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Skui 24.6.2018 
 
Deres ref:  Saksnummer 201803375 – 
Høring: Forslag til reguleringsplan; Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  
 
Skui vel fremmer følgende merknader i forbindelse med høring av «Forslag til reguleringsplan for 
Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning» med frist 24.6.2018. 
 
Disse merknadene baserer seg på følgende: 

 Folkemøte i Sandvika, 24.5.2018 
 Felles befaring til tverrslag og deponiområder i regi av Oslo og Omegn Friluftsråd og FNF Akershus, 

5.6.2018 med påfølgende notater/eposter. 
 Befaring av Avtjerna (sør deponi 3 og 4) og Djupdalen/Kaloåsen, 21.6.2018 
 Høringsdokumenter og teknisk dokumentasjon på websidene til Bane NOR 

 
BaneNOR inviterte til en god og forbilledlig medvirkningsprosess ved å finne frem til brukbare steder for 
tverrslag og hvordan ulempene kunne avhjelpes ved avbøtende tiltak. Når det kom til massedeponiene og 
masseforvaltningen, ble tiden knapp og det ble aldri noen tilsvarende prosess med mulighet til å komme med 
konstruktive alternativer i en dialog. Vi har derved inntrykk av at Avtjerna er blitt en salderingspost hvor kort 
kjørevei har vært det avgjørende argument og annet har måttet vike. 
 
Skui vels merknader er nedenfor organisert etter område, og omfatter de deler av planforslaget hvor det er 
naturlig at Skui vel uttaler seg om. 
 
Kattås 
Kattås er del av viktig friluftsområde, også for folk fra Skui område. Det har direkte tilknytting til stier og 
skiløyper fra Jordbru og Skuisletta. 
 
På Kattås er det planlagt adkomsttunnel og riggområdet. Riggområdet ser ut til å dekke et myr like vest for 
tunnelåpningen. Vi er usikre på om myra og sumpområdene omkring kan settes i stand igjen etter 
anleggsperioden. Oppfylling med steinmasser som presser seg ned i bakken kan tenkes å bli veldig vanskelig 
eller umulig å omgjøre. Vi er også bekymret for påvirkninger av omringende områder (deriblant Trollmyr 
naturreservat med Skvallerbekken, Guttemyr, Ringiåsen) i forhold til vannbalanse både opp- og nedstrøms.  
Dette betyr at vannbalansen i myra må ikke endres. 
 
Vi foreslår at Bane NOR ser på mulige tiltak for i større grad skåne Skvallerbekken, myra og sumpområdene 
omkring. Ved befaring ble følgende mulige tiltak diskutert: 

 Flytte riggplassen fra øst til vestside av planområdet slik at man ikke trenger å fylle opp myrområdet og 
‘bare’ ha en adkomstvei over myra.  
En eventuell utvidelse av riggområdet må gjøres mot nordvest slik at myra ikke berøres. 

 
Vi støtter forslaget om en bro for friluftsliv på Kattås samt anlegg av gang/sykkel/ridevei langs Vestmarkveien 
for å forhindre farlige situasjoner mellom myke trafikanter og anleggstrafikk. Vi forutsetter at naturverdiene 
blir ivaretatt best mulig ved detaljplanlegging av disse tiltakene. 
 
 
 



    
 

Side 2 av 10 

Rustan  
Vi forstår at det har vært funnet løsning i samarbeid med grunneier om å skåne dyrket mark. Vi forutsetter at 
bruk av dyrket mark tilbakeføres til gode produksjonsarealer. Vi forutsetter også at strømtilførsel til 
installasjoner som blir permanent i tverrslagstunnelen skjer ved kabel i bakken og ikke luftspenn.  
 
