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BUSSANLEGG SKUI, RINGERIKSVEIEN 272 A/B 

Oppgradering med riving, tilbygg og diverse arbeider utomhus 
 
Det vises til nabovarsel datert 25.02.2019 mottatt 04.02.2019.  
 
Vi registrerer at det søkes om i alt fem dispensasjoner  
Dette gjelder:  

 Plan og bygningsloven §20-4 for:  
o Plassering av byggverk nærmere enn 4m fra nabogrense. 

 Gjeldende plangrunnlag: 
o Maks. gesims- og mønehøyde for tilbygg som angitt i gjeldende regulering 
o Overskridelse av regulert byggegrense mot Ringeriksveien 

 Vegloven: 
o §29 for avstand under 15m til senterlinje i kommunale vei, Smestadkroken  

 Dispensasjon fra krav om universell utforming for nybygg. 
 

Disse fem dispensasjonsøknadene  og viser med all mulig tydelighet at det ikke er plass til tiltaket 
på stedet.  
Utvidelsen må avvises og resursene må legges i å finne annen egnet plass for en fremtidsrettet 

bussanlegg, som også kan ta gass og hydrogen, ikke bare el- og dieseldrift. 
 
Med referanse til nabomøtet og de mange innspill og forslag som fremkom på møtet angående 
utfordringer med dagens plassering, er det vanskelig å se at nabovarselet har tatt hensyn til noe av dette. 
Det være seg: 
 
- Da tilgjengelig område på Smestad er for lite: Det bør her ikke gjøres investeringer unntatt å øke 
trafikksikkerheten bl.a. å flytte bussholdeplassen for påstigning. 
 
- Det ble på møtet foreslått å flytte bussholdeplassen for påstigning inn på anlegget vis a vis dagens 
avstigningsplass. Dette fremkom som en konstruktiv ide. At det nå imøtegås med at det «ikke er plass» 
forsterker igjen at området er forlite for virksomheten. 
At det istedenfor å ta tak i trafikksikkerhetsproblemet søkes om dispensasjon er sterkt kritikkverdig. 
 
- Bedre støyskjerming mot naboene. 
 
- Endre inn og utkjøring. Dagens situasjon er trafikkfarlig og det er hyppige nestenulykker. 
 
- Det er kritikkverdig at nybygg med flatt tak ikke planlegges med «grønt tak» for å ha en fordrøyende 
effekt. Å henvise til at en totalvurdering tilsier at en benytter samme tak som på det gamle, som ikke tåler 
grønt tak, er ikke holdbart og lav prioritering av miljøhensyn. 
 
- Det sies ingenting om dagens situasjon – hvor mange busser var det før? Hvor mange var det det 
godkjent å ha, hvor mye er utvidelsen? 
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- Det skal nå etableres fullt verksted for tyngre kjøretøy. Dette vil medføre mer kvelds og nattarbeid for å 
holde bussparken i gang.  
Vi ser ikke at dagens reguleringsbestemmelser uten videre tillater en slik verkstedsutvidelse. 
Hva blir konsekvensen av etablering av fullskala verksted for tyngre kjøretøy som skal betjene flere ruter 
enn dagens anlegg? 
 
- Hvor mye trafikk tåler Ringeriksveien? Dagens E16 er flyttet for 10 år siden. Det betyr ikke at trafikken 
på Ringeriksveien igjen kan økes. Det ligger Skui barneskole og to barnehager inntil Ringeriksveien. 
Ringeriksveien var utropt som «miljøgate». Realiseringen gjenstår dessverre å se. 
 
- Tomkjøring skal derved skje på E16 via Isiveien, tomgangskjøring skal ikke skje på Ringeriksveien.   
  
- Permeabelt dekke hvor avrenning og forurensning, salt, tungmetaller, olje mv går i grunnen for så å gå 
uten ytterligere rensing i Isielven er uakseptabelt. Det er ikke vist til undersøkelser om hva grunnen kan 
filtrere og det ble av naboer påpekt at grunnvannet står høyt i området. 
For denne form for aktivitet: Det må være tett dekke med oppsamling til kum. 
 
- Snødeponering. Dagens praksis med at en, på grunn av manglende plass, dumper snø i Isielven eller på 
elveskulder må opphøre. De anførte deponiplasser i forslaget er svært underdimensjonerte. Det ble på 
møtet pekt på plass i øvre nordvestre hjørne. Dette området er i forslaget disponert til annet formål. 
I reguleringsplaner anføres: «Overvann håndteres på egen grunn». Overvann om vinteren er snø. 
Det må derved avsettes tilstrekkelig plass til snødeponering. Smestad er mer snørik enn andre steder i 
Bærum. Å mellom linjene be om kommunalt snødeponi er å skyve problemet over på andre. Igjen: det er 
ikke plass til foreslått aktivitet på området. 
 
- Selv etter gjentatte klager på trafikksikkerhet, snødumping og støy så er ingen ting, eller svært lite som 
monner, blitt gjort og planen viderefører de samme problemene. 
Den foreslåtte oppgradering vil ikke hjelpe på de påklagde problemer. 
 
Forslagstiller sier selv, ref nabomøtet, at det ikke er videre utvidelsesmuligheter. Anlegget er derved ikke 
fremtidsrettet. Det var forøvrig enighet om at det må arbeides for å finne annet egnet sted. 
 
Skui vel i støtter naboenes uttalelser. 
 
Konklusjon 

 De mange dispensasjoner viser at det ikke plass til anlegget. 

 De påpekte problemer bl.a. med trafikksikkerhet, snødumping og støy er ikke løst. 

 Vi er imot at anlegget utvides. Resursene må legges i å finne et nytt sted med fremtidsrettede 

løsninger og muligheter.  

 Anlegg for bussdrift er en samfunnsmessig betydning og må tas med i kommunens arealplan. 

Slike anlegg er å betrakte som industrianlegg, med støy og forurensningsrisiko samt nær 
døgnkontinuerlig trafikk og drift og skal ikke legges inntil boligområder. 
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c/c  Bærum kommune 
 Akershus fylkeskommune 

Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening. 
 Berørte naboer 
 Lommedalen vel 
 Bærum Velforbund 


