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Sammendrag 
Planforslaget legger opp til å kunne etablere en energistasjon med hydrogen, bensin og 
diesel innenfor planområdet. Stasjonen er en ubetjent automatstasjon, som er utformet i 
tråd med malen for UnoX sine stasjoner. Anlegget er lukket, og innebærer en minimal 
forurensningsrisiko, da det ikke er risiko for lekkasjer fra tanker, og da spillvann etc 
samles i oljeutskiller, knyttet til pumpene. 
 
Planforslaget fordrer en omregulering i forhold til gjeldende plan, der området er avsatt 
til park. Området benyttes ikke til park i dag, og har begrenset bruksverdi som 
parkområde da det ligger svært støyutsatt til og omringet av veistruktur og 
næringsområder. Området er ikke knyttet opp mot eksisterende gang- og sykkelvegnett 
som ligger på andre siden av Nordbyveien, og har således ikke tilkomst for gående og 
syklende.  
 
Planområdet planlegges med atkomst fra Nordbyveien, og ny plan viderefører angitte 
byggegrenser mot vei, samt legger inn hensynssone for høyspent som går langs 
planområdet i sør. Ved gjennomføring av tiltak, vil det være behov for omlegging av en 
kommunal vannledning, samt en 22kV kabel som går over eiendommen.  
 
Planen legger opp til at overvann håndteres på egen grunn, og vil ha en blågrønn faktor 
på 0,82 beregnet samlet for hele eiendommen. 
 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse, vedlegg 3 som viser at tiltaket vil medføre en 
marginal trafikkøkning, og således heller ikke få følger for trafikksikkerhet, støybelastning 
eller luftforurensning. 
 
I og med at tiltaket tilrettelegger for etablering av et hydrogenanlegg, anses det at 
tiltaket er et miljøtiltak som kan bidra til et økt salg – og herunder økt bruk og brukbarhet 
for hydrogenbiler, som er et miljøvennlig alternativ til bensin- og dieseldrevne biler.   
 
Tiltaket er vurdert å ha liten konsekvens for grøntarealer, friluftsliv og barn- og unges 
interesser, og er vurdert å være i tråd med overordnete føringer og regionale planer – 
også ref. Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Sakens historie 

Planområdet er vurdert å egne seg for etablering av en ubetjent energistasjon for UnoX. 
Hovedhensikten er å etablere et anlegg for å kunne fylle hydrogen. Da det pr nå er få biler som går på 
hydrogen, vil det også være nødvendig å etablere pumpe for hhv diesel og bensin. Det har vært møte 
med politikerne hvor dette har vært diskutert, og hvor det har vært vist interesse for planene.  
 
UnoX har vurdert tomten på Ås som spesielt egnet til etablering av en hydrogenstasjon på grunn av 
sin beliggenhet nær E18, og i forhold til trafikkmengde (ÅDT) på omkringliggende vegnett. De har da 
sett at det kan være et kundegrunnlag som er stort nok for å kunne drifte en slik stasjon, da på sikt. 
Tomten er langs en viktig inn- og utfartsåre til Ski, og har en meget god eksponering mot 
omkringliggende ferdselsårer. Tomten har også en enkel atkomst. Det har tidlig vært en dialog med 
det politiske miljøet i Ås, da med fokus på etablering av en drivstoffstasjon som også er tilrettelagt 
for hydrogen. Ser man etablering av slike stasjoner i et større perspektiv, ligger eiendommen slik til at 
den kan betjene et regionalt marked for hydrogen, og man får en avstand mellom stasjoner som gjør 
at man dekker et område som kan være med på å legge til rette for økt bruk av hyrogenbiler. 
 
I forbindelse med etablering av hydrogenstasjon, så har UnoX søkt om støtte fra Enova-tilskudd. I den 
forbindelse, ble det utarbeidet en samlet uttalelse fra Ski og Ås kommune, i forhold til klimamål og 
tilrettelegge for bruk av fossilfrie kjøretøy og anleggsmaskiner, datert 27.09.17. Dette skrivet er 
vedlagt plansaken. 

1.2 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en ubetjent energistasjon, hvor man tilbyr både 
hydrogen, bensin og diesel.  

1.3 Saksgang hittil 

- Oppstartsmøte ble avholdt 30.05.18. 
- Varsel om planoppstart ble kunngjort i Østlandets blad og med brev til berørte parter/naboer 

18.08.18. 
 



 4 

2 Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / statlige planretningslinjer/-
bestemmelser  

(Barn og unge, samordnet areal- og transport, vernede vassdrag, klima- og energiplanlegging, 
differensiert strandsoneforvaltning, kjøpesenterbestemmelse, evt. nye.) 

• Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 
• Rikspolitisk retningslinjer for barn og unges interesser, RPR T-/08 
• Rikspolitisk retningslinje for universell utforming 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 
• Naturmangfoldloven 
• Den europeiske landskapskonvensjonen 
• Folkehelseloven 
• Plan- og byningsloven med tilhørende forskrifter 

2.2 Regionale planer/regionale planbestemmelser 

• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Planen ble vedtatt av Fylkestinget 14.12.2015. Planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal 
være arealeffektivt, basert på prinsipper som flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet 
grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom 
Stortingets klimaforlik og Oslopakke 2, om at persontransportveksten i området skal tas med 
kollektivtransport, gange og sykkel. 
 
• Regional plan for masseforvaltning i Akershus – ikke aktuell for planforslaget. 
• Regional plan for handel, service og senterstruktur – ikke aktuell for planforslaget. 
• Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus – ikke aktuell for planforslaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

2.3 Kommuneplan/kommunedelplan 

 

 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan, «Ås kommuneplan 2015-2027», delvis avsatt som 
friområde og delvis som veiareal. 
 

• Kommunal planstrategi 2017-2020: Planomrdået er delvis avsatt som friområde, delvis som 
veiareal. Planforslaget er ikke i tråd med formål avsatt i kommuneplanen for Ås kommune.  

