
Skui vel   
    

 

Side 1 av 6 

 

Skui vel, Postboks 40, 1314 Vøyenenga Org nr. 980 357 201 Giro nr: 0540 0825 973 
www.skuivel.no morten.heldal.haugerud@gmail.com  tlf 95757236 

     

 

Bane NOR 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 

Postboks 4350, 2308 Hamar 

 

postmottak@banenor.no 

Skui 9.1.2019 

 

Deres ref:  Saksnummer 201811124– 

Ringeriksbanen og E16, Bærum kommune – mindre endringer - Høringsuttalelser 

 
Skui vel fremmer følgende uttalelse i forbindelse med høring av  

«Endringer i reguleringsplan – Bærum kommune Begrenset høring» 
 

Vår uttalelse baserer seg på følgende: 

 Høringsdokument: Endringer i reguleringsplan – Bærum kommune Begrenset høring. PlanID NO201604 

File: < revidertreguleringsplan_barumkommune_07122018.pdf> 

 Møte med Bane NOR på åpen kontordag 18.12.2018 

 

Skui Vel stiller seg positivt til en del endringer som Bane NOR foreslår i overnevnte høringsdokumentet. Det 

gjelder følgende: 

 Adkomsttunneler ved Kattås og Rustan er tatt ut av planen. 

 Massedeponi ved Brenna er fjernet. 

 Tiltak for å forbedre trafikksikkerhet ved Jong og Reverud. 

Men vi ønsker å kommentere følgende på disse endringene: 

o Massene som tas ut ved Jong og Reverud bør kjøres til Franzefoss/Steinskogen for videre 

bearbeiding og ikke til Avtjerna. 

o Uttak av masser ved Reverud og Jong krever vesentlige avbøtende tiltak for å redusere ulempe og 

ivareta trafikksikkerhet for beboerne i området. Økt belastning på jordene og for naboene i Jong 

området må unngås. 

 

Vi finner også noen positive elementer i de endringer som Bane NOR planlegger for Avtjerna område. Dette 

gjelder: 

 Delområde 1 skal ikke lenger brukes som massedeponi. 

 Avtjernmyra er tatt ut av planene for massehåndtering. Men her må også alternativt tverrslag fjernes. 

Klimatoppmøtet i Katowice forsterket ivaretagelsen av myrer. Myrer holder på mye CO2 og skal ikke 

ødelegges. 

 Totalt volum for masselagring er redusert. 

 

Skui Vel stiller seg mer kritisk til  

- Den nye planlagte adkomsttunnel ved Nordby.  

Her mener vi at det finnes en bedre løsning ved å flytte denne noen hundre meter nordover, til Jomarveien v. 

Bjørum Sag. Dette kommenterer vi i en separat høringsuttalelse, ang tverrslaget ved Nordby.  

  

Vi er svært kritisk til: 

- At det ikke fremgår at det er gjennomført vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Dette er en 

alvorlig mangel. For alle tiltak som berører natur skal det fremgå hvilke vurderinger som er foretatt under hver 

paragraf. 

 

- Finner ingen rapporter, eller referanser, til «feltarbeid 2018» som antydet i under «Naturmangfold» side 18. 

 

- At Avtjernmyra fortsatt er del av planen selv om den nå ikke vil bli benyttet direkte. Det er fortsatt et 

alternativt masseuttak i kanten av myra i nord. Dette tverrslagalternativet kreves fjernet fra planen. 
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- Det er heller ikke godtgjort hvordan vanntilsiget til myra skal opprettholdes når mange bekker i øst avskjæres 

pga. fyllinger i områdene 1 og 2. Myra må fortsatt få tilsig av de samme mengder rent vann. 

 

- Pga vilttrekk må skogkanten langs myra opprettholdes ubrutt. 

 

- Endringene i planen for Avtjerna sør (delområde 4).  

Dette vil vi kommentere i en separat høringsuttalelse til «Beskrivelse av revidert planforslag – Avtjerna sør i 

Bærum kommune», med vedlegg «Volumstudie Avtjerna» (Høringsfrist 20.1.2019). 

 

Men noen hovedpunkter til volumstudien ønsker vi også å belyse her. Vi har, i tidligere høringer, vært 

kritiske til planer for Avtjerna i det opprinnelige planforslaget, som omtalt i vår høringsuttalelse av 24.06.2018. 

Dermed er det naturlig å vurdere endringene mot de kritiske punktene vi har angitt før (sitater i Italic). Disse er: 

 

Omfang av deponiet 
Sitat fra vår forrige høringsuttalelse (24.06.2018): 

«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).» 

 

Vi er derfor svært lite tilfreds med at arealet til deponiet ved delområdet 4 har blitt utvidet med mange daa, 

istedenfor redusert. Samtidig planlegges det nå mangeårig aktivitet i ressursbank i delområder 3 og 4, 

istedenfor tilbakeføring til landbruk og friluftslivsområde (LNF).  

Dette mener vi er uakseptabelt, og vi holder fast ved at aktivitetene og ressursbank må bli konsentrert på 

delområde 3, Lorangmyr, som allerede er ødelagt i forhold til naturverdier m.m. 

 

Det er ikke akseptabelt at det planlegges med en «ressursbank» som skal ta imot flere forskjellige typer masser. 

Det vil medføre en omfattende forurensningssituasjon med betydelige tiltak for oppsamling og rensing.  

 

Naturverdier.  

- Vilt er ikke omtalt for området Avtjerna sør. Dette er feil og en mangel. Avtjerna sør er et godt viltområde. 

Området er også et meget godt bær, sopp og turområde med åpen skog med fleraldret skog og variert terreng. 

(Ref appendix 1) 

 

- Område med eldre skog, omtalt i dokument: «Beskrivelse av revidert planforslag – Avtjerna sør i Bærum 
kommune» under avsnitt 4.2.2 Naturmangfold (side 17 fig 7), må i sin helhet tas ut av planen. 

 

Vi finner for øvrig utredning av naturverdier mangelfull og lite dokumentert. 

 

Alternativ: For å minske arealbehov ville det være en bedre løsning å utnytte delarealer 2 og 3 i større grad 

istedenfor å spre ut massene over et større område.  

Vi mener det må undersøkes om det finnes eksisterende mottagere som ønsker å ta imot masser, f.eks. 

Franzefoss på Steinskogen, selv om dette vil medføre ekstra lastebilkjøring. 

Så vidt vi vet har flere leverandører av stein mangel på ressurser og trenger å utvinne eller ta imot mer masse. 

 

Vi mener det ikke er bærekraftig å ødelegge natur for å kunne dumpe massene nærmest mulig uttaksstedet.  

Det kan derfor være grunