kommuneplanens generelle
generelle krav.
krav.
luftforurensning ii henhold
Norconsult har
har utført
vurderingene, som
som viser
viser at
at luftkvaliteten
luftkvaliteten for
for dagens
dagens situasjon
situasjon er
er god,
og det
det er
er
Norconsult
utført vurderingene,
god, og
ikke
påvist skadelig
skadelig luftforurensing
luftforurensing ii området.
området. Når
Når det
det gjelder
konsekvensene av
av planforslaget
er det
det
ikke påvist
gjelder konsekvensene
planforslaget er
gjort
overordnede vurderinger
vurderinger basert
basert på
på bussanleggets
bussanleggets antatte
antatte økning
ÅDT ii Leiraveien
Leiraveien som
som følge
følge av
av
gjort overordnede
økning ii ÅDT
økt
antall busser
busser på
på anlegget.
anlegget. Økningen
Økningen ii ÅDT
ÅDT er
er beregnet
beregnet å
fra 2900
2900 til
til 3100.
3100. Ettersom
Ettersom
økt antall
å gå
gå fra
trafikkøkningen
er så
så liten
liten sammenlignet
sammenlignet med
med dagens
dagens situasjon,
situasjon, er
er derfor
derfor konklusjonen
konklusjonen at
at det
det ikke
ikke er
er
trafikkøkningen er
forventet å
ha særlig
særlig negativ
negativ effekt
effekt på
luftkvaliteten.
forventet
å ha
på luftkvaliteten.
En større
større andel
andel el-busser
el-busser på
sikt vil
vil bidra
bidra positivt
positivt til
til å
bedre den
den lokale
lokale luftkvaliteten.
luftkvaliteten.
En
på sikt
å bedre

4.13
Geoteknikk/grunnforhold
4.13 Geoteknikk/grunnforhold
Planområdet ligger
ligger ikke
ikke innenfor
innenfor kartlagt
kartlagt sone
sone for
for registrert
kvikkleire, men
men ligger
ligger under
marin
Planområdet
registrert kvikkleire,
under marin
grense,
med løsmasser
løsmasser som
som elveavsetning.
elveavsetning. NGU
NGU sitt
sitt datasett
datasett 'Mulighet
'Mulighet for
for marin
marin leire',
leire', som
som er
er
grense, med
basert
på
løsmassekart
og
datasett
for
marin
grense,
viser
hvor
det
mulig
kan
finnes
marin
leire.
basert på løsmassekart og datasett for marin grense, viser hvor det mulig kan finnes marin leire.
Planområdet ligger
ligger her
her innenfor
innenfor kategorien
kategorien «stor
«stor sannsynlighet».
sannsynlighet».
Planområdet
Dagens bygg
bygg og
og bruk
bruk ønskes
hovedsakelig videreført.
videreført. Det
Det er
er ii utgangspunktet
utgangspunktet ikke
planlagt nye
nye større
større
Dagens
ønskes hovedsakelig
ikke planlagt
bygg,
men en
en oppgradering
oppgradering av
av anlegget
anlegget med
med ulike
installasjoner som
som ladeanlegg
ladeanlegg mm.
mm.
bygg, men
ulike installasjoner
Det er
er utarbeidet
en geoteknisk
vurdering (vedlegg
(vedlegg 7),
7), hvor
hvor områdestabiliteten
områdestabiliteten er
er vurdert
vurdert etter
etter NVE
NVE
Det
utarbeidet en
geoteknisk vurdering
sin veileder
veileder «Sikkerhet
«Sikkerhet mot
mot kvikkleireskred»
01/2019. Kvikkleireveilederens
Kvikkleireveilederens trinnvise
prosedyre er
er
sin
kvikkleireskred» 01/2019.
trinnvise prosedyre
fulgt for
for utredning
utredning av
av områdeskredfare.
områdeskredfare. På
På bakgrunn
bakgrunn av
av antall
antall ansatte
ansatte (personopphold)
(personopphold) på
på
fulgt
planområdet
er tiltakskategori
K4 valgt.
valgt. Dette
Dette setter
setter krav
krav til
til uavhengig
uavhengig kvalitetssikring,
kvalitetssikring, og
og dette
dette har
har
planområdet er
tiltakskategori K4
blitt
utført.
blitt utført.
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Tolkning
av de
de utførte
utførte grunnundersøkelsene
med at
at sprøbruddmaterialet
sprøbruddmaterialet på
på området
området
Tolkning av
grunnundersøkelsene konkluderer
konkluderer med
ligger
relativt dypt,
dypt, dypere
dypere enn
enn bunnen
bunnen på
på kroksjøen
(skråningsfot). Vurdering
Vurdering av
av områdeskredfare
områdeskredfare
ligger relativt
kroksjøen (skråningsfot).
konkluderer
derfor med
med at
at det
det ikke
er fare
fare for
for retrogressiv
retrogressiv skredutvikling.
skredutvikling.
konkluderer derfor
ikke er
Det er
er ansett
ansett som
som ikke
ikke sannsynlig
sannsynlig at
at et
et initialskred
skråningen nord
nord for
for planområdet
planområdet vil
vil utvikle
utvikle seg
seg
Det
initialskred ii skråningen
sideveis. Planområdet
Planområdet ligger
ligger heller
heller ikke
ikke ii en
en utløpssone
utløpssone for
for skred
skred ii omkringliggende
omkringliggende kritiske
kritiske
sideveis.
skråninger. Dersom
Dersom en
en skredhendelse
skredhendelse oppstår
oppstår vil
vil ikke
kvikkleiren/sprøbruddmaterialet få
få utløp,
utløp, og
og
skråninger.
ikke kvikkleiren/sprøbruddmaterialet
skredet vil
vil ikke
ikke utvikle
utvikle seg
seg videre
videre bakover.
bakover. Det
Det er
er ikke
fare for
for retrogressiv
retrogressiv skredutvikling,
skredutvikling, da
da
skredet
ikke fare
sprøbruddmateriale ligger
ligger dypt.
dypt. Områdestabilitet
er ivaretatt
ivaretatt ii skråningen.
skråningen.
sprøbruddmateriale
Områdestabilitet er
Områdestabiliteten
er ivaretatt,
ivaretatt, videre
videre må
må lokalstabiliteten
lokalstabiliteten vurderes
vurderes ved
ved detaljprosjektering.
detaljprosjektering. Det
Det
Områdestabiliteten er
antas at
at det
det kan
kan skje
skje en
en lokal
lokal utglidning
utglidning sør
sør på
på planområdet,
planområdet, ii form
form av
av rotasjonsskred.
rotasjonsskred. Skal
det
antas
Skal det
bygges
ut mot
mot elven
elven må
må det
det tas
tas hensyn
hensyn til
til lokalstabilitet
lokalstabilitet ii skråningen,
skråningen, og
og tiltak
tiltak må
må detaljprosjektertes.
detaljprosjektertes.
bygges ut
Dette sikres
sikres ii rekkefølgebestemmelse
rekkefølgebestemmelse§
Før det
det gis
gis rammetillatelse
rammetil/ate/se må
må det
det foreligge
foreligge en
en
Dette
§ 7.5:
7.5: Før

geoteknisk rapport
rapport for
for det
det omsøkte
omsøkte området.
området.
geoteknisk

4.14
Fare for
for forurenset
forurenset grunn
4.14 Fare
grunn
Ved
mistanke om
om forurenset
forurenset grunn
skal det
det utføres
utføres miljøtekniske
miljøtekniske grunnundersøkelser
til
V
ed mistanke
grunn skal
grunnundersøkelser til

førstegangsbehandling av
av planforslag.
planforslag. Nåværende
Nåværende og
og tidligere
tidligere bruk
bruk av
av planområdet
forurensing
førstegangsbehandling
planområdet gjør
gjør forurensing
sannsynlig.
sannsynlig.
II forbindelse
forbindelse med
med tidligere
tidligere nevnte
nevnte tiltak
tiltak på
på planområder
planområder ble
ble det
det gjort
innledende undersøkelser
undersøkelser for
for å
gjort innledende
å
få en
en oversikt
oversikt over
over mulig
mulig grunnforurensing,
og utført
utført miljøtekniske
miljøtekniske undersøkelser
undersøkelser ii 2017
2017 og
og 2019
2019 som
som
få
grunnforurensing, og
avdekket forurensing
forurensing av
av olje
olje (alifater)
(alifater) tilsvarende
tilsvarende tiltaksklase
tiltaksklase 2-3.
2-3. Det
Det er
er derfor
derfor utarbeidet
en
avdekket
utarbeidet en
overordnet tiltaksplan
tiltaksplan som
som skisserer
skisserer føringer
føringer som
som vil
vil være
være gjeldende
arbeidet med
med forurenset
forurenset
overordnet
gjeldende ii arbeidet
grunn.
Det foreligger
foreligger ingen
ingen detaljerte
detaljerte graveplaner,
graveplaner, men
men det
det planlegges
planlegges å
ta opp
opp asfaltdekket
asfaltdekket og
og legge
legge
grunn. Det
å ta
nytt
permeabelt dekke
dekke på
på området.
området. Ved
Ved fjerning
fjerning av
av underliggende
underliggende masser
masser og/eller
og/eller graving
nytt permeabelt
graving ii grunnen
grunnen
ifb.
tekniske installasjoner,
skal behov
behov for
for ev.
ev. supplerende
supplerende prøvetaking
og utarbeidelse
utarbeidelse av
av
ifb. tekniske
installasjoner, skal
prøvetaking og
tilleggsdokumentasjon
vurderes. Tilsvarende
må også
også andre
andre eventuelle
eventuelle tiltak
tiltak som
som innebærer
innebærer graving
tilleggsdokumentasjon vurderes.
Tilsvarende må
graving
(f.eks.
tekniske
installasjoner
ifb.
ladeanlegg,
VA,
m.m.)
vurderes
med
behov
for
ev.
supplerende
(f.eks. tekniske installasjoner ifb. ladeanlegg, VA, m.m.) vurderes med behov for ev. supplerende
prøvetaking
og utarbeidelse
utarbeidelse av
av tilleggsdokumentasjon
tilleggsdokumentasjon når
når de
de er
er detaljprosjekterte..
detaljprosjekterte..
prøvetaking og
Kommuneplanen setter
setter videre
videre krav
krav til
til detaljert
detaljert tiltaksplan
tiltaksplan etter
etter forurensingsforskriften
forurensingsforskriften kap.
kap. 2
2 ved
ved
Kommuneplanen
rammetillatelse, og
og dette
dette vil
vil fortsatt
fortsatt være
være krav
krav ii rekkefølgebestemmelene
rekkefølgebestem melene for
for planforslaget.
planforslaget.
rammetillatelse,

4.15
for alle/universell
alle/universell utforming
4.15 Tilgjengelighet
Tilgjengelighet for
utforming
Planforslaget har
har fellesbestemmelse
fellesbestemmelse om
om at
at nye
nye tiltak
tiltak skal
skal utføres
utføres iht.
iht. gjeldende
lov- og
og
Planforslaget
gjeldende lovforskriftfastsatte krav
krav om
om universell
universell utforming.
forskriftfastsatte
utforming.

4.16
Naturmangfold
4.16 Naturmangfold
Norconsult har
har utarbeidet
en rapport
rapport som
som beskriver
beskriver dagen
dagen naturmangfold
naturmangfold og
og dens
dens verdi,
verdi, vurdert
vurdert
Norconsult
utarbeidet en
planforslagets
konsekvenser for
for naturmangfold
og verneområder,
verneområder, og
og peker
peker på
på nødvendige
nødvendige
planforslagets konsekvenser
naturmangfold og
avbøtende tiltak.
tiltak. Rapporten
Rapporten svarer
svarer også
også grundig
ut naturmangfoldloven
naturmangfoldloven§
8-12, som
som er
er oppsummert
oppsummert ii
avbøtende
grundig ut
§ 8-12,
tabellen
nedenfor. Kommunedirektøren
Kommunedirektøren er
er enig
enig ii vurderingene
vurderingene gjort
rapporten.
tabellen nedenfor.
gjort ii rapporten.
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Vurdering etter
naturmangfoldloven §§
$$ 8-12
kan oppsummeres
Vurdering
etter naturmangfoldloven
8-12 kan
oppsummeres slik:
slik:

Kunnskapsgrunnlaget
§8
$8 Kunnskapsgrunnlaget

Anses å
være tilstrekkelig
tilstrekkelig
Anses
å være

Føre-var prinsippet
prinsippet
§9
$9 Føre-var

vurderingen av
er føre-var-prinsippet
føre-var-prinsippet tillagt
tillagt
II vurderingen
av tiltaket
tiltaket er
stor vekt.
vekt. Verdiene
Verdiene ii området
området er
er ii
stor
utredningsprosessen satt
satt til
til aller
aller høyeste
høyeste verdi
verdi -- også
også
utredningsprosessen
arealene mellom
mellom planområdet
og verneområdet
verneområdet ved
ved
arealene
planområdet og
deres betydning
som skjerm
skjerm og
og bufferområde.
bufferområde.
deres
betydning som

Økosystemtilnærming og
og samlet
samlet belastning
belastning
§10
510 Økosystemtilnærming