• Sykkel- og gåstategi: planforslaget berører ikke områder som omtales av denne 
• Næringstrategi: Planområdet er nært et næringsområde etablert i randsonen mellom Ås og 

Ski, langs Nordbyveien. Tiltaket vurderes å ikke omfattes særskilt av tema som omtales i 
næringsstrategien. 

 
• Blågrønn faktor: Planforslaget er vurdert etter retningslinjer for blågrønn faktor – se vedlagt 

VA-notat.  
• Norm for overvannshåndtering: Planforslaget forutsettes å følge kommunal norm for 

overvannshåndtering, se vedlagt VA-notat.  
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2.4 Gjeldende regulering 

 

Planområdet omfattes av reguleringsplan PlanID 128 «Reguleringsplan for Søndre Tverrvei», med 
ikrafttr.17.01.2002. Planområdet er i denne planen avsatt til park og veiformål. 
 

2.5 Aktuelle politiske vedtak 

 (Vedtak som påvirker området.) 

2.6 Øvrige rammebetingelser 

Planområdet er tidligere registrert av Akershus fylkeskommune i forbindelse med reguleringsplan for 
E18 Nygårdskrysset og rv 154 Søndre Tverrveg, og undersøkelsesplikten jmfr Kulturminnelovens §9 er 
å anse som oppfylt. Sørsøst for planområdet er det gjort funn av kulturminne, der deler av funnet er 
dispensert for og deler av funnet er registrert som automatisk fredet kulturminne. Det ble ikke gjort 
funn av automatisk fredete kulturminne innenfor planområdet. Fylkeskommunen har heller ingen 
merknader i forhold til nyere tids kulturminner.  

2.7 Pågående planarbeid 

Det er ingen igangsatte planarbeider i nærheten av planområdet.  
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3 Beskrivelse av planområdet  
Planområdet er i dag del av grøntområde som ligger ved rundkjøringen der fv154 og 
Nordbyveien krysser hverandre. Området er regulert til park/friområde, men benyttes 
ikke til opphold av noen form pr i dag, men fremstår mer som en buffersone mellom 
etablert industri/storhandel-område og veier. I dag benytter Birger Haug randsonen av 
området til utstilling av biler, se nedenstående bilde. Det er liten/ingen vegetasjon på 
planområdet, og det fremstår som et større gresskledd areal. Det er i dag etablert en 
avkjøring fra Nordbyveien. Arealet ligger litt hevet over fv 154 og over 
næringsbebyggelsen på vestsiden.  
 
Perspektiv/modellfoto/prinsippskisse 
 

 
 
Eksisterende situasjon. 

3.1 Beliggenhet, størrelse og bruk 

Planområdet er på omlag 9 daa, inkludert omliggende veiareal som inngår i planavgrensningen. Areal 
regulert til park/friområde er på omlag 6 daa, resterende areal er regulert til veiareal.  
 
Området brukes ikke til park i dag, men fremstår mer som en buffersone mellom veiareal og etablert 
industriområde.  
 
Området ligger tett opptil hovedåre for veitrafikk, og har også kort avstand til E18. Området ligger 
sentralt ved innkjøring til Ski. 
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3.2 Omkringliggende områder / strøkets karakter 

Området fremstår som et trafikkområde, og som et område der det i dag er etablert storhandel som 
bilbutikker og grossister samt lett industri. Det er noe spredt boligbebyggelse, samt større 
jordbruksarealer i nærområdet. Det er ingen tydelig bygningsstruktur/eiendomsstruktur, og området 
fremstår som åpent, med noe variert bruk og bygningsmasse, og som innkjøringen til Ski sentrum.  

3.3 Eiendomsforhold 

Planområdet inngår som del av eiendom 102/427, se nedenstående kart som viser eiendomsgrenser. 
Eiendommen er i sin helhet eiet av Birger N. Haug avdeling Ski.  
 

 

3.4 Trafikkforhold 

Eiendommen har atkomst fra Nordbyveien, se nedenstående bilde.  
Området ligger ved rundkjøringen som kobler fv 35 Nordbyveien mot fv 154 Søndre Tverrvei øst for 
Nygårdskrysset langs E18 og inn mot Ski sentrum.  
 
Vegene har følgende trafikkbelastning, hentet fra Statens Vegdatabank, jmfr tabell under. 

 ÅDT kj.t/døgn 2018 
Nordbyveien, øst for rundkjøringen 6.500 
Fv 154, nord for rundkjøringen 15.300 
Fv 154, Søndre Tverrvei 8.600 
Nordbyveien, vest for rundkjøringen 2.000 
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Det finnes ikke oppdaterte trafikktall for østre del av Nordbyveien, men basert på kart og det som er 
tilknyttet denne vegen, så er dette antatt til ikke å overstige 2.000 kj.t/døgn. (se vedlegg V3 
Trafikkanalyse)  
 
Det er etablert gang- og sykkelvei på sørsiden av Nordbyveien, som går videre østover og sørover 
mot Ski sentrum.  

3.5 Støyforhold og luftkvalitet 

Området er støyutsatt, og ligger i delvis lilla, rød og gul sone, med verdier fra 55 dB – 75 dB. Se 
nedenstående støykart (kilde: miljostatus.no) 
 

 
 
Området er registrert med middels grad av luftforurensing.  

3.6 Lokalklima 

Deler av arealet er avsatt som aktsomhetsområde for flom. Se nedenunder. 
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Kartet som viser aktsomhetsområdet er automatisk generert på grunnlag av registrerte vassdrag og 
høydedata. I dette tilfellet kan det ved ekstrem nedbør samles vann som overstiger bekkelukkingens 
kapasitet. Dette er nærmere sjekket av VA-konsulent, se vedlegg 4. De har funnet at det ligger en 
flomvei på lavere kotehøyde enn terrenget ved drivstoffstasjonen, og at det derfor er ingen mulighet 
for at vann kan flomme opp til bensinstasjonen.  
 
Området er åpent, men ikke spesielt utsatt for vind.  