Vi er tilfreds med at det ikke foreslås noen dagsone med stasjon på Rustan. Dette da en stasjon her ikke vil 
fungere som et attraktivt kollektivknutepunkt tatt i betrakting de store høydeforskjeller og avstander i området. 
Høyhastighetstog vil heller ikke kunne gi den yppighet i avganger og antall stoppesteder som ville kreves. 
Kulturlandskapet på Rustan/Ullbråten blir derved nå opprettholdt. 
 
Brenna 
Her planlegges det et deponi som fyller opp en betydelig del av dalen nord for Brenna gård. 
 
Området har et godt stisystem som blir aktivt brukt. Ødelegges stiene fjernes en attraktiv tverrforbindelse til 
Kjaglidalen og turveisystem sørover over Bukkesteinshøgda til Bjørum Sag. 
 
Etter hva vi har forstått, har deponi på Brenna lav prioritet, og fungerer som en slags reserve kapasitet. 
Deponiet kan heller ikke tas i bruk før ny E16 er ferdig på stedet. Dette er noe vi støtter, og vi skulle helst se at 
Brenna ikke skal brukes som deponi i det hele tatt.  
 
På befaring og etterfølgende oppfølging av OOF/FNF har det blitt klart at kartlegging av naturmangfold på 
Brenna (og Avtjerna mfl. ) er svært mangelfullt og må utføres og vurderes før planen sendes inn.  
 
Avtjerna/Lorangmyr 
Her beskriver planen et gigantisk deponi med 4 delområder, riggområder, beredskapsplass og to alternativer for 
adkomsttunnel. Det legges også opp til gjenvinningsanlegg for masser med steinknuser og betongblandeverk.  
 
Gjenvinningsanlegg for stein 
Vi støtter intensjonen til Bane NOR om mest mulig gjenbruk av masser, og forstår at et gjenvinningsanlegg for 
stein med steinknuser er en mulighet til å få dette til. Men vi ønsker å påpeke uheldige forhold som vi ber Bane 
NOR å vurdere og finne løsninger på: 
  
Støy  
I fagrapport ‘støy og vibrasjoner’ samt vedlegg til reguleringsplanen kommer det tydelig fram at et 
gjenvinningsanlegg med steinknuser på Avtjerna vil medføre støyverdier over grenseverdier for en god del 
boliger/fritidsboliger i området. Høringsdokumentet ‘Miljøoppfølgingplan (MOP) anleggsfase’ gir noen føring 
i forhold til dette. Her finner vi følgende avsnitt: ($4.4.3): «Tiltak for støyskjerming ved anleggs- og 
riggområder skal vurderes, og skal iverksettes for å forhindre overskridelser av gjeldende støykrav».  
 
I dispensasjonssøknad fra Norconsult til Bærum Kommune i forbindelse med gjenvinningsanlegg på 
Lorangmyr (ArkivsakID 17/6932), blir det presentert noen konkrete tiltak for å minske støybelastning av 
området, f.eks. stablede kontainere. Skui vel har i sine merknader til nabovarselet, angående etablering av 
steinknuser på Lorangmyr, påpekt følgende argumenter, som vi ønsker å gjenta her: 

 Skui vel har erfaring fra sporadisk (ikke omsøkt) steinknuserdrift øverst på Isi. Dette har medført 
mange klager og vært meget sjenerende og plagsomt over store områder, både ovenfor anlegget og 
store områder utover Skuidalen.  
Selv støy som ligger på «godkjent verdi» ligger for høyt for uteaktivitet og åpne vinduer. Hele 
bebyggelsen på «Sollihøgda syd» vil være utsatt. 

 De støyskjermer som er antydet i nabovarselet er mer å betrakte som gjerder/murer uten vesentlig 
støydempende effekt. 

 Utfra erfaring krever vi at steinknuser/risting virksomhet i bebodd område må skje i fjell (som på 
Franzefoss). 

 Om dette ikke er mulig må anlegget skjermes ved at det legges lengst øst, vekk fra bebyggelsen og bak 
lagerhaugene/fjell av stein. Anlegget kreves da også bygget inn i meget godt lyddempet hall. 
Steinknuser og betongblandeverket vil da skje i et lukket anlegg noe som fremmes som et krav. 