Bestemmelsene om
om samlet
samlet belastning
belastning må
må komme
komme til
til
Bestemmelsene
anvendelse ii dette
dette planforslaget.
planforslaget. Verneområdet
Verneområdet har
har ii
anvendelse
dag en
en betenkelig
betenkelig status
status hva
angår, og
og
dag
hva vannkvalitet
vannkvalitet angår,
nedbygging
av omkringliggende
omkringliggende arealer
arealer og
og
nedbygging av
orstyrrelser fra
fra områdene
områdene rundt
rundt er
er på
på et
et meget
meget høyt
høyt
forstyrrelser
nivå.
Naturverdiene ii reservatet
reservatet må
må sies
sies å
under
nivå. Naturverdiene
å være
være under
press
og tiltak
tiltak bør
bør iverksettes
iverksettes for
for å
redusere omfanget
omfanget
press og
å redusere
av pågående
pågående negativ
negativ påvirkning.
påvirkning. At
At det
det ligger
ligger en
en
av
skytebane ii umiddelbar
e r h e t til
reservatet taler
taler sitt
skytebane
umiddelbar nnærhet
til reservatet
sitt
ydelige språk
språk og
og under
befaringen ble
ble det
det observert
observert
tydelige
under befaringen
at fugler
fugler tok
til vingene
vingene da
da skudd
skudd ble
ble avfyrt.
avfyrt.
at
tok til
Naturtypen kroksjøer,
kroksjøer, flomdammer
flomdammer og
og meandrerende
meandrerende
Naturtypen
elvepartier har
vært vurdert
vurdert som
som en
en kandidat
kandidat til
til
elvepartier
har vært
utvalgt naturtype
og dersom
dersom denne
denne får
får en
en slik
slik status
status
utvalgt
naturtype og
vil denne
denne naturtypen
naturtypen få
få et
et særlig
særlig vern
vern etter
etter forskrift
forskrift
vil
om utvalgte
utvalgte naturtyper
naturtyper over
over hele
hele landet.
landet. Dette
Dette viser
viser
om
med
all
tydelighet
at
dette
er
en
naturtype
som
har
med all tydelighet at dette er en naturtype som har
vært under
under et
et særlig
særlig press
press og
og at
at hensynet
hensynet til
til samlet
samlet
vært
belastning nå
nå veie
veie tungt
vurderingene.
belastning
tungt ii vurderingene.

Kostnader dekkes
dekkes av
av tiltakshaver
tiltakshaver
511 Kostnader
§11

Bestemmelsen kommer
kommer til
til anvendelse
anvendelse da
da det
det ii denne
denne
Bestemmelsen
plansaken
er forslått
forslått flere
flere avbøtende
avbøtende tiltak
tiltak som
som
plansaken er
medfører en
en kostnad
kostnad for
for utbygger.
utbygger. Det
Det virker
virker som
som det
det
medfører
er aksept
aksept for
for at
at det
det ved
ved formaliseringen
formaliseringen av
av dagens
dagens
er
aktiviteter ii området
området påhviler
tiltakshaver et
et ansvar
ansvar
aktiviteter
påhviler tiltakshaver
or å
redusere forsøplingssituasjonen
forsøplingssituasjonen ved
ved etablering
etablering
for
å redusere
av gjerder
og anleggelse
anleggelse av
av oppsamlingssystemer
oppsamlingssystemer for
for
av
gjerder og
overvann for
for å
redusere forurensning
forurensning til
til
overvann
å redusere
verneområdet
verneområdet

$12 Miljøforsvarlige
Miljøforsvarlige teknikker
teknikker og
og driftsmetoder
driftsmetoder
§12

av det
det fremtidige
fremtidige bussanlegget
bussanlegget har
har
II planleggingen
planleggingen av
man så
så langt
langt det
det er
er mulig
mulig forsøkt
forsøkt å
å plassere
plassere støyende
støyende
man
aktiviteter og
og menneskelig
menneskelig ferdsel
ferdsel bort
bort fra
fra
aktiviteter
verneområdet. Dette
Dette er
er gjort
blant annet
annet med
med
verneområdet.
gjort blant
bakgrunn ii kravet
kravet om
om at
at fremtidig
fremtidig drift
drift av
av anlegget
anlegget
bakgrunn
skal medføre
m e d f r e minst
minst mulig
mulig miljøpåvirkning.
miljpävirkning.
skal

Tabell
Vurdering etter
etter naturmangfoldloven
naturmangfoldloven §§
§§ 8-12.
Tabell 1.
1. Vurdering
8-12.

