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Økriveien 60, detaljregulering - Kontroll/kjettingomleggingsplass for kjøretøy. 
 

Det vises til utlyst høring for tiltaket med høringsfrist 29. oktober 

Vi oppfatter formålet til å være en kombinert kontroll- og kjettingomleggingsplass før bakkene opp til 

Sollihøgda. 

 

Bakgrunn 
Det ble i E16 planleggingen og vedtak lagt vekt på at dette området ved Økri skulle forbli dyrket mark, LNF, 

(ref annonsen). Kontrollplass ved Økri ble derfor skrinlagt. Nå fremmes dette fortsatt og Statens Vegvesen 

Akershus (SVA) ønsker beklageligvis å ta enda mere av drivverdig landbruksareal. 

Vi viser til vår høringsuttalelse av 13-12-2012 hvor kontroll og kjettingomleggingsplass på Økriveien 60, nå 

«Alt 1» ikke kan godtas av flere grunner. Disse grunnene gjelder fortsatt. 

 

Det er beklagelig og viser mangel på helhetlig planlegging at kontroll og kjettingomleggingsplass ikke har 

blitt tatt med i planleggingen av noen av de tre parsellene som E16 Sandvika-Skaret består av.  

Det er da ikke rimelig at nå lokalmiljøet, dyrket mark og naturverdier skal måtte ta ulempene for denne 

manglende planleggingen. 

Det er ingen overraskelse at det ikke bare kreves kontrollplass på E16, men også omleggingsplass for kjetting 

før bakkene opp til Sollihøgda som har vanskelig kjøreforhold vinterstid. Fremkommeligheten under 

vanskelige føreforhold blir neppe bedre med ny vei som har brattere dagstrekninger enn dagens vei, selv om 

det blir 4 felt. Veiskulderen kan ikke erstatte manglende krabbefelt. En veiskulder kan heller ikke erstatte at 

mer av strekningen burde vært lagt i slakere tunnel, som opprinnelig vedtatt av kommunen og ønsket av 

lokalmiljøet, noe som ville bedret både trafikksikkerhet og fremkommelighet samt vært en bedre miljømessig 

løsning. 

 

 

Sammendrag: 

Vurdering av begge fremlagte alternativer viser at disse har vesentlige ulemper.  

Det fastholdes derfor: 
- En kontroll / kjettingomleggingsplass for E16 må ligge nærmest mulig bakkene opp til Sollihøgda.  

Dvs.: I området Isi – Bjørum sag. 

- Vi vil i vedlegg 1 fremlegge et alternativt forslag, til kontroll / kjettingomleggingsplass for E16, ved Isi. 

Forslaget er uavhengig av Bjørumkrysset og kan realiseres umiddelbart som erstatning for plassen ved 

Løxa som nå etter hvert forsvinner i ny E16 til Sandvika. (Ref. Vedlegg 1. Alternativ 3) 
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Bemerkninger til de to fremlagte alternativer ved Økri krysset: 

 

Alternativ 1. På dyrket mark, Økriveien 60 
 
- Bygger ned landbruksjord. Dette er uakseptabelt. Det har vært en lang prosess å sikre gjenværende arealer 

til landbruksdrift. Det har allerede blitt bygget ned mye landbruksjord i Bærum og det var i 

reguleringsprosessen med nye E16, og er fortsatt, sterkt fokus på å bevare den resterende landbruksjord på 

Økri. Det bemerkes at grunneier nå satser på hestedrift på jordet, noe det er stort behov for i Bærum. 

 

- Trafikksikkerhet. Forslaget ved Økri er trangt og problematisk også trafikkmessig. Trafikken som skal 

kontrolleres må dirigeres manuelt to ganger for å komme inn på plassen. De kontrollerte kjøretøy må også 

rundt en liten rundkjøring for å komme tilbake til E16 Dette medfører redusert trafikksikkerhet. Det er derfor 

tvil om at stedet vil fungere etter hensikten, med sannsynlighet for å ende opp som en dårlig løsning. 

 
Avkjøringen fra nordgående E16 til Økri kommer i tillegg brått på etter tunnelutløpet av Brennetunnelen og er 

lite egnet for store, lange kjøretøyer. 

 

- Kjettingbruk i tunneler. Miljøbelastning. Konsekvensen av den foreslått plassering av 

kontroll/kjettingplassen blir at trailere mv under vanskelige forhold vil bli pålagt å kjøre med kjetting allerede 

fra Økrikrysset og gjennom Skui tunnelen. En slik løsning skaper ekstra støv, slitasje og støy og er ikke 

optimal. 

 

Det bratte trasevalgets behov for omleggingsplass for kjetting vil ved plassering ved Økri bli en ekstra 

miljøbelastning pga. bruk av kjetting gjennom flere tunneler. I verste fall kan det i fremtiden bety 

kjettingkjøring gjennom tre tunneler inklusivt lang tunnel under Sollihøgda og vil være svært uheldig både for 

miljø, vedlikehold og trafikksikkerhet. 

 

- Støy- lysforurensning, potensiell utvidelse. Plassen må nødvendigvis lyssettes og derved skape økt 

lysforurensing og vil når den er i bruk skape ekstra støy og økt trafikk for beboerne i området. 
Det oppleves i tillegg en risiko for at en kontroll/kjetting plass vil, selv om det ikke er nevnt i saksfremlegget, 

kunne medføre bruk/utvidelse til hvileplass for tungtrafikken. Dette vil også medføre uønsket støy og 

lysforurensning i bebodd område da en slik bruk vil medføre kjøring og behov for lyssetting utenom 

kontrollperiodene og vil fremstå som unødvendig energiforbruk 

 

 

Alternativ 2 På trafikkøy i Økrikrysset 
 
- Trafikksikkerhet og bruk 
Forslaget legger opp til at innkjøringen til kontrollplassen krysser nordgående påkjøringsrampe til E16 som da 

må stenges ved kontroll. Dette er ikke akseptabelt.  

Dette medfører ulemper for alle oppsittere og trafikanter fra, Skuiområdet med flere.  

Det har vært og er et behov for å redusere trafikken på Ringeriksveien som ikke er dimensjonert for dagens 

E16 trafikk. Ringeriksveien har i dag 50km/t og flere fartshumper. Det er derfor forkastelig at en planmessig 

skal øke denne trafikken. Det er problematisk nok at Statens Vegvesen så langt ikke har fått ferdigstilt 

signalstyring for toveistrafikk i Skui og Brennetunnelene, noe som har resultert i ukentlige stengninger og 

omkjøring på Ringeriksveien. Selv når signalstyringen er installert vil det være situasjoner hvor omkjøring må 

påregnes og det er ikke akseptabelt at det skal legges inn flere planlagte og faste omkjørings situasjoner. 

  

Skulle denne trafikkøyen brukes, må plassen flyttes nordover slik at en ikke stenger nordgående 

påkjøringsrampe. Dette vil medføre nedsatt hastighet og at høyrefelt må stenges for trafikk sydfra ved 

påkjøringen slik at høyre felt i Skui tunnelen kan brukes som forlenget akselerasjonsfelt for kontrollerte 

kjøretøyer. Dette krever ekstra planlegging, bemanning og påpasselighet ved bruk av kontrollplassen for ikke 

å skape trafikkfarlige situasjoner. 

 

- Kjettingbruk i tunneler. Miljøbelastning. 
De samme ulemper som nevnt under alternativ 1 gjelder også her.  
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Alternativ 3. Kontroll / kjettingomleggingsplass langs E16 ved Isi bro 
Vi ønsker å fremlegge et nytt alternativ som vi mener har mange fordeler og få, om noen, praktiske ulemper 

 

I vedlegg 1 redegjøres for forslag til kontroll- og omleggingsplass umiddelbart nord for bro over E16 fra Isi 

anlegget. Avkjøringen kan begynne før broen.  

Stedet er i dag til dels åpent område, til dels fjell. Kontrollplassen vil ha direkte avkjøring fra E16 og krever 

ikke omdirigering opp på Isi. Plasseringen er trafikksikker da den ligger på toppen av motbakken ut av 

Skuitunnelen hvor hastigheten, særlig for tungtrafikk, er lav. Området må uansett utvides i forbindelse med 

bygging av E16 Bjørum-Skaret. Om ønsket kan det enkelt lages adkomst til plassen fra rundkjøring ved Isi. 

Plassen kan også tenkes brukt som hvileplass. 

Det er gitt vurdering og kartskisse samt illustrasjonsfoto i vedlegg 1.  
 

Konklusjon 
- Alternativ 3 ved Isi, vedlegg 1, må utredes med tanke på å realiseres snarest som erstatning for 

plassen ved Løxa.  
 

- Det må også arbeides med en permanent kontroll / kjettingomleggingsplass i krysset ved Bjørum sag, 
spesielt for å sikre seg en langsiktig planlagt løsning dersom det vurderes slik at en kontrollplass ved Isi, 
som foreslått, ikke fyller eventuelle fremtidige krav 
 

- En større fremtidig kombinert kontroll, hvile og vektplass bør forøvrig ligge på et større flatt område f.eks. i 

ikke bebygd område nord for Sollihøgda. Ikke minst for å redusere støy og forurensning i bebygd område. 