 Bærum har i dag steinknuseranlegg på Steinskogen (Franzefoss). Dette må være tilstrekkelig. Det er 
uakseptabelt at det søkes om opprette steinknuseranlegg i friluft som på Isi og nå på Lorangmyr. 
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I tillegg kan det vurderes om gjenvinningsanlegg kan flyttes til et ubebodd område som ligger innenfor 
reguleringsplan til FRE16, og vi noterer oss at MOP faktisk nevner Nordlandsdalen som en opsjon ($2.2) 
 
Støv og avrenning 
Gjenvinningsanlegg/steinknuser på Avtjerna medfører også en del utfordringer i forhold til støv og 
vannhåndtering/avrenning. Dette har Skui vel også påpekt i merknadene til nabovarslet nevnt ovenfor. Vi 
tillater oss her å også gjenta disse argumentene: 
 
Det er grunn til å anta at de mottatte steinmasser er sprengstein som inneholder store mengder nitrogen, 
sprengtråder og plast samt mulige tungmetaller.  
For å fjerne støv og forurensninger må steinmassene bl.a. overrisles med vann. Dette krever store mengder 
vann som det er uklart hvor en vil få tak i.  
Skui vel krever at det er full kontroll med avrenning som må renses for nitrogen, tungmetaller, plast og 
partikler. Dette er et ufravikelig krav, da avrenning av det rensede vannet vil skje til lakseførende vassdrag. 
Rustanelven er oppvekstområde for anadrom fisk. Elven er en del av Sandviksvassdraget som er et vernet 
vassdrag. Den rensedammen som ble anlagt for det gamle deponiet ved bygging av E16, med Skuitunnelen og 
Brennatunnelen, er langt fra tilstrekkelig.  
 
Betongblandeverk krever store vannmengder. Det må sikres at alt avløps og vaskevann tas hånd om. Det må gå 
til lukket anlegg og fraktes til egnet renseanlegg. Alternativt må renseanlegg bygges på stedet. Det rensede 
vannet som slippes ut i vassdrag må være absolutt forurensningsfritt og fritt for partikler.  
 
Partikler og finstoff er svært problematisk for fisk da det bla. fester seg på gjellene og fisken kan bli svekket og 
dø. Finstoff som tildekker bunnen er ødeleggende for bunndyr og bunnvegetasjonen. Det er ikke utbygd vann 
og kloakk nett på Sollihøgda for annet enn husholdninger. Det er lite overflatevann i området og det er ikke 
angitt hvordan de nødvendige vannmengder skal skaffes. 
 
For at steinmassene kan gjenbrukes må de, som sagt, renses for nitrogen, sprengtråder og plast. Dette må da 
gjøres før den selges. Det må være en plan for dette. Begrunnelse for dette er ikke minst at det nedstrøms er 
sårbart vassdrag, Rustanelven, som er en av kildene til Isielven og Sandviksvassdraget. Det går bekkesystem 
under Lorangmyr og Avtjerna som ikke må forurenses.  
At deponerte masser renses må derved betraktes som et krav.  
 
Det er stilt spørsmål, også fra grunneier, om oppfylling av så store steinmasser på Lorangmyr deponiet gjør 
området uegnet til senere bruk og eventuell byggegrunn.  
Det kan og bør stilles spørsmål om området, med sitt omfattende bekkesystem, er egnet for å motta flere 
millioner m3 sprengstein. 
 
De tiltakene som, så langt, planlegges i området (Ny 4 felts E16, mulig snøsmelteanlegg, mv.) og annen 
virksomhet langs Sandviksvassdraget (som er et vernet vassdrag) har alle potensiale i seg til forverring, ikke 
forbedring av vannkvaliteten i vassdraget. Summasjonseffekten fra de nye forurensningskildene vil derved 
vanskeliggjøre oppfyllelse av Vanndirektivets krav for vassdraget.  
 