Rapporten peker
peker på
på nødvendige
avbøtende tiltak
tiltak som
som er
er innarbeidet
innarbeidet ii planforslaget.
planforslaget. Det
Det er
er satt
satt
Rapporten
nødvendige avbøtende
bestemmelser
om at
at belysning
belysning som
som skal
skal utformes
utformes så
så den
den minimerer
minimerer lysforurensingen
lysforurensingen mot
mot Stilla,
det
bestemmelser om
Stilla, det
tillates
ikke permanente
permanente støykilder
støykilder mot
mot naturreservatet,
naturreservatet, vifter
vifter og
og andre
andre støyende
støyende kilder
kilder skal
skal vende
vende
tillates ikke
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bort.
Andre tiltak
tiltak er
er planlagte
planlagte rensesystemer
for overvann,
overvann, snøopplagring
snøopplagring skal
skal etableres
etableres helt
helt på
på
bort. Andre
rensesystemer for
andre siden
siden av
av planområdet.
planområdet. Krav
Krav til
til etablering
etablering av
av et
et høyt
høyt gjerde
mellom bussanlegget
bussanlegget og
og kantsonen
kantsonen
andre
gjerde mellom
mot naturreservatet
naturreservatet vil
vil sette
sette en
en tydeligere
mellom bussanlegget
bussanlegget og
og verneområdet,
verneområdet, som
som
mot
tydeligere grense
grense mellom
forhindrer at
at utnyttelsen
utnyttelsen av
av bussanlegget
bussanlegget spiser
spiser seg
seg innpå
innpå verneområdet,
verneområdet, og
og forsøpling.
forsøpling.
forhindrer
Hensynsonen 720
720 setter
setter også
også strenge
strenge restriksjoner
restriksjoner for
for bruken
bruken av
av arealet
arealet som
som ligger
ligger nærmest
nærmest
Hensynsonen
naturreservatet.
tråd med
med rapportens
rapportens anbefaling
anbefaling er
er det
det parkeringsforbud
innenfor arealet.
arealet.
naturreservatet. II tråd
parkeringsforbud innenfor
Aktiviteter som
som medfører
medfører mye
menneskelig ferdsel
ferdsel og
og aktivitet
bør flyttes
flyttes bort
bort fra
fra områdene
områdene som
som
Aktiviteter
mye menneskelig
aktivitet bør
ligger
nærmest naturreservatet.
naturreservatet. II dag
dag brukes
brukes arealene
arealene mot
mot reservatet
reservatet som
som biloppstillingsplass
biloppstillingsplass for
for
ligger nærmest
arbeidere på
på anlegget.
anlegget. Flere
Flere undersøkelser
undersøkelser har
har vist
vist at
at menneskelig
menneskelig aktivitet
aktivitet virker
virker mer
mer forstyrrende
forstyrrende
arbeidere
på
dyre- og
og fuglelivet
fuglelivet enn
enn mer
kontinuerlig støy.
støy.
på dyremer kontinuerlig

silal

[romtegrersel

Figur 10.
Kartutsnitt viser
viser avstand
avstand fra
fra byggegrense
byggegrense til
til vannkanten
vannkanten {Stilla).
Brunt, skravert
skravert areal
areal viser
viser omfanget
omfanget av
av
Figur
10. Kartutsnitt
(Stilla). Brunt,
hensynssone
for bevaring
bevaring naturmiljø
naturmiljø
hensynssone for

Rapporten gir
anbefalinger på
byggegrense for
for å
ivareta naturverdiene
området. Kantsonen
Kantsonen mellom
Rapporten
gir anbefalinger
på byggegrense
å ivareta
naturverdiene ii området.
mellom
bussanlegget
og naturreservatet
naturreservatet varierer
varierer både
både ii bredde,
høyde og
og dybde,
dybde, og
og derav
derav ulik
ulik
bussanlegget og
bredde, høyde
skjermingseffekt. Den
Den har
har en
en svært
svært viktig
viktig funksjon
funksjon ved
ved sin
sin dempende
dempende effekt
på forstyrrelseseffekter
forstyrrelseseffekter
skjermingseffekt.
effekt på
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som uten
vegetasjonsskjermen ville
ville medført
medført en
en klar
klar forringelse
forringelse av
av funksjonsområdene
funksjonsområdene for
for fugl
fugl inne
inne ii
som
uten vegetasjonsskjermen
reservatet. Planforslaget
Planforslaget legger
legger opp
opp til
til en
en byggegrense
byggegrense som
som er
er minimum
minimum 30
30 meter
meter fra
fra vannlinjen.
vannlinjen. På
På
reservatet.
det smaleste
smaleste er
er avstanden
31 meter,
meter, flere
flere steder
steder er
er den
den over
over 40
40 meter.
meter. (se
(se figur
figur 9).
9).
det
avstanden 31