 

Forslaget støttes blant andre av: 

- Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening 

- Berger og Rykkinn vel 

- Bærum Velforbund 

- Bærum Natur- og Friluftsråd 

- Naturvernforbundet i Bærum 

 

 

Vedlegg 1 Alternativ 3 Kontroll- og kjettingomleggingsplass for E16 retning Sollihøgda ved Isi bro 

 

 

Med vennlig hilsen 

Skui vel 

sign 

Morten Heldal Haugerud 

leder 

 

c/c Berger og Rykkinn vel 

 Bærum velforbund  

 Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening  

 Bærum Natur- og Friluftsråd 

 Naturvernforbundet i Bærum 

 Politiske partier i Bærum; Formannskapet 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Vedlegg 1. 

 

ALTERNATIV 3: Kontroll- og kjettingomleggingsplass for E16 retning Sollihøgda ved Isi bro. 

 

Kontroll og omleggingsplassen legges på åpent areal og inn i fjellskjæringen nordover på østsiden av E16 etter 

bro over E16, for sydgående påkjøringsrampe fra Isi anlegget.  

Avkjøring til kontrollplassen kan starte rett før Isi-broen.  

Det er også mulig med adkomst direkte fra rundkjøringen ved Isi ved å anlegge ny påkjøringsvei til 

kontrollplassen (stiplet i skisse) 

 

Fordeler: 

 
Lokaliseringsfordeler for kontrollplassen: 

- Plassen bygges delvis inn i fjell og kan bli så bred som en måtte ønske. Fjellet vil om ønsket kunne 

medvirke til at plassen kan bli overbygget. 

- Plassen kan om den ikke går inn i nye 4 felts E16s veigrunn benyttes som kontroll og omleggingsplass 

også etter at Bjørum krysset er bygget. 

- Arealet er regulert til veigrunn 

- Arbeidene kan starte umiddelbart. 

-  

Trafikksikkerhet 
- Trafikken går langsomt ved innkjøringen til kontrollplassen, spesielt tungtrafikk, pga. at trafikken 

kommer opp bratt bakke i Skuitunnelen. 

- Påkjøring etter kontrollplassen heller slakt nedover mot broen og bidrar til at kjøretøyene kommer 

raskt opp i fart. 

- Veistrekningen hvor plassen kan ligge er ca. 300m lang og gir gode muligheter for akselerasjonsfelt. 

- Plassen ligger nærmest mulig de vinterstids meget vanskelige bakkene opp til Sollihøgda med behov 

for kjetting omlegging. 

- Løsningen forhindrer kjøring med kjetting gjennom Skuitunnelen 

-  

Positive fremtidseffekter 

- E16 skal ved bygging av strekningen Bjørum Skaret utvides på dette stedet slik at sprengningsarbeider 

i fjell uansett må gjøres 

- Mulighet for påkjøring til kontrollplassen fra rundkjøring på Isi.  

- Alternativet åpner for at nordgående påkjøring fra Isi til E16, noe som ikke finnes i dag. Dette vil 

være nødvendig ved utbygging av Avtjerna, da trafikk fra Avtjerna til Isi må da ha en mulighet for å 

komme nordover på E16 igjen. 

- Plassen kan eventuelt, når det ikke er kontroll, også benyttes som hvileplass for langtransport. 

 

Arealutnyttelse 
- Løsningen tar ikke av dyrket mark eller attraktiv natur.  

- Arealet kan ikke utnyttes til annen industriell virksomhet enn utnyttelse til vei eller veirelatert 

virksomhet. 

 

Ulemper 

- Bygging av plassen krever tildels sprengningsarbeider samt sikring av fjell, men sprengning på stedet 

må uansett gjøres ved kommende utvidelse av E16 til 4 felt. 

 

Tilleggskommentarer 
- Statens Vegvesen har ikke tatt behovet for kontroll og omleggingsplass inn i noen av det tre parsellene 

av E16 fra Sandvika til Skaret.  

Det er derfor naturlig at de finner en løsning innen det arealet som er regulert til veigrunn, så nær som 

mulig bakkene opp til Sollihøgda pga. behov for eventuell dekkskontroll/kjettingomlegging. 

- Løsningen skal ikke belaste oppsittere eller ta av dyrket mark eller LNF areal. 

- Dersom Statens Vegvesen ikke finner Isi alternativet egnet som permanent løsning må Statens 

Vegvesen uansett arbeide for at en permanent løsning finnes i forbindelse med Bjørum krysset. 

- Ingen av de fremlagte alternativene ved Økri er akseptable. 
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Alternativ kontroll- og kjettingomleggingsplass nord for Isi bro, umiddelbart før stigningen opp mot 

Sollihøgda. Plassen kan være 200x25 m eller mer om behov. Mulig påkjøring fra rundkjøring ved Isi er stiplet. 

 

 

Sett nordover fra Isi bro. Kontroll- og kjettingomleggingsplass for nordgående E16. 

Avkjøring til plassen kan begynne før eller under broen 

 

 

 

Sett sydover fra Isi bro. Påkjøring for kontroll- og kjettingomleggingsplass fra nordgående E16 under eller syd 

for Isi bro 

 

 

200 m x 25 m  

ev. mer 