Anleggsvann 
I ‘detaljplan og teknisk plan, strekning 1’ kommer det frem at det gjennom byggeperioden trengs en betydelig 
mengde vann for borerigger m.m. Det nevnes at ‘Anleggsvann skal renses med strenge krav’. Vi regner med at 
Bane NOR kommer til å følge opp på dette med detaljerte planer som blir godkjent av myndighetene samt plan 
og bestemmelser for sikring/kontroll.  
 
Avtjerna - Kartlegging av naturmangfold mangler 
I likhet med Brenna er også her kartlegging av naturmangfold svært mangelfullt. Naturverdier har bare blitt 
registrert i et mye mindre området enn hvor deponiet er tiltenkt. (Lorangmyr, areal 3 til nåværende deponi) og 
utført i en meget lite optimal årstid, i november med snø på bakken.  
Dermed er 85-90% av planområdet, deriblant Avtjernmyr, ikke kartlagt med hensyn til naturverdier!  
Dette gir en dårlig kunnskapsgrunnlaget for en vurdering om området egner seg til deponi! 
Undersøkelser av naturverdier kreves derfor utført og innsendt før planen videresendes til overordnede 
myndigheter. 
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Som lokalkjente i området ønsker vi å gi følgende innspill: 
 
Beskrivelse av deponiområde Avtjerna/Lorangmyr. 
Området på Avtjerna er, bortsett fra Lorangmyr som er oppfylt og jevnet ut, et flott natur- og friluftslivsområde. 
I tillegg har området myr som er verdifullt for karbonlagring, vann- fordrøyning og rensing, Videre er myr 
leveområde for planter og dyr, rasteplass for trekkfugler mv. og må unngå å bli ødelagt. 
 
I henhold til artskart fra Artsdatabanken har området flere rødlistearter (område 1) som tilsier at området tas 
vare på.  Området er ellers meget mangelfullt undersøkt. 
Systematiske biologiske undersøkelser må utføres, da også av eksperter på lav, moser og sopp. 
 
Friluftslivsområde 
«Køllen» området er gammelt hyttefelt med utmarkshytter (bynære kortreiste hytter). Området er et attraktivt 
friluftslivsområde med fin sti forbi Ålevann og ned i Kjaglidalen naturreservat, eller over Bjørumåsen til 
Bjørum Sag. Det er også sti fra Lorangmyr opp Køllen, samt skiløype som brukes av lokalbefolkningen.  
Det er gode sopp- og bærbiotoper i hele området. Dette er et av de få stedene uten blåmerking, men med et godt 
gammelt stisystem.  
Som friluftslivsområde er nordre del av Lorangmyr, Avtjernsmyr, fremdeles intakt. Her er, i tillegg til myras 
mange kvaliteter, vilttrekk med storvilt. Området er naturskjønt og har flott utsikt.  
Søndre del (deponiområde 4) har likeledes store friluftslivskvaliteter med variert skog småkollet og gode bær 
og sopp forekomster. Området fremstår uberørt. 
 
Konsekvenser av foreslått utfylling. 
Utfyllingen av Avtjerna, utover på det allerede utfylte området på Lorangmyr, ødelegger et attraktivt 
friluftslivsområde lenge før det eventuelt blir aktuelt å bygge det ned.  
 
En jevn utfylling over et større område utenfor Lorangmyr deponiet, vil medføre at fremtidige hus vil bli bygd 
på en steinfylling, og ikke i Marka som det reklameres med. Markapreget blir borte.  
Det ødelegger muligheten for å utnytte terrengets variasjoner til å skape gode naturnære og attraktive 
boområder. 