3.7 Landskap, natur- og rekreasjonsverdier 

Planområdet er avsatt som friområde, park. Området benyttes ikke til park, men fremstår som et 
gresskledt område som er en buffer mellom vei og industri-/storhandelområdet. Området benyttes 
også til oppstilling/utstilling av biler for bilbutikken som ligger nært. Det er tilnærmet ingen 
vegetasjon i området, og det er vurdert at området har liten til ingen verdi som parkareal/friområde 
slik det ligger i dag. Området er også støyutsatt, og har få eller ingen kvaliteter som 
rekreasjonsområde.  
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3.8 Grunnforhold 

Området er registrert som avsmeltingsmroene, breelv- og/eller bresjøavsetning, uspesifisert.  
Området er ikke registrert med fare for erosjon, ras eller skred. Det er registrert moderat til lav 
radonforekomst. 

3.9 Bebyggelse og estetikk 

Planområdet er ubebygget, og i og med at det ligger nært et veikryss, er det forholdsvis stor avstand 
til øvrig bebyggelse. Nærmeste bebyggelse er bilbutikken som ligger på gbnr 103/394. Nærområdet 
er preget av større bygg, relatert til storhandel, lett industri. 

3.10 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen bevaringsverdige bygg i eller i umiddelbar nærhet til området. I forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplan for veianlegget, er det registrert funn av automatisk fredete 
kulturminner rett øst for planområdet. Deler av funnet er frigitt ved dispensasjon/utgraving.  Deler av 
funnet er fredet. 

3.11 Teknisk infrastruktur 

Området har fylkesvei F154 på østsiden, og Nordbyveien på sørsiden. Området har i dag avkjøring fra 
Nordbyveien. Det er anlagt 50 m byggegrense mot F154, og 30 m mot Nordbyveien.  
 
Det går en høyspentlinje rett sør for planområdet, med en byggeforbudssone. I tillegg går det en 
lokalforsyning på 22kV over eiendommen som er av en slik type/konstruksjon at det er mulig å flytte 
den. Det er ca 200-250 m til nærmeste tilknytningspunkt for elkraft. 
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Det går også en kommunal vannledning over eiendommen.  
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3.12 Sosial infrastruktur 

Temaet er ikke relevant for planforslaget. 
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4 Beskrivelse av planforslaget 
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Fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget. 

4.1 Planforslagets hovedidé og hovedgrep 

Hensikten er å tilrettelegge for en ubetjent energistasjon, og det må være enkelt å orientere seg og å 
komme til/fra eiendommen. Tiltaket er bilbasert, og ligger derfor godt inn mot hovedveitrafikk-
systemet, med avkjøring fra Nordbyveien. Planforslaget forholder seg til regulerte byggegrenser fra 
vei.  
 
Tiltaket består av pumpetak (7 m x 14 m) og 2 pumper og dispenser for hydrogen. Stasjonen har 
daglig tilsyn, som i tillegg til kontroll av det tekniske anlegget, sørger for orden og renhold. 

 
Drivstoffanlegget består av en nedgravd tank som plasseres under stasjonen. Det er et lukket system 
hvor alle rør mellom tank og pumper ligger i et føringskammer over tanken. Kammeret har 
overvåkning og avløp til oljeutskiller, slik at hvis det skulle oppstå en lekkasje på et drivstoffrør i 
føringskammeret vil det gå en alarm som registreres med en gang. 
Drivstofftanken er av stål med doble vegger med trykkovervåkning av mellomrommet. Hvis det skulle 
bli et hull i en av veggene i tanken vil det gå en alarm som gjør at feilen vil bli oppdaget før det blir en 
lekkasje. 
I kjørebanen utenfor pumper og påfylling for tanker, blir det montert betongplater på bakken med 
avrenning til egen oljeutskiller som gjør at spill og søl ikke vil bli ført til grunnen eller 
overvannsnettet. Oljeutskilleren kontrolleres og tømmes regelmessig i henhold til forskriftskrav.  
Etter at anlegget er ferdig montert og før det tas i bruk, blir tank og drivstoffrør trykktestet for å sikre 
at alt utstyr og alle koblinger er tette. 
 
Hydrogenstasjonen: 
Stasjonen består av en hydrogenstasjonsdel. I tillegg har stasjonen dispenser og en kompressor for å 
øke trykket opp til et høyere trykk for lagring.  
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Hydrogendelen H2Station® CAR-200, består av et hydrogenlager og en enhet med 
hydrogenkompressor og kjøler.  
Denne er bygget for helautomatisk drift, og er utstyrt med et overvåkningssystem (Control 
Monitoring System – CMS) som er tilgjengelig både lokalt og via fjernovervåking. 
 
 

 
Figur 12, Foto som viser tilsvarende automatstasjon 

 

4.2 Planavgrensning  

Foreslått planavgrensning er for å sikre tilstrekkelig areal for å sikre avkjøring med tilhørende 
siktlinjer, samt tilstrekkelig med manøvreringsareal for stasjonen. 
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4.3 Arealformål  

Området foreslås regulert til bensinstasjon/vegserviceanlegg, formålsbetegnelse BV. 
Dette formålet innebærer drivstoffstasjon (herunder også hydrogen), men begrenses til å kun 
inneholde en (selvbetjenings-) automatstasjon hvor man kun fyller drivstoff.  Å legge formål 
bensinstasjon til akkurat denne tomten er vurdert i forhold til overordnet bystruktur med følgende 
argument: 
  
I tillegg avsettes det areal til avkjørsel, og vei (SKV1 og SKV2), i tråd med gjeldende planer, samt 
vegetasjonsskjerm (GV). 
 

 

4.4 Arealoversikt  

BV:   2,8 DAA 
O_SV:  1,5 DAA 
O_SVT:   1,5 DAA 
GV:   3,7 DAA 

4.5 Antall boliger, leilighetsfordeling og antall arbeidsplasser 

Ikke aktuelt 

4.6 Utnyttelse  

%BYA er foreslått å være 25%. 
Dette gjelder for Hydrogenanlegg og bensinstasjon, og muliggjør også et par p-plasser for venting på 
ledig pumpe. 
 