4.17
4.17 ROS-analyse
ROS-analyse
Det
er utarbeidet
utarbeidet ROS-analyse
ROS-analyse ii henhold
henhold til
til planplan- og
og bygningslovens
bygningslovens krav
krav om
om ROS-analyse,
ROS-analyse, jf.,
jf., og
og
Det er
gjennomført
en innledende
innledende fareidentifikasjon
fareidentifikasjon og
og sårbarhetsvurdering
sårbarhetsvurdering av
av de
de hendelsene
hendelsene som
som er
er
gjennomført en
ansett som
som relevante.
relevante. Tabell
viser oppsummering
oppsummering av
av sårbarhetsvurderingen.
sårbarhetsvurderingen.
ansett
Tabell 22 viser
Sårbarhetsvurderingen
finner ingen
farer ii planområdet
planområdet som
som anses
anses som
som er
er svært
svært eller
eller moderat
moderat
Sårbarhetsvurderingen finner
ingen farer
sårbart, og
og ingen
ingen forhold
forhold er
er dermed
dermed tatt
tatt videre
videre til
til en
en detaljert
detaljert risikovurdering.
risikovurdering.
sårbart,
For noen
noen tema
tema er
er det
det identifisert
enkelte tiltak
tiltak som
som det
det ut
ut fra
fra samfunnssikkerhetshensyn
samfunnssikkerhetshensyn er
er
For
identifisert enkelte
nødvendig
for å
unngå å
bygge sårbarhet
sårbarhet inn
inn ii planområdet.
planområdet. Dette
Dette medfører
medfører en
nødvendig åå gjennomføre
gjennomføre for
å unngå
å bygge
en
oppfølging av
av tiltak,
tiltak, hovedsakelig
hovedsakelig ii bestemmelsene
bestemmelsene ii planforslaget.
planforslaget. Disse
Disse er
er hovedsakelig
hovedsakelig knyttet
knyttet til
oppfølging
til
forurensing, avrenning
avrenning og
og overvannsproblematikk,
overvannsproblematikk, med
med hensynene
tilgrensede Stilla
Stilla og
og
forurensing,
hensynene til
til tilgrensede
Brauterstilla naturreservat.
naturreservat.
Brauterstilla

RIISIKO- OG SRBARHETSFORHOLD/ HENDELSER

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS

Grunnforhold: Ustabil grunn / forurensning

LAV

MIDDELS

Flom: Flom i vassdrag

SVÆRT LAV

SVÆRT LITEN

Ekstremver: Ekstremnedbr / overvann

LAV

LITEN

LAV

LITEN

Forurensning, utslipp: Olje / gass / kjemikalier

LAV

LITEN

Forurensning, utslipp: Stoy / l y s

SVÆRT LAV

SVÆRTLITEN

LAV

SVÆRT LITEN

Naturbaserte forhold

Miljøforhold
Verneomräder
Menneskeskapte forhold

Infrastruktur
Veg- og trafikksikkerhet: Av- og päkjrsler

Tabell
2. Oppsummering
av sårbarhetsvurdering.
En grundigere
grundigere gjennomgang
gjennomgang finnes
Tabell 2.
Oppsummering av
sårbarhetsvurdering. En
finnes ii vedlegg
vedlegg 77

Det er
er satt
satt krav
krav ii rekkefølgebestemmelsene
rekkefølgebestemmelsene til
til flere
flere tiltak
tiltak som
som må
må utføres,
utføres, krav
krav til
til videre
videre testing
testing for
for å
Det
å
sikre god
infiltrasjon, etablering
etablering av
av motfall,
motfall, sikringsgjerde
sikringsgjerde etc.
etc. samt
samt system
system for
for oppsamling
oppsamling av
av
sikre
god infiltrasjon,
overflatevann med
med rensesystem.
rensesystem. Etableringen
Etableringen av
av hensynssone
hensynssone (H720)
(H720) med
med strenge
strenge vilkår
vilkår for
for bruk
bruk av
av
overflatevann
arealet nærmest
nærmest elva
elva vil
vil være
være et
et annet
annet viktig
viktig tiltak.
arealet
tiltak.
For å
avverge skred
skred ii skråningen
skråningen mot
mot Stilla,
Stilla, bør
det unngås
unngås å
å bygge
bygge for
for nær
nær skråningskanten.
skråningskanten. Dette
Dette er
er
For
å avverge
bør det
ivaretatt
ved at
at byggegrensen
er trukket
trukket vekk
vekk fra
fra skråningskanten
skråningskanten mot
mot Stilla,
Stilla, hovedsakelig
hovedsakelig for
for å
å for
for å
å
ivaretatt ved
byggegrensen er
ivareta
naturverdiene, men
men det
det er
er altså
altså ikke
ikke lagt
lagt opp
opp til
til etablering
etablering av
av tiltak
nær skråningskanten.
skråningskanten.
ivareta naturverdiene,
tiltak nær
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Figur 11.
Kartutsnitt av
av NVEs
NVEs flomsonekart
flomsonekart for
for 200-årsflom
200-årsf/om
Figur
11. Kartutsnitt

Planområdet ligger
ligger nært
nært inntil
flomsone for
for 200-årsflom,
200-ärsflom, men
men planforslaget
planforslaget er
er vurdert
vurdert som
som lite
lite
Planområdet
inntil flomsone
sårbart for
for flom,
flom, og
og krever
krever ingen
ingen tiltak.
tiltak. NVE
NVE sine
sine flomsonekart
flomsonekart angir
angir en
en vannstand
vannstand på
200-årsflom på
på
sårbart
på 200-årsflom
kkote
ote+
105,93. Med
Med NVE
NVE sin
sin anbefalte
anbefalte sikkerhetsmargin
sikkerhetsmargin på
på +0,5
meter, ligger
ligger terrengkanten
terrengkanten ut
ut mot
mot
+105,93.
+0,5 meter,
vassdraget ca.
ca. 1,5
meter høyere
enn angitt
angitt risikohøyde.
risikohøyde. Ved
Ved flom
flom kan
kan vannstanden
vannstanden være
slik at
at det
det
vassdraget
1,5 meter
høyere enn
være slik
kan
bli innsig
innsig ii kjellere
kjellere ii området.
området. Det
Det finnes
finnes ikke
ikke kjellere
kjellere ii dag,
dag, og
og planforslaget
setter forbud
forbud mot
mot
kan bli
planforslaget setter
kjeller
bestemmelsene
kjeller ii bestemmelsene

4.18
Barn og
og unge
unge
4.18 Barn

Innholdet
planforslaget berører
berører ii liten
liten grad
og unges
unges interesser.
interesser.
Innholdet ii planforslaget
grad barn
barn og

4.19
Estetikk
4.19 Estetikk
Bussanlegget ligger
et industriområde
industriområde preget
preget av
tilsvarende industriindustri- og
og næringsbebyggelse,
næringsbebyggelse, og
og
Bussanlegget
ligger ii et
av tilsvarende
planen
legger heller
heller ikke
ikke opp
opp til
til store
store endringer
endringer av
av bebyggelsen.
bebyggelsen. Bestemmelsene
Bestemmelsene gir
restriksjoner for
for
planen legger
gir restriksjoner
en nøktern
nøktern økning
av høyde,
høyde, og
og setter
setter krav
krav til
samlet uttrykk
uttrykk og
og materialitet.
materialitet. Ved
Ved en
en full
full utnyttelse
utnyttelse av
av
en
økning av
til samlet
feltene vil
vil det
det gi
bebyggelsen et
et samlet
samlet og
og mer
mer helhetlig
helhetlig uttrykk,
uttrykk, som
som vil
vil være
være positivt
positivt både
både estetisk
estetisk
feltene
gi bebyggelsen
og funksjonelt
funksjonelt for
for anlegget,
anlegget, sammenlignet
sammenlignet med
med et
et mer
mer fragmentert
fragmentert uttrykk.
uttrykk.
og

4.20
By- og
og stedsforming
stedsforming
4.20 By-

Planforslaget er
er av
av en
en beskjeden
beskjeden størrelse,
størrelse, og
og legger
legger ikke
ikke opp
opp til
til betydelig
betydelig ny
ny bebyggelse,
bebyggelse, og
og berører
berører ii
Planforslaget
liten
by- og
og stedsformingen.
stedsformingen.
liten grad
grad by-
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4.21
Illustrasjonsplan
4.21 Illustrasjonsplan
Vedlagte illustrasjonsplan,
illustrasjonsplan, som
som ikke
ikke er
er gjenstand
for vedtak
vedtak og
og derfor
derfor ikke
ikke juridisk
juridisk bindende,
bindende, viser
viser en
en
Vedlagte
gjenstand for
mulig utbygging
utbygging ii henhold
henhold til
til planforslagets
planforslagets rammer.
rammer. Merk
Merk at
at det
det ii dette
dette planforslaget
planforslaget ikke
ikke vises
vises full
full
mulig
utnyttelse
for feltet
feltet SKAl.
Feltet vil
vil bestå
bestå hovedsakelig
hovedsakelig av
av tekniske
tekniske installasjoner
installasjoner og
og mindre
mindre bygg
bygg
utnyttelse for
SKA1. Feltet
nødvendige
anlegget. Dette
Dette kan
kan være
være galgeløsninger
for fremføring
fremføring av
av teknikk,
teknikk, eller
eller pyloner
pyloner //
nødvendige anlegget.
galgeløsninger for
hurtigladere
for el-busser,
el-busser, og/eller
og/eller mindre
tekniske bygg
bygg som
som for
for eksempel
eksempel mindre
mindre
hurtigladere for
mindre tekniske
trafo/strømfordelere
eller pumperom
pumperom (for
(for luft
til bussene)
bussene) på
på inntil
inntil en
en etasje.
etasje. Pga.
Pga. uavklarte
uavklarte forhold
forhold
trafo/strømfordelere eller
luft til
knyttet
til nøyaktige
nøyaktige løsninger
løsninger og
og tidshorisont
tidshorisont vil
vil det
det være
være vanskelig
vanskelig å
å vise
vise full
full utnyttelse.
utnyttelse.
knyttet til
Illustrasjonsplanen
utgangspunkt ii de
de konkrete
planene for
for SKA1.
SKAl.
Illustrasjonsplanen tar
tar utgangspunkt
konkrete planene

4.22
Naboskap
4.22 Naboskap

Planområdet innebærer
innebærer ikke
ikke endringer
som er
er vurdert
vurdert å
påvirke naboskapet.
naboskapet. Hensynene
Hensynene til
til
Planområdet
endringer som
å påvirke
tilgrensende
aktivitet knyttet
knyttet til
til kommunalt
kommunalt friluftsområde
friluftsområde og
og Lillestrøm
Lillestrøm idrettspark,
idrettspark, som
som
tilgrensende aktivitet
buskytterklubben,
er vurdert
vurdert ivaretatt.
buskytterklubben, er
ivaretatt.