 
Vår oppfatning er derfor: 
- Avtjernadeponiet blir for stort og må reduseres. 
Det er ikke akseptabelt å ødelegge et verdifullt naturområde og derved også redusere mulighetene for gode 
fremtidig boliger «i Marka». 
 
- Avtjerna ligger inne som et fremtidig boligområde i Bærum kommunes arealplan og det er således ikke 
fremmet noen reguleringsplan for utbygging av området.  
Det er derved ikke akseptabelt å fylle opp og omskape dette området.  
 
- Vi frykter at dette kan bli et langtidsdeponi med permanent steinknuseri/pukkverk som vil gi vesentlige støy, 
støv og ulemper for beboerne på Sollihøgda. 
 
De tiltakene som så langt planlegges langs Sandviksvassdraget har alle potensiale i seg til forverring, ikke 
forbedring av vannkvaliteten. Summasjonseffekten fra de nye forurensningskildene vil derved vanskeliggjøre 
oppfyllelse av Vanndirektivets krav.  
 
En konsentrert lagring vil bedre mulighetene for kontroll med avrenning og forhindre at området med 
myr og naturverdier ødelegges før evt. utbygging. 
 
Landskapsbilde – fjernvirkning 
Vi savner en visualisering av fjernvirkninger av steinhaugene på Avtjerna fra utsiktspunkter som Skogen, 
Køllen og andre steder. Fra Skogen vil f.eks. de store ‘steinfjellene’ stenge for dagens utsikt mot Nesodden. Vi 
noterer at temarapport ‘Landskapsbildet’ er klar over noe at dette i forhold til område LA16 Skogen. Når man 
kjenner til Skogen gård og forestiller seg hvordan utsikten blir med steinmasser med høyde på 40m like sør, 
som vil stenge for utsynet, mener vi det er vanskelig å konkludere at konsekvens er ‘bare’ ‘liten – middels 
negativ’. Dette henger ikke sammen. 
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Avtjernmyra 
Vi er overasket over at det er blitt foreslått å benytte Avtjernmyra som alternativ tverrslag og beredskapsplass.  
I praksis vil dette bety en endring av tilsiget til myra, og fullstendig tømming av myra som i dag er et vesentlig 
fordrøyningsmagasin til Rustanelven og et rikt våtmarksområde. Ødelegges myr blir vanntilførselen i elver og 
bekker nedstrøms endret og redusert i tørre perioder og om vinteren. Lorangmyr sammen med bekken fra 
Tjernslivann er en kritisk faktor for Rustanelven. Tilførsel fra Tjernslitjern alene er ikke nok. Redusert 
vannmengde i Rustanelven vil medføre at laksen blir borte. Rustanelven er oppvekstelv for kultivering av 
laksefisk.  
Rustanelven er allerede i dag på en kritisk nivå da vannmengden allerede er redusert ved at den større 
Lorangmyr allerede er ødelagt ved anleggelse av det tidligere deponiet for E16. 
 
Området er i dag viltkorridor hvor det er et naturlig vegetasjonsbelte på begge sider av dagens E16. 
 
Bruk av Avtjernmyra som alternativ adkomst er uakseptabelt 
 

Sammenfatning for Avtjernadeponiet:  
- Avtjernmyra: Å ødelegge Avtjernmyra med adkomstvei og beredskapsplass er fullstendig uakseptabelt. 
 
- Avtjernadeponiet: Dette blir for stort. Det er uakseptabelt å utvide deponiet utenfor det eksisterende 
deponiområde på tidligere Lorangmyr, ‘Område 3’  
Område 1, 2 og 4 må tas ut til alternativer som bl.a. foreslått nedenfor. 
 
Alternativ til permanente deponiområder: Avtjerna 1,2, og 4, samt Brenna, må derved utredes. 
 
- På Avtjerna er det bare område 3, det tidligere deponi for E16 som ligger til rette som deponiområde. 
 
- Deponi 1,2 og 4 må tas ut til alternative områder. 
 