Tiltaket har en størrelse på ca 250 kvm BYA. 
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4.7 Bebyggelsens plassering, utforming og høyde 

Automatstasjonen samt anlegg for hydrogenstasjonen skal etableres innenfor angitte byggegrenser.  

 
 
 
 
Byggehøyder er satt til seks meter, lufterør og ID-mast kan gå over denne høyden. ID masten har en 
høyde på 7 meter, lufterøret på 8 m. Som opprisset under viser innebærer dette at det kan bygges en 
automatstasjon på området 
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4.8 Estetisk redegjørelse  

Automatstasjonen som planlegges, baserer seg på en mal utarbeidet av UnoX. Stasjonen har den 
samme utformingen, uavhengig av hvor den settes opp, og fremstår som en del av merkevaren til 
UnoX. Stasjonen produseres som en enhet, og består av til sammen fire pumper fordelt på to søyler 
og hydrogendispenser fordelt på to refuger, som ligger under et tak. Taket heller svakt mot midten, 
og konstruksjonen er tilstrebet å fremstå så smal som mulig, for å gi et svevende inntrykk. Dette er 
også forsterket ved bruk av lys.  
 

 
 
Det er montert downlights (8 stk. LED lys 80 W) under taket som lyser opp plassen under 
pumpetaket. Områder rundt stasjonen opplyses av eksisterende plass- og gatebelysning. Armaturene 
er utstyrt med bevegelsessensorer som gjør at lyset dempes til 27 W når det ikke er kunder på 
stasjonen. Det er kun de armaturene der kunder står hvor lysstyrken økes til 80 W, og når kunden 
kjører bort fra stasjonen dempes lyset etter 2 min. til 27 W.  
På pumpetaket er det en tynn LED lyslist i gesimsen som markerer kanten rundt taket på en diskre 
måte, og som først vil vises når det er mørkt. Det samme gjelder for Logo skilt montert på gesimsen.  
Alle lyskilder har en varm gulfarge som er med på å dempe belysningen på stasjonen.  

 
Stasjonen vil ikke i særlig grad bidra til lysforurensning i nærområdet. ID-masten er vist under.  
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4.9 Boligmiljø/bokvalitet 

Det er ingen boliger i umiddelbar nærhet. Avkjøring til stasjonen vil være rett etter rundkjøringen og 
fra Nordbyveien, og vil i liten grad bidra til å trekke trafikk lenger vestover på Nordbyveien  

4.10 Utearealer  

Uteområder opparbeides ihht ønsket funksjon. Grøntareal langs veiareal, samt mot naboeiendom vil 
oppretthldes. 

4.11 Parkering  

Det legges ikke opp til parkering ved anlegget, kun nødvendig areal for manøvrering, og noe ekstra 
areal for å kunne vente på at pumper blir ledig.  

4.12 Kjøreatkomst 

Atkomst opprettholdes fra Nordbyveien, og vil strammes opp. Utforming av avkjøring vil måtte 
godkjennes av kommunen.  

4.13 Gang- og sykkelveier  

Tiltaket er bilbasert. Ny atkomst vil ikke krysse eksisterende gang- og sykkelveinett, da dette er 
etablert på andre siden av Nordbyveien. Området nært planområdet er ikke tilrettelagt for gående 
og syklende. Tiltaket vil ikke henvende seg mot gående og syklende, kun bilister. 
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4.14 Tekniske planer 

Planforslaget innebærer behov for flytting av nevnte el-ledning på 22 kV. Dette må avklares med 
Hafslund før bygging. 
Planforslaget innebærer også flytting av eksisterende kommunale vannledning, eksempel på 
omlegging er vist i vedlagt VA-notat. Omleggingen må utformes i tråd med kommunens VA-norm, og 
i dialog med Ås kommune.  
 
Overvann må håndteres i tråd med gjeldende byggeforskrifter, kommuneplanen og kommunens 
veileder for overvann. Det planlegges for avrenning av asfalterte flater til grøntarealer nord-vest på 
planområdet, se vedlagt VA-notat.  

4.15 Universell utforming  

Tiltaket vil være universelt utformet.  

4.16 Grønnstruktur  

Arealer i randsonen som i dag er grøntarealer, vil videreføres, og foreslås regulert som grønnstruktur, 
vegetasjonsskjerm. På grunn av krav til sikt, er det ikke mulig å etablere særlig med vegetasjon mot  
vei. Det vil være nødvendig å vedlikeholde grøntområdet for å holde vegetasjonen nede, og dette 
ivaretas av stasjonseier gjennom jevnlig vedlikehold som også må gjøres for drift av stasjonen.  
 
I henhold til kommunens veileder, er blågrønn faktor beregnet, se vedlagt VA-notat. Den er beregnet 
for eiendommen som helhet. Beregnet blågrønn faktor er på 0,82. 

4.17 Sol-/skyggeforhold  

Planområdet har gode solforhold, men dette er forholdsvis lite relevant for planlagt fremtidig bruk. 
Tiltaket vil ikke skjerme for sol for nærliggende områder. 

4.18 Støyskjerming  

Tiltaket ligger i et støyutsatt område, men er av en slik art at det ikke kreves støyskjerming. Det er 
beregnet økt trafikk som følge av tiltaket, og dette er ikke av en slik art at det vil påføre merkbar 
økning i støybelastning for allerede etablerte områder. Det er ikke støyfølsom bruk i direkte nærhet 
til området.  

4.19 Luftkvalitet  

Tiltaket ligger i et område der det er registrert moderat forekomst av luftforurensning. Tiltaket er 
ikke av en slik art at det kreves tiltak for foruresning. Trafikkøkning som følge av tiltaket er beskjeden, 
og vil ikke medføre behov for tiltak for eksisterende bebyggelse i nærområdet.  

