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 Høring / offentlig ettersyn -  detaljregulering for E16, nytt rigg- og 

anleggsområde ved Avtjernakryss  
 

Vi viser til utsendt områderegulering med høringsfrist 4.09.2019. 

 

Prosjekteringen av nye E16 viste at det var planlagt for lite riggplass for utbygging av motorveien og 

kryss ved Avtjerna. Tilgjengelig riggplass må derfor økes. Det planlegges å legge den på vestsiden av 

dagens E16 over Rustanelva, noe som medfører at Rustanelva må legges i rør ca 550 m. 

Det skal også legges vann og avløpsledning til Sollihøgda, det fremkommer at denne skal legges langs 

dagens E16 dvs. langs Rustanelva med fire krysninger av elva. 

Løsningen medfører derved flere permanente og midlertidige krysninger av Rustanelva. 

 

Skui vel vil gi følgende merknader: 
Skui vel er sterkt kritisk til den fremlagte løsningen av flere grunner: 

- Det gjøres her flere tiltak som er en trussel for Rustanelven som er kultiveringselv for 

Sandviksvassdraget og del av fredet vassdrag for anadrom fisk, laks og sjøørret. 

Det sies at kantsone skal ivaretas, utfra prosjektets omfang med riggplass og også legging av vann og 

avløp langs Rustanelven er dette en omfattende og vanskelig anleggsoppgave at det vurderes til at 

forurensning og tilslamming av vassdraget er unngåelig uten at spesielle og omfattende tiltak gjøres.  

 

- I tillegg planlegges det riggplass ved Brenna ved kryssingen av Rustanelva etter 

Bukkesteinhøgdatunnelen. Riggplass i dette området er problematisk og krever større tilrettelegging og 

unødvendige landskapsinngrep, plassen er smal og bratt. Plassen bør ikke brukes. Alternativt kan 

riggplass legges ved Bjørum Sag. Her er mye plass tilgjengelig utenfor dyrket mark og ingen transport 

over vassdrag.  

 

Utbyggingen og forurensningsfare for Rustanelva. 
Dette gjelder hele E16 utbyggingsprosjektet så vel som midlertidige riggplasser, tilleggsprosjekter og 

drift. 

Det er avgjørende at forurensinger og tilslamming av elva unngås 100% både i anleggsperioden og 

driftsfasen. Det kreves at det gjøres tiltak slik at elvas tilstand bedres ikke forverres. Dette gjelder også 
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forurensing i form av vegsalt. Tiltak må dimensjoneres slik at klimaendringer med forventet hyppighet 

av styrtregn håndteres.  

Det er ikke akseptabelt at anleggs- og vegforurensning ved styrtregn skal gå i Rustan eller Isielva. Det er 

heller ikke akseptabelt at det synes å godtas at elven forurense og/eller tilslammes i «korte» perioder. 

 

Prosjektet slik det fremlegges vil derfor ikke kunne bidra til å bedre Rustanelvas miljøtilstand og derved 

også Sandviksvassdraget kvalitet slik som vannressursloven og vanndirektivet krever og som tiltakshaver 

og kommune er pålagt å følge. 

Vi minner om: (Ref Mattilsynet uttalelse ang E16 områderegulering) 

Utbygger og kommunen har ansvar for å følge opp krav i forskrift for rammer i vannforvaltningen, og 

bidra til å opprettholde eller bedre miljøtilstanden i vassdraget når de legger til rette for aktivitet 

innenfor planområdet. 

 

Tilbakeføring 
Det uttales at området og Rustanelva skal tilbakeføres etter anlegget er ferdig. Rustan elven går i dag i 

buktninger i en kløft. Skui Vel forventer at elva tilbakeføres til sin opprinnelige og naturlige trase med 

bevokste kantsoner med stedegen vegetasjon. Elva skal da heller ikke rettes ut. 

 

Det etterlyser en vurdering av prosjektet etter Naturmangfoldsloven §§8-12.  
Dagens situasjon med tap av natur og naturmangfold og forverring av miljø pga klimaendringer krever at 

prosjekter må godtgjøre hvordan de positivt bidrar til å bedre miljø, redusere utslipp og bedre 

artsmangfold. Det er ikke nok at en sier at det arbeides for å gjøre forurensninger minst mulig. 

Forurensninger skal fanges opp og ikke slippe ut i naturen. 

 

Forurensing ved anleggsdrift. 
Vi ser ikke at det er omtalt hvordan en har tenkt å forhindre at elven forurenses og tilslammes ved det 

omfattende anleggsarbeidet som skal gjøres. 

 

Vann og avløp. Det er ikke gitt noe detaljinformasjon om dette, men det fremkommer at det skal foregå 

samtidig. Vi etterlyser beskrivelse, informasjon, orienteringsmøter og høring på vann og avløpsprosjektet 

til Sollihøgda. 

Slik det nå fremlegges avskjæres lokalbefolkningen og organisasjoner fra å kunne bidra kreativt til å få 

de beste løsningene både for anlegg og fremtiden. 

 

Det planlegges og foreslås nå så mange anleggsprosjekter langs Isielva og Rustandelva at det er 

urealistisk at Sandviksvassdragets miljøtilstand vil opprettholdes eller bedres henhold til vanndirektivet 

og tiltaksplan for bedring av vassdragets tilstand. 

(Ref Konsekvensutredning, nedenfor) 

 

Alternative løsninger: 
Riggplass:  

Det er tilgjengelige områder på Lorangmyr disse bør brukes som riggplass istedenfor langs Rustanelven. 