- Deponi 3 kan brukes til de kvalitetsmasser som kan gjenbrukes/selges.  
 
- Masser som ikke kan gjenbrukes og som må deponeres permanent anbefales ikke deponert på Avtjerna. 
 
- Ved bruk av bare deponi 3 på Avtjerna, fjernes rundt 4.7 million m3 kapasitet.   
 

Alternativt forslag: 
Konkret alternativt forslag for permanent lagring i østsiden av Kaloåsen 
For å kompensere for Avtjerna 1,2 og 4 samt Brenna, forslår vi at Bane NOR utreder et alternativ som har blitt 
diskutert ved befaring 21.06 i området Avtjerna/Djupdalen, nord-øst for Sollihøgda mellom Kaloåsen og 
Kallmyråsen og som strekker seg rundt 1.5 km sørover fra sving i Leikemyrveien der den går ned i Djupdalen. 
Området ligger nær og ca. 100-150 m over planlagt tunneltrase.  
Se kartutsnitt i: Vedlegg 1 og 2 
Her er det mulig å lage et stort permanent deponi som kan innpasses godt i landskapet, uten å forstyrre 
landskapsbildet som de store steinhaugene på Avtjerna ville gjøre. Det ligger også langt unna bebyggelse på 
Sollihøgda.  
Området domineres av granskog som nylig er delvis hugget og det er lite rennende vann gjennom området. 
Sammenlignet med Lorangmyr 1, 2 og 4 fremstår området som biologisk fattig.  
Området ligger i Marka og i østskråning ovenfor Djupdalen. At det ligger innenfor markagrensen og ikke langt 
unna Kjaglidalen øvre landskapsvernområde må avveies mot de ulempene som et stort deponi på Avtjerna 
medfører.  
Tiltaket berører ikke åskant/hylle ovenfor Kjaglidalen naturreservat hvor det er et skogsbelte imellom reservatet 
og ev deponiområdet. Det går ikke blåmerkede stier gjennom deponiområdet området. Når en ferdes i 
Kjaglidalen/Djupdalen vil det visuelle landskapsrommet ikke forringes.  
Ved dette alternativet vil åssiden fylles opp slik at formen på åssiden endres istedenfor at det lages kunstige 
fjell. Når deponiet er tildekket gir dette et vesentlig mindre landskapsinngrep. Denne metoden er for øvrig også 
brukt for å minimalisere landskapsinngrep ved masseutfyllinger i fjellet. 
Det er lite bekker i området, men avrenning må selvfølgelig renses via fangdam eller annet egnet system. 
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Forslaget til alternativ deponi reduserer transport langs offentlig vei 
Deponiforslaget ligger meget nær traseen. Det vil derfor være mulig med anlegge lokal adkomst fra tunnelen til 
deponiet. Masser kan derved tas direkte ut av tunnelløpet til deponiet uten å måtte kjøre på offentlig vei. 
Det bør derfor vurderes et tverrslag fra jernbanetunnel inn mot dette området. 
Transportbånd og annen teknikk fra gruveteknologi bør kunne vurderes.  
 
Veisystemet i Leikemyrveien brukes som skiløype særlig tidlig i sesongen. Dersom Leikemyrveien ville bli 
brukt bør det som avbøtende og kompenserende tiltak vurderes å anlegge alternativ lysløype i anleggsperioden.  
 
Biologiske undersøkelser må gjennomføres for alle deponisteder. 
Biologiske undersøkelser må utføres på dette området som på Avtjerna, og andre foreslått deponiområder,  
Dette må være utført og vurdert før planen sendes inn til videre behandling av overordnede myndigheter. 
 
Vi forutsetter at det lages en plan for landskapstilpasning når deponeringen er avsluttes. Dette innbefatter også 
plan for revegetering med tiltak for hindring spredning av uønskede arter.  Dette gjelder for øvrig alle 
deponisteder. 
 