4.20 Bevaringsverdier 

Tiltaket berører ikke bevaringsverdige områder, hverken i forhold til kulturminner eller natur- og 
ressursverdier.  

4.21 Arkeologiske registreringer 

Området er registrert, og det er ikke gjort funn innenfor området.  

4.22 Miljøprogram 

Det søkes om en energistasjon, der hovedformålet er å få etablert en hydrogenstasjon på området. 
Da det foreløpig er et begrenset marked for hydrogen, må det også tilrettelegges for bensin og 
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diesel. Det selges diesel med biotilsetning. Uno-X har, som resten av bransjen, valgt å forplikte seg til 
at alt biodrivstoffet vi selger skal være godkjent etter EUs bærekraftskriterier. I tillegg tar Uno-X 
fullstendig avstand fra bruk av palmeolje og rester fra palmeoljeproduksjon.  Det er i dag etablert 3 
hydrogenstasjoner i Norge. Det er et mål at det skal bli en større andel av biler som går på hydrogen, 
men da må drivstoff-tilbudet være der. Etableringen av stasjonen på Ås er et ledd i denne strategien.  

4.23 Klimatilpasning 

Tiltaket vil føre til en større andel harde flater, men vil allikevel ha større arealer som kan ta i mot 
overvann ved større regnfall. Overvannet vil gå til bekk via grøntarealer, og således vil avrenning til 
bekk forsinkes av dette arealet. Området er ikke flomutsatt, jmfr vedlagt VA-rapport.  

4.24 Forutsetninger og tidsplan for gjennomføring  

Tiltaket planlegges satt i drift i september 2019, da det er frist for oppstart i forhold til offentlige 
støtteordninger for hydrogenanlegget. 
 
Tiltaket vil medføre omlegging av kommunal vannledning, samt omlegging av EL-ledning på 22 kV. 
Disse tiltakene påregnes bekostet av utbygger. Det er ikke nødvendig for ytterligere tiltak, eller 
erverv av grunn, ut over det som fremgår av planmaterialet.  

4.25 Prosjektøkonomi  

40 % prosent av Hyrogenanlegget er finansiert av det offentlige, det resterende for prosjektet er 
privatfinansiert 

4.26 Rekkefølgebestemmelser 

Det stilles følgende rekkefølgebestemmelser før IG: 
• Flytting av kommunal ledning 
• Flytting av EL-ledning 
• Etablering av avkjøring ihht kommunens normer 

4.27 Andre aktuelle tema 

5 Virkninger av planforslaget 

5.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)  

Det er utarbeidet en ROS-analyse for tiltaket, i tråd med krav satt i PBL, veldegg 6_2. I tillegg er det 
vedlagt en beredskapsplan, som vil fremlegges for brannvesenet og som vil måtte godkjennes før 
igangsetting av tiltaket. Tema fra denne er gjengitt nedenfor. 
 
I tillegg vil UnoX utføre en mer detaljert risikostudie for denne stasjonen før igangsetting av tiltaket, i 
tråd med sine internrutiner. Vedlagt (vedlegg 6_3) er en konseptbeskrivelse for denne. Risikostudien 
konkluderer med risikokonturer og hensynssoner som beskrevet i Temarapporten fra DSB. Studien vil 
være tilgjengelig for kommune, brannvesen, DSB og eventuelle andre aktører.  
 
ROS-tema: 
Vedlagt ROS-analyse har identifisert 5 mulige uønskede hendelser. 
 

• Hendelse 1: Utslipp av farlige stoffer 
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o Ved etablering av drivstoffanlegg skal det fylles drivstoff både som del av 
vedlikeholdet av anlegget, og som del av bruk av anlegget. Det kan skje uhell i 
forbindelse med dette, og drivstoff kan lekke ut på terreng.  

o Selve anlegget består av nedgravd tank som er et lukket system. Det etabeleres 
avrenning til egen oljeutskiller fra fyllstedet. Sannsynligheten vil derfor vurderes som 
lav.  

o Konsekvens for liv og helse, stabilitet og materialle verdier vurderes også som lav.  
o Avbøtende tiltak vil være å følge opp gjeldende lover og forskrifter for etablering og 

drift av et slikt anlegg, samt følge opp DSB sine retningslinjer for håndtering av «farlig 
stoff». UnoX utarbeider også en beredskapsplan som avstemmes med lokalt 
brannvesen.  

• Hendelse 2: Akutt forurensning 
o Ved etablering av drivstoffanlegg skal det fylles drivstoff både som del av 

vedlikeholdet av anlegget, og som del av bruk av anlegget. Det kan skje uhell i 
forbindelse med dette, og drivstoff kan lekke ut på terreng, og evnt videre ned i 
bekken. 

o Selve anlegget består av nedgravd tank som er et lukket system. Det etabeleres 
avrenning til egen oljeutskiller fra fyllstedet. Sannsynligheten vil derfor vurderes som 
lav.  

o Konsekvens for liv og helse, stabilitet og materialle verdier vurderes også som lav.  
o Avbøtende tiltak vil være å etablere lukket system for tank, og kummer med avløp til 

oljeutskiller. Det anbefales å bearbeide skråning ned mot bekk slik at det ikke er et 
jevnt fall ned til bekken. UnoX utarbeider også en beredskapsplan som avstemmes 
med lokalt brannvesen. 

• Hendelse 3: Brann i transportmiddel 
o Hendelse gjelder trafikkulykke for biler som frakter drivstoff som diesel, bensin og 

hydrogen. 
o Det blir ikke økt trafikk som følge av planforslaget, og det er ingen 

transportinfrastruktur med fare for store ulykker i nærheten. Transport av drivstoff 
reguleres gjennom eget regelverk. Det at lasten i dette tilfellet er drivstoff, påvirker 
ikke sannsynligheten for at en ulykke skjer og påvirker ikke konsekvensene av en 
ulykke i vesentlig grad. Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv er det vurdert at 
sannsynligheten for en ulykke er lav. 

o Risiko for liv og helse er vurdert som stor, da det ved en ulykke kan gå flere liv tapt. 
Risikoen for stabilitet er vurdert som lav. Risikoen for materielle verdier er vurdert til 
middels, dersom ulykken skjer i nærheten av bygning eller andre anlegg.  

o Avbøtende tiltak er at UnoX sikrer at transport av drivstoff og annet gods skjer ihht 
gjeldende regelverk og med sertfisert utstyr og personell.  

