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Høring / offentlig ettersyn - områderegulering for E16 Isi - Skoglund 
 
Vi viser til utsendt områderegulering med høringsfrist 4.09.2019. 

 

Endringen består i at fordi det ikke blir noen stasjon for Ringeriksbanen ved Bjørum Sag kan E16 heves 

fra Isi til Skoglund. Stigningen begynner derved fra Isi for å få en vei med maksimum stigning 5%. Fullt 

kryss ved Bjørum sag fjernes. 

 

Dette får vidtgående negative konsekvenser for trafikken på gamle E16, Ringeriksveien, mot og gjennom 

Skui. Vi referer til: 

 

Dokument: E16 Isi - Skoglund, endring av reguleringsplan - 1. gangs behandling (Hoved dokument) 

 Sitat 

Bjørum sag-krysset: 

Ved å fjerne regulert kryss ved Bjørum sag utløses behov for et annet rutevalg for lokaltrafikken i 

området. Det nye rutevalget vil bli aktuelt for beboere langs dagens E16 på strekningen Bjørum sag – 

Skoglund. Her er det ca. 40 boliger (Jammerdal, Ullbråten, Brenna, Skoglund). Disse representerer en 

trafikkmengde på ca. 300 kjøretøy pr døgn. Disse vil trolig nytte Ringeriksveien sydover til Økrikrysset 

for påkjøring til E16. Rådmannen mener at eventuelle ulemper må følges opp med trafikksikkerhetstiltak 

her. 

 

Dersom utbygging av Avtjerna blir aktuelt kan det legges til grunn at ca. 70% av Avtjernaområdet 

(nordre og midtre del) tilknyttes nytt kryss på Avtjerna. Disse vil ikke belaste Ringeriksveien. Utbygging 

på sørøstre del av Avtjerna vil derimot kunne generere økt trafikk på Ringeriksveien. Økningen anslås til 

ca. 4500 kjt/døgn slik at totalt trafikkvolum vil kunne bli ca. 6000 kjt/døgn på strekningen av 

Ringeriksveien fra Bjørum sag til Økri. Dette vil trolig utløse behov for en ny veiforbindelse fra 

Ringeriksveien ved Nordby til Isikrysset. 

Statens vegvesen sier at en eventuell ny veiforbindelse her og eventuell utvidelse av Isikrysset vil måtte 

løses i forbindelse med utbyggingsplanene for Avtjerna. (Se vedlagt trafikknotat fra Statens vegvesen. 

Rådmannen vurderer at endringene i sum gir en bedre veitrase, og reduserer omfanget av naturinngrep. 
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Skui Vel og beboerne kan ikke akseptere at de foreslåtte endringer med fjerning av fullt kryss på Bjørum 

Sag skal kompenseres med økt trafikk på Ringeriksveien gjennom Skui, forbi skole og barnehager og 

boligområder.  

 

Ringeriksveien ble omtalt å skulle bli en «miljøgate» da nye E16 kom. Det er det så langt ingen 

antydning til. Isteden kommer eller foreslås nye tiltak og aktiviteter som øker trafikken. Tiltak for å 

«miljøgate» har vi ikke sett. 

 

To tiltak må gjøres med nye E16 og Avtjerna som konsekvens av at Bjørum sag krysset fjernes: 
 

1) Det må legges til rette for at all trafikk fra utbygging i Avtjerna området ledes til 

Avtjernakrysset.  
Det må ikke, som antydet, lages en egen adkomst til Ringeriksveien fra Avtjerna syd! 

Denne trafikken må gå opp til Avtjernakrysset. Dette må med i rekkefølgebestemmelser. 
 

Alternativt må Bjørum Sag-krysset bestå som halvt kryss med påkjøring mot syd og 
avkjøring mot nord.  
Det bør vurderes om den eksiterende boren over Isielven kan benyttes som en rampe mot syd. 

 

Dette er meget viktig, ellers så blir nye E16 et miljømessig tapsprosjekt for befolkningen på 

Skui. 

 

2) Isikrysset ombygges til fullt kryss. 
Dette kan enkelt gjøres ved to ramper mot nord: Ref vedlagt illustrasjon:  

- Anlegge en nordgående rampe fra Isikrysset ved rundkjøringen på østsiden av krysset.  

- Anlegge avkjøring nordfra på vestsiden opp til en ny enspors bro parallell med dagens bro over 

E16 fra Isi.  

 

Behov for fullt E16 kryss ved Isi. 
Fullt kryss på Isi er nødvendig for å ta trafikk nordfra som skal til Isi.  

Denne trafikken må i dag kjøre til Økrikrysset for å snu og så kjøre tilbake til Isi. 