 

Vann og avløp: 
Vann og avløp bør ikke legges langs gamle E16, ei heller i eksiterende gang og sykkelsti. Den bør legges 

langs Nye E16. Dersom det skal fremføres vann og avløp før E16 er bygget, kan dette legges midlertidig 

som isolerte rør i dagen langs gamle E16/gang- og sykkelvei.  

Dette er velkjent teknologi og brukes ved flere anlegg rundt om i landet. Et midlertidige anlegg som 

krever minimalt med gravearbeid og vil være skånsomt mot eksiterende kantsone og elvemiljø. Det vil i 

tillegg forstyrre dagens myke trafikanter lite i forhold til å grave ned vann og avløp langs gang- og 

sykkelveien. 

 
Vann og avløp til Sollihøgda 
Det nevnes at det planlegges vann og avløp til Sollihøgda. Det fremkommer ikke om vann og avløp 

samarbeides med Hole kommune. Et slik samarbeid vil medføre fordeler for begge kommuner. 

Interkommunalt samarbeid for å hente vann fra Holsfjorden eventuelt samkoblet med vannledning til 
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Oslo, bør vurderes og gjennomføres. Det vil være et region Viken samarbeid. Hole ser for seg en større 

utbygging på Sollihøgda mot Skaret. 

Skal vann og avløp komme fra Bærum må det legges langs nye E16 i anleggsfasen.  

Det er ikke praktisk og miljømessig tilrådelig å grave opp gang- og sykkelstien langs gamle E16 for å 

legge det i denne traseen med de forurensninger og tilslamming av Rustanelva som det vil medføre. 

Traseen ligger helt inntil elva og også krysser elva flere (fire) steder. I tillegg medfører det vesentlige 

trafikale problemer.  

 

Konsekvensutredning kreves 
Det er nå så mange enkelt prosjekter som er på gang i området langs Sandviksvassdraget at det kreves 

utarbeidet en sammenfattende KU som tar for seg alle problemstillingene, kort og langtidspåvirkning på 

vassdrag, natur, miljø mv.  

 

Dette er prosjekter som:  

1) E16 med anlegg, deponier og drift,  

 - Riving av dagens tofelts bro og bygging av ny firefelts bro over Isielva ved Bjørum Sag 

 - Riggplass ved Brenna m krysning av Rustanelva 

 - Riggplass ved Avtjerna over Rustanelva 

 - Deponier ved Avtjerna 

 - mv. 

2) Snøsmelteanlegg på Sollihøgda/Avtjerna vest,  

3) Ringeriksbanen med tverrslag anleggsvirksomhet deponier og drift,  

4) Deponier Ringeriksbanen  

5) Ressursbank Bærum kommune Sollihøgda/Avtjerna 

6) Ny vannledning Skui-Isi-Rykkinn 

7) Ny vann- og avløpsledning til Sollihøgda 

8) Bebyggelse Sollihøgda 

9) Bebyggelse Avtjerna og sydover mot Bjørum Sag. 

 

I tillegg kommer langs Isielva nedenfor Bjørum Sag. 

10) «Midlertidige» boliger på friluftsområde ved Nordby Ringeriksveien 283 A og B 

11) Forslag Bærum Pistolklubb skytehall på frilufts og grøntområde ved Isielva, Ringeriksveien 249. 

12) Forslag om å rive Smedgården og bygge boliger Ringeriksveien 239-241 

13) Forslag om betongfabrikk, Skedsmo Betong, ved Ståviveien, Ringeriksveien 171 

Med flere? 

 

Det er vanskelig å se at disse prosjektene som nå planlegges vil, slik de er beskrevet, medfører en 

forbedring av Sandviksvassdraget som de alle berører. De vil medføre en forverring. Dette tilsier at 

bremsene må på for i første omgang for snesmelteanlegget, men også for andre prosjekter som, 

riggplasser, vannledning, deponier og ressursbank hvor alternativer finnes.  

Også til Ringeriksbanen, skytehall og betongfabrikk er det alternativer! 

 

KU må vurdere hva prosjektet og prosjektene bidrar positivt med for miljø, klima og 
artsmangfoldet og Sandviksvassdraget spesielt. 
 

 

Konklusjon 
 Rigg plass bør ikke legges slik at Rustanelva berøres pga stor fare for forurensning og tilslamming 

 

 Alternative riggplassområder må utredes og benyttes.  
o For Brenna riggplass benytte Bjørum Sag.  

o For Avtjerna riggplass benytte Lorangmyr 

 

 Ny vann og avløpsledning til Sollihøgda må legges lags ny E16. Midlertidig isolert vann og avløp 

kan legges på bakkenivå inntil ny ledning er klar. 
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 Konsekvensutredning (KU) av alle prosjekter med samlet vurdering av problemstillinger rundt 

prosjektenes påvirkning av trafikkbelastning, bomiljø, natur, vassdrag, miljø og klima og spesielt 

Sandviksvassdraget må gjennomføres. 

Det må lages et regnskap som viser hva prosjektet og prosjektene bidrar med positivt for miljø, klima 

og artsmangfold. 

 

Med vennlig hilsen 

Skui vel 

 

sign 

Morten Heldal Haugerud  

Leder 

 

c/c  

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Akershus fylkeskommune 

Mattilsynet 

Bærum Elveforum 

Bærum Natur- og Friluftsråd 

Naturvernforbundet i Bærum 

Bærum Velforbund 

Tanum Vel 

 