• Hendelse 4: Eksplosjonsfare av trykklagret hydrogen 
o Hydrogen under trykk fraktes til området, og lagres her i flaskepakker i contaniere. 
o Ettersom produksjonen skjer i tråd med gjeldende bestemmelser og forskrifter er det 

ikke sannsynlig at det foreligger eksplosjonsfare. 
o For Liv og helse anses sannsynligheten å være lav. Det skal utarbeides en detaljert 

risikoanalyse for anlegget, men erfaring fra tilsvarende anlegg anser at det er lav 
risiko. Risikoen for stabilitet og materielle verdier er også vurdert å være liten. 

o Avbøtende tiltak vil være å følge DSB sine retningslinjer for frakt og drift av slike 
materialer, samt fortsette samarbeidet med brannvesenet slik at de kjenner området 
godt ved behov for innsats ved evnt brann. Beredskapsplan. 

• Hendelse 5: Distribusjon av forurenset drikkevann 
o Det er en bekk som renner forbi planområdet og ned til Gjersjøen. Gjersjøen er en 

reservevannskilde.  
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o I og med at anlegget er et lukket system, og det etableres avrenning til oljeutskillere 
ved søl ved pumper, vurderes sannsynligheten til at drivstoff vil renne ned til bekken 
som lav. Da må det være svært store mengder. 

o Konsekvens for liv og helse, stabilitet og materielle verdier vurderes som lav. 
o Avbøtende tiltak vil være å etablere en beredskapsplan for at spredning av 

forurensning ved en ulykke kan stoppes. Det kan eksempelvis innebære å tette 
inntaket til stikkrenna som går under F154, og at skråning ned mot bekk ikke utføres 
med jevnt fall.  

 
Oppsummering:  
Risiko for uønskede hendelser vurderes som lav, og avbøtende tiltak kan utføres slik at risiko blir ned 
mot et minimum.  

5.2 Barn og unge  

Tiltaket berører ikke arealer som brukes av barn- og unge i dag. Tiltaket vil heller ikke få 
konsekvenser for skolevei eller andre arealer der barn- og unge ferdes. Vi kan ikke se at tiltaket får 
konsekvenser for barn- og unge. 

5.3 Grønnstruktur/friluftsliv  

Planforslaget vil føre til at et område som i dag er avsatt til friområde/park i gjeldende planer, blir 
omregulert til bensinstasjon, veiareal og vegetasjonsskjerm. Arealet fremstår i dag som en gresskledd 
buffersone mot et næringsområde. Området er støyutsatt, og ligger inntil en hovedtrafikkåre, og 
fremstår ikke som et attraktivt friområde eller en park. Det er liten eller ingen vegetasjon på 
området. Deler av området benyttes som biloppstillingsplass for bilbutikken. 
 
Tiltaket vil ikke føre til behov for omlegging av bekk, eller berøre vegetasjonsområder inntil vei og 
mot nabo. Tiltaket vil medføre at området fremstår som en del av næringsområdet, og knytte seg 
opp mot veisystemet. På den måten vil tiltaket medføre en nedbygging av et grøntområde, men 
dette er et grøntområde uten både bruksverdi og uten særskilt estetisk verdi i området.  
 
Etter en vurdering, er det kommet frem til at tiltaket har en liten negativ konsekvens i forhold til 
grønnstruktur, men ingen negativ konsekvens for friluftslivet, da området ikke nyttes til dette i dag. 

5.4 Naturmangfold 

Naturmangfoldloven har bestemmelser (§ 8-12) om at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Kommunen har ikke 
registreringer (i Naturbase) som tilsier at man bør gjøre grundigere utredninger for dette området og 
vi anser derfor at dette kravet er ivaretatt, når man ser hen til sakens karakter og områdets 
størrelse.” 

5.5 Stedets karakter og visuelle kvaliteter 

Planområdet vil fremdeles fremstå som åpent, men bebygget. Tiltaket vil være del av etablert 
næringsområde, og føyer seg inn i kategorien av bebyggelse som er der i dag. Tiltaket anses å ha 
ingen negativ verdi i forhold til stedets karakter og visuelle kvaliteter. 



 27 

5.6 Universell tilgjengelighet  

Utearealer vil være universelt tilgjengelige. Arealene er ikke tilgjengelige i dag, da det kun er en 
gressplen som ikke er i bruk.  

5.7 Landskap 

Tiltaket er vurdert å ha liten eller ingen negativ konsekvens i forhold til landskapet. Ny byningsmasse 
er relativ beskjeden, og nærområdet er først og fremst preget av veisystemet slik det fremstår i dag. 
Tiltaket vil ikke forringe det åpne landbrukslandskapet, som ligger nært området.  

5.8 Eksponering/fjernvirkning 

Tiltaket vil eksponeres mot omkringliggende veisystem, også i form av skiltene for prising som 
planlegges etablert. Tiltaket vil dog ikke dominere landskapet, eller fjernvirkningen.  

5.9 Sikring av jordressurser (jordvern) 

Tiltaket berører ikke jordbruksareal. 

5.10 Kulturminner og kulturmiljø 

Tiltaket berører ikke kulturminner eller kulturmiljø. 

5.11 Skole-, barnehage og institusjonsbehov 

Tiltaket innvirker ikke på sosial infrastruktur. 

5.12 Transportbehov 

Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse, se vedlegg 3. 
 
Denne konkluderer med at trafikkveksten som følge av tiltaket knapt vil være merkbar. 
Belastningsgraden i rundkjøringen vil øke med 0,5-1,0% som følge av energistasjonen, mens 
belastningen som skyldes en generell trafikkvekst i perioden vil utgjøre en økning av 
belastningsraden på ca 10%, fra i dag 54% til ca 64%. 
 
