
OPPSUMMERING AV SPØRSMÅL OG BEKYMRINGER FRA NABOMØTE 15/01/20202 

Oppstart av anleggsarbeider Smestad bussanlegg på Skui 

 

1. Hvorfor kan man ikke bygge et mer langsiktig bussanlegg på en annen og større tomt lenger fra 
bebyggelse?  

Bussanlegg er enig i at det ikke er en optimal langsiktig løsning, men dette er Ruter og kommunen 
som legger føringer for plassering og det er foreløpig ikke funnet noe annet egnet sted. Nå haster det 
med å tilrettelegge for elektrifiserte busser fra 2020.   

2. Klage over støy fra oppstart av busser, dieselutslipp fra bussene, samt vaskehall nattestid. Vil dette 
bli bedre?  

Det vil bli mindre støy fra nye elektriske busser og forhåpentligvis generelt fra virksomheten på 
anlegget med den skjermingen som nå etableres. Utslippene vil også gradvis bli mindre ettersom det 
legges om til biodiesel og elektrisk kjøring. Vaskehallen vil fortsatt være operativ som i dag.  

3. Trafikksituasjonen i forbindelse med ut- og innkjøring fra anlegget til Ringeriksveien er farlig pga. 
buss på holdeplass som sperrer sikten. På vinteren er den spesielt dårlig fordi snørydding gjør at 
bussene står enda nærmere utkjørselen. Kan busstoppet fjernes/flyttes?  

Ruter har vurdert mulighetene for flytting av busstopp under anleggsperioden og det viser seg at det 
ikke er mulig uten å legge ned 7 stopp på ruten og dermed forringe busstilbudet kraftig. Når det 
gjelder ny permanent løsning for holdeplass eller eventuelt flytting av utkjørsel fra Smestadkroken 
oppfordres naboer til å henvende seg til Ruter og Statens Vegvesen. Vi vil imidlertid bringe 
bekymringene videre (igjen) til Ruter.  

4. Hvordan vil avfall fra rivning og sanering av eksisterende administrasjonsbygg håndteres?  

Vi vil plassere avfallscontainere på nordsiden av huset inne på området og avfall blir sortert etter 
miljøhensyn. I etterkant av møte har entreprenør informert om at containerne vil bli plassert på 
sørsiden og ikke nordsiden.  

5. Hva skjer med vaskehallen?  

Vaskehallen består og skal også være i drift under hele anleggsperioden.  

6. Kommer dere til å rense opp i småkrattet langs veien i Smestadkroken?  

Vi har en beplantningsplan som generelt går ut på å bevare trær og rydde opp i kratt. Hvis naboene 
ønsker seg mer opprydning enn det vi har planlagt, ta gjerne kontakt med prosjektet underveis. 

7. Når kommer bussdriften til å være hel-elektrisk?  

Vi er litt usikre på når Ruter planlegger dette, men elektriske busser vil introduseres i faser og i følge 
deres miljøstrategi skal all busstransport være utslippsfri i 2028.  

8. Vanntrykket i husstander blir påvirket av vaskehallen, blir dette annerledes?  

Bærum kommune planlegger nytt vannanlegg som skal bedre vannforsyningen i området. Prosjektet 
vil bytte til en klareringstank som gjenbruker vannet og sånn sett redusere vannforbruket 
sammenlignet med i dag.  



9. Vil nettinggjerdet på eiendommen i nummer 274 utbedres av prosjektet fordi det har blitt ødelagt i 
løpet av tiår med snømåking på eiendommen til bussanlegget?  

Det er dialog mellom Bussanlegg og beboer ang. gjerde, denne vil fortsette.  

10. Blir bussene større enn de som er der i dag?  

Nei, anlegget er ikke dimensjonert for større busser eller ledd-busser.  

 

 

 

 

 

 