 
Drivemetode 
Utfra at TBM gir et redusert masseuttak og færre tverrslag synes vi at metoden burde vært ytterligere utredet. 
Eventuelt i en kombinasjon med konvensjonell sprengning.  
Om anleggsperioden forlenges, men gir mindre masseoverskudd, for permanent deponering, ville det vært 
interessant.  
 
 

Konklusjoner 
 Registrering/vurdering av naturmangfold i områdene regulert til deponi Brenna og Avtjerna/Lorangmyr er 

mangelfullt. Naturverdiene av store deler av områdene er ikke kartlagt. 
 Det kreves at naturverdier i anleggs og deponiområdene utredes og dokumenters samt vektlegges og 

vurderes før reguleringsplanen sendes inn til behandling av overordnede myndigheter.  
 Gjenvinningsanlegg/steinknusing på Avtjerna medfører store ulemper for naboer i forbindelse med støy, 

støv og trafikk. Det er også miljøutfordringer i forbindelse med mulig forurensing av vassdrag. Anlegget 
bør flyttes eller kun tillates i haller eller fjellet. 

 Deponiet på Avtjerna kan bare bruke eksisterende deponiområdet (delområde 3) og må ikke benytte 
delområder 1,2 og 4 som har de største verdier for naturmangfold og friluftsliv. Deponiet bør reserveres til 
de massene kan som gjenbrukes (ressursbank). 

 Alternativ adkomst, tverrslag og beredskapsplass på Avtjernmyr kan ikke aksepteres. 
 For å kompensere fjerning av deponiområder 1,2, og 4 på Avtjerna forslår vi å utrede et deponi for 

permanent lagring av masser litt lenger nord, mellom Kaloåsen og Kallmyråsen. Det bør vurderes 
alternativ metoder, ref. ovenfor, for å få ut massene til dette stedet for permanent deponering. 

 Vi oppfordrer Bane NOR sterkt til å komme med et detaljert plan for masseforvalting, som tar 
utgangspunkt i å minske mest mulig uttak av masser (drivemetode m.m.) og legger opp til mest mulig 
gjenbruk av masser, ev. in andre prosjekter, istedenfor permanent lagring.  

 Konsekvens av dette: Det kreves at det fremlegges alternativer til massedeponier, og gis oversikt over 
steder og prosjekter som trenger masser (f.eks. Drammen havn mv) 

 
Er det spørsmål eller mer informasjon som ønskes står vi gjerne til rådighet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Skui vel 
 
sign .  
Morten Heldal Haugerud  
Leder 
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c/c 
- Bærum kommune Rådmannen 
- Bærum kommune Formannskapet, Planutvalget 
- Sollihøgda Skogforvaltning H. Astrup v/ daglig leder Tore Solheim 
- Hole kommune 
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
- Bærum Natur- og Friluftsråd 
- Bærum Elveforum 
- Naturvernforbundet i Bærum 
- FNF/OOF 
- Tanum vel 
- Bærum Velforbund 
- North Bridge Management 
- Sollihøgda JFF 
- Sollihøgda vel 
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Vedlegg 1:  
Kart med posisjon av deponier Brenna og Avtjerna (gult/rødt) og forslag for alternativ deponi ved Kaloåsen 
(oker)  
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Vedlegg 2: Forslag for alternativt deponi i forhold til planlagt jernbanetunnel.  
Plasseringen like ved jernbanetraseen muliggjør lokal transport, uten bruk av offentlig vei. 
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Vedlegg 3: Foto illustrasjoner     

 
Alternativt deponi område. Sett fra Djupdalsveien mot syd langs Kaloåsen til høyre 
 

 
Avtjernmyra mot øst. Uakseptabelt alternativ for permanent tverrslag, adkomst og beredskapsplass. 
 

 
Avtjerna område 4. Attraktivt friluftslivsområde. Uakseptabelt deponiområde  Alle foto Morten H. Haugerud 