Det vil også være liten sannsynlighet for at det vil skje en tilbakeblokkering fra energistasjonen til det 
overordnete vegnettet. Det skal det være god plass for oppmagasinering av biler, og køen til 
stasjonen vil i seg selv regulere dette ved stor trafikk.  
 
Det er ikke behov for ytterligere gang- og sykkelveg-tiltak som følge av planforslaget. 

5.13 Trafikksikkerhet 

På grunn av en beskjeden trafikkvekst som følge av tiltaket, er det konkludert med at trafikksikkerhet 
og ulykkesrisiko ikke vil endres som følge av tiltaket.  

5.14 Vann og avløp  

Automatstasjonen har ikke krav til vannforsyning, og brannsikkerhet er ivaretatt på andre måter enn 
ved kommunal vannforsyning. Overvann vil føres til tilliggende grøntarealer. Tiltaket vil derfor ikke ha 
konsekvenser for eksisterende ledningsnett, ut over kommunal ledning, som må påregnes flyttet.  
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5.15 Energibehov og -forbruk  

5.16 Forurensning 

Det aktuelle området det nå reguleres for ligger omkranset av trafikkerte gater. Det vil kunne være 
noe luftforurensning fra biltrafikken, men økningen av denne som følge av tiltaket er svært 
beskjeden. Lokal luftforurensning rundt pumpene vil også kunne oppstå.  

Det er et myndighetskrav at bensindamp skal gjenvinnes, dvs. at dampen som dannes samles opp og 
gjenvinnes til bensin igjen. Alle Uno-X stasjonene har gassgjenvinning for oppfylling av tanker med 
tankbil, og på nye Uno-X anlegg er det gassgjenvinning for kundene som fyller bensin på bilen. Det 
gjør at utslippene av bensindamp reduseres med minst 85 prosent (kilde: Miljødirektoratet). 
Kundene vil dermed merke svært lite bensinlukt, og naboer vil ikke kjenne noe til dette. 
 
Ihht. Oppdaterte målinger på luftkvalitet.info, er luftkvaliteten i området god. 

Planforslaget fører ikke til forurensende virksomhet. I perioder vil det sannsynligvis kunne være 
svevestøv fra trafikken.  
 
I forhold til avrenning mot bakke: 
Håndtering av risiko for forurensning reguleres i forurensningsloven og er koblet opp mot 
virksomheten. Tanker, pumper o.l er et lukket system, og vil ikke gi utslipp til bekken som renner 
forbi. Sluk under taket er koblet til oljeutskiller, som drenerer til spillvannsnettet. 
 
Bekken som renner forbi, ender opp i Gjersjøen, som er reservevannskilde. Risikoen for forurensing 
vil være forbundet med ulykker eller uhell. Ved søling av svært store mengder, vil det kunne renne 
drivstoff ned i bekken. Det bør derfor foreligge en beredskapsplan, slik at spredning av forurensing 
ved en ulykke kan stoppes. I dag har man tilsvarende risiko, i og med at det ligger en bilforretning 
ned mot bekken. Det er også verdt å merke seg at både E6, E18 og store næringsområder drenerer 
mot samme vassdrag. Selv om det aktuelle tiltaket kun kan utgjøre en ubetydelig økning i 
eksisterende risiko bør det likevel vurderes om kommunen/brannvesen får krav om beredskapslan. 
En slik plan kan for eksempel innebære å tette inntaket til stikkrenna om går under F154. Da vil 
forurensninger demmes opp i bekkeløpet og kunne håndteres inntil situasjonen er under kontroll. 
Skråning ned mot bekk, bør også utformes uten jevnt fall mot bekken. Da vil eventuelle moderate 
mengder forurenset vann kunne holdes igjen før det når bekken. (ref. VA-rapport, vedlegg....) 

5.17 Sol-/skyggeforhold 

Planforslaget påvikrer ikke sol-/skyggeforhold på naboeiendommer/-bebyggelse.  

5.18 Støy og luftkvalitet 

Trafikkøkningen er marginal, og vil ikke føre til endringer i forhold til støy eller luftkvalitet.  

5.19 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planområdet tilrettelegger for energistasjon, også for hydrogen, som øker tilgangen til dette 
drivstoffet og dermed også tilrettelegger for at det kan bli en økt bruk av dette miljøvennlige 
alternativet. Plasseringen er nært eksisterende næringsområder, og tilknyttet det overordnete 
vegnettet, noe som er vurdert å være en god plassering for å ha et så stort markedsområde som 
mulig.  

5.20 Grunnervervsbehov 

Det er ingen grunnervervsbehov som følge av tiltaket.  
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5.21 Interessemotsetninger 

Det er vurdert at det er ingen interessemotsetninger i planforslaget. Det argumenteres med at 
formål som er regulert i gjeldende planer, ikke er i tråd med faktisk situasjon. Området benyttes ikke 
som et parkområde, og fremstår heller ikke som et attraktivt grøntområde – se argumentasjon i 
punkter over.  

5.22 Alternativer  

Det er kun utredet ett alternativ for utviklingen.  

5.23 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen  

Det er ikke stilt krav til nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen.  
 

6 Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet 
Det ble avholdt oppstartsmøte 30.05.18. 
 
Planarbeidet er varslet ved brev til overordnet myndigheter og berørte parter, datert 15.08.18 samt 
ved kunngjøring i Østlandets blad 17.08.18. Høringsfristen var satt til 13.09.2018. 
 
Det er kommet inn 4 uttalelser. 
 