4.23
kulturlandskap (KOSTRA)
4.23 Jordvern,
Jordvern, kulturlandskap
(KOSTRA)
Planforslaget berører
berører ikke
ikke jordbruksområder.
jordbruksområder. Tilgrensende
landbrukseiendom gnr.
401/bnr. 1
l øst
for
Planforslaget
Tilgrensende landbrukseiendom
gnr. 401/bnr.
øst for
planområdet
har adkomst
adkomst fra
fra sør
sør ii planområdet.
planområdet. Denne
Denne adkomsten
adkomsten er
er ivaretatt,
ivaretatt, gjennom
planområdet har
gjennom
rekkefølgebestemmelse om
om tinglysing
tinglysing av
av adkomst
adkomst før
før rammetillatelse.
rammetillatelse. Kap.
Kap. 4.1.1
4.1.1 redegjør
redegjør for
for
rekkefølgebestemmelse
konsekvenser
forhold til
til kommuneplanens
kommuneplanens arealformål.
arealformål.
konsekvenser ii forhold

4.24
Økonomiske konsekvenser
konsekvenser
4.24 Økonomiske
Deler av
av arealet
arealet som
som reguleres
reguleres til
til kollektivanlegg
kollektivanlegg ligger
ligger på
på kommunal
kommunal eid
eid grunn,
(i dag
dag uregulert).
uregulert).
Deler
grunn, (i
Arealet har
har vært
vært benyttet
benyttet til
til virksomheten
virksomheten rundt
rundt bussanlegget
bussanlegget over
over lengre
lengre tid.
tid. Forventning
Forventning om
om kjøp
kjøp
Arealet
av arealet
arealet er
er formidlet
formidlet til
til forslagsstiller
forslagsstiller Viken
Viken FKF
FKF Kollektivterminaler,
Kollektivterminaler, når
når arealet
arealet nå
nå reguleres
reguleres til
til
av
kollektivanlegg.
Salget av
av eiendommen
eiendommen er
er ikke
ikke en
en del
del av
av behandlingen
behandlingen av
av reguleringsplanen,
reguleringsplanen, men
men må
må
kollektivanlegg. Salget
følges opp
opp ii egen
egen prosess.
prosess.
følges

5. Alternative
Alternative innstillinger
5.
innstillinger
Kommunedirektøren har
har ikke
ikke utformet
utformet alternative
alternative innstillinger.
Kommunedirektøren
innstillinger.
Hovedutvalg for
for miljø
miljø og
og samfunn
samfunn kan
kan om
om ønskelig
sende saken
saken tilbake
og be
be om
om nærmere
Hovedutvalg
ønskelig sende
tilbake og
nærmere angitte
angitte
endringer ii planforslaget.
planforslaget. Da
Da vil
vil kommunedirektøren
kommunedirektøren justere
justere forslaget
forslaget og
og sette
sette saken
saken opp
opp til
til ny
ny
endringer
behandling
et senere
senere møte
møte ii utvalget.
utvalget.
behandling ii et
Utvalget kan
også gjøre
gjøre endringer
endringer direkte
direkte gjennom
vedtaket. Det
Det bør
bør ii så
så fall
fall være
være endringer
endringer som
som er
er
Utvalget
kan også
gjennom vedtaket.
enkle og
og entydige
entydige å
innarbeide ii materialet
materialet før
før det
det sendes
sendes på
på høring.
høring.
enkle
å innarbeide

6.
Konklusjon
6. Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler
anbefaler Hovedutvalg
Hovedutvalg for
for miljø
miljø og
og samfunn
samfunn å
å vedta
vedta utleggelse
utleggelse av
av forslag
forslag til
til
Kommunedirektøren
detaljreguleringsplan for
for Leiraveien
Leiraveien bussanlegg
bussanlegg til
til offentlig
offentlig ettersyn.
ettersyn.
detaljreguleringsplan
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Dato: 02.02.2022
02.02.2022
Dato:
Lene Mürer
Murer
Lene
Direktør Kultur,
Kultur, miljø
miljø og
og samfunn
samfunn
Direktør

Dokumentet er
er elektronisk
elektronisk godkjent
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