Av samme grunn må det være avkjøring fra Isi nordover E16 

 

Det er ikke akseptabelt at: 

 Nordgående trafikk til og fra Isi blir «lekkasjetrafikk» på gamle E16, Ringeriksveien ned 

til Skui, for å komme ut på E16.  

 Sørgående trafikk må til Økrikrysset å snu for å komme til Isi, 

alternativt ledes inn på gamleveien ned til Skui for å komme til Isi. 

 Sørgående trafikk ledes inn på gamle Ringeriksveien (gamle E16) helt til Økrikrysset eller 

Vøyenenga for å komme inn på E16. 

 Fullt kryss på Isi er derved en forutsetning for å i det hele tatt foreta noe utbygging av 

Avtjerna. 
 

Utbyggingen og forurensningsfare for Rustanelva. 
Rustan elva er kultiveringselv for anadrom fisk og et vernet vassdrag. 

Det er avgjørende vesentlig 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 forurensing i form av vegsalt. Tiltak må dimensjoneres slik at klimaendringer med forventet økt 

hyppighet av styrtregn håndteres.  

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

Skui Vel støtter Mattilsynets uttalelse:  
Ref,; E16 Isi - Skoglund, endring av reguleringsplan - 1. gangs behandling Arkivsak ID: 18/23909, 23.5.19 
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Mattilsynet, Region Stor- Oslo, Avdeling Oslo, Asker og Bærum minner om at 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. 

Sitat slutt 

 
Vann og avløp til Sollihøgda 
Det planlegges vann og avløp til Sollihøgda. Dette bør gjøres i samarbeid med Hole kommune. 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 den langs Rustanelva med den forurensning og tilslamming av elva som det vil medføre. Traseen 

ligger helt inntil elva og krysser elva flere steder. I tillegg medfører det vesentlige trafikale problemer  

 

Viltgjerde på begge sider av nye E16 
Vi forutsetter at det etableres viltgjerde med ferister og gangporter på begge sider. Det går beitedyr i 

området og vilt trekker over dagens E16. Det oppleves jevnlig at dyr forviller seg inn på dagens E16.. 

 

Konklusjon 
1) Det må legges til rette for at all trafikk fra utbygging i Avtjerna området ledes ut på E16 dvs. til 

Avtjernakrysset da Bjørum Sag krysset ikke blir realisert.  
Det må ikke, som antydet, lages en egen adkomst til Ringeriksveien og ned til Skui fra Avtjerna syd! 

Denne trafikken må gå opp til Avtjernakrysset. Dette må med i rekkefølgebestemmelser. 

 

Alternativt må Bjørum Sag-krysset bestå som halvt kryss med påkjøring mot syd og avkjøring 
mot nord.  
Det bør vurderes om den eksiterende broen over Isielven kan benyttes som en rampe mot syd. 

Dette er meget viktig ellers så er Nye E16 et miljømessig tapsprosjekt for befolkningen på Skui. 
 

2) Isikrysset ombygges til fullt kryss. 
Dette kan enkelt gjøres ved to ramper mot nord: Ref vedlagt illustrasjon:  

 Anlegge en nordgående rampe fra Isikrysset ved rundkjøringen på østsiden av krysset. 

 Anlegge avkjøring nordfra på vestsiden opp til en ny enspors bro parallell med dagens bro over 

E16 fra Isi. 

 

3) Ny vannledning til Sollihøgda bør legges langs nye E16 
Midlertidig ledning kan legges i isolerte rør på bakkenivå langs gamle E16 ev ved gang og sykkelvei. 

Man oppnår derved en vesentlig redusert risiko for forurensning og tilslamming av Rustanelva pga. at 

en unngår å grave ned VA ledning langs Rustanelva og ungår mange krysninger av denne. 
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Vedlegg: Skisse til fullt kryss ved Isi med forslag til manglende nordgående 

ramper inntegnet. 
 

• Skui vel krever: Isi-krysset utbygges til fullt kryss - nordgående 

• Trafikk fra Avtjerna må eller kjøre til Økri for å snu. Dette skaper lenger kjøretid 

forurensning og trafikk. 

• Fullt kryss er nødvendig for å forhindre lekkasjetrafikk på Ringeriksveien 

• Hvor ble «Miljøgata Skui» i Ringeriksveien av, som skulle komme når nye E16 ble 

bygget? Nå er trafikk og støy heller økende uten at trafikksikkerhets og miljøtiltak 

gjøres. 

 

Fullt E16 Isi-kryss 

Røde piler: Forslag til nye ramper for trafikk fra og til nord til Isikrysset på E16 