1. Akershus Fylkeskommune (AFK) 
2. Statens Vegvesen (SVV) 
3. Hafslund (H) 
4. Follo Brannvesen IKS (FB) 

 
Oppsummering, med forslagsstillers kommentar i kursiv: 
 

1. Akershus Fylkeskommune 
a. Samordnet areal- og transportplanlegging: viser til Regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus (RP-ATP), og dens hovedmål. Viser også til SVV sin 
uttalelse for forhold som gjelder fylkesvei. 

i. Ok 
b. Automatisk fredete kulturminner: Området er tidligere registrert, og det er ikke gjort 

funn innenfor planområdet. Det gjøres oppmerksom på funn med IDnr 94598 som 
ligger rett sørøst for planområdet. 

i. OK 
c. Nyere tids kulturminner: Ingen merknad. 

i. Ok 
d. Vurdering: Mener tiltaket er i tråd med regionale planer, og har ingen ytterligere 

merknader. 
i. Ok – tiltaket berører ikke funn utenfor planområdet. Merknad har ingen 

konsekvens for planforslaget. 
2. Statens Vegvesen 

a. SVV forutsetter at omregulering fra friområde/parrk blir avklart med kommunen før 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. SVV forutsetter også ti tiltaket plasseres 
utenfor regulert byggegrense langs fylkesvegen. Dette gjelder også for parkering og 
snumanøvrering. 

i. Planforslaget er avklart og diskutert med kommunen. Planlagt tiltak vil ligge 
utenfor byggegrense. En mindre del av asfaltert plass vil ligge som vist på 
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situasjonsplan, dette gjelder i hovedsak manøvrering ved hydrogenstasjon, 
men ingen parkeringsplasser. Dagens situasjon, med oppstilling av biler, 
ligger utenfor byggegrense.  

b. SVV er i utgangspunktet negativ til tiltaket, blant annet da det omsøkte tiltaket er i 
strid med gjeldende plan. De mener tiltaket vil påvirke nærliggende vegnett negativt 
ved økt trafikk og mulig distraherende eksponering mot rundkjøringen. Det må 
utarbeides en trafikkanalyse.  

i. Det er utarbeidet en trafikkanalyse, se vedlegg 3. Denne viser at tiltaket vil 
medføre en marginal trafikkøkning, og det forventes at største del av trafikk 
til tiltaket allerede er på vegnettet. Planlagt prisskilt vil være del av 
eksponeringen av stasjonen, og er en type beskiltning som er vanlig å 
etablere ved trafikkerte veier og som hører hjemme i trafikkbildet, og således 
er det vurdert at dette ikke vil være å regnes om en distrahering.  

c. SVV vil ikke akseptere avkjøring fra F154. Atkomst m være fra kommunal veg 
Nordbyveien, sør-vest for planområdet.  

i. Atkomst er planlagt og regulert fra Nordbyveien. 
d. Overvannshåndtering må skje på egen eiendom. 

i. Overvann håndteres på egen eiendom.  
 

3. Hafslund 
a. Planforslaget må ta høyde for og hensynta de anlegg som er etablert i området. 

i. Ok – det forutsettes omlegging av en 22kV ledning, se eget avsnitt i 
planbeskrivelse. 

b. Det ligger høyspentanlegg nært/innenfor planområdet. Byggeforbudssone for den 
aktuelle kraftledningen er totalt 20 meter. Dette arealet må registreres i planen som 
hensynssone (faresone) med kote 370, høyspenningsanlegg. Det kan ikke gjøres 
inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget og redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. Gjøres også oppmerksom på magnetfelt. 

i. Hensynssone for høyspent legges inn i plankartet. 
c. Hafslund oversendte vilkår for eventuelle omlegginger av nevnte luftledning. 

i. Ok 
d. Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi 

og er bygget i medhold av områdekonsesjonen. 
i. OK 

e. Det ligger høyspenningskabler innenfor planområdet. Kabelpåvisning må bestilles. 
i. Kabelpåvisning vil bli gjennomført før igangsetting av tiltak. Det forutsettes 

tett dialog med Hafslund, da tiltaket vil medføre at en ledning må legges om. 
f. Avhengig av effektbehovet til planområdet, kan det bli behov for ny nettstasjon. 

Hafslund sendte over anbefalinger av utforming og plassbehov for en eventuell ny 
nettstasjon. 

i. Tiltaket krever lite strøm. Evnt behov for nettstasjon avklare med Hafslund. 
Nærmeste tilkobling er 200-250 m fra planområdet. 

g. Hafslund gjør oppmerksom på at dersom tiltaket utløser behov for tiltak på 
strømforsyningsnettet, så må som hovedregel kostnadene dekkes av utbygger.  

i. Ok. 
h. Presiserer at spenningsnivå og eksakt plassering av ledninger ikke skal inn på 

plankartet. 
i. Ok – legger kun inn hensynssone høyspent på plankart. 

i. Det anbefales å ta kontakt med Hafslund.  
i. Cowi har på vegne av UnoX hatt en innledende samtale med Hafslund. Dialog 

opprettholdes før gjennomføring av tiltaket.  
4. Follo Brannvesen IKS  
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a. Det forutsettes at det tilrettelegges for tilstrekkelig med slokkeveann iht gjeldende 
regelverk, og at tilgjengelighet for brannvesenet i hele planområdet blir ivaretatt. 
Viser til retningslinjer. 

i. Det er ikke krav om slokkevann, men manuelt brannslokkeutstyr skal 
plasseres på synlige, lett tilgjengelige og strategiske steder ved anlegget. 
Kapasitet, type og antall vurderes i hvert enkelt tilfelle, eventuelt i samråd 
med brann- og redningsvesenet. Beredskapsplan som samordnes med lokal 
brann- og redningsetat vil bli laget før stasjonen settes i drift. Brann- og 
redningsetaten vil også bli invitert til informasjons-besøk på stasjonen kort 
tid etter at den er satt i drift. Tilgjengelighet for brannvesenet er ivaretatt. 

 
 
 

- - - 
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Vedlegg 
 

1. Plankart 
2. Forslag til bestemmelser 
3. Trafikkanalyse 
4. VA-plan 
5. Illustrasjoner 
6. ROS-analyse 
7. Merknader og varsling 
8. Felles uttalelse lokalisering av hydrogenstasjon  

 
 
 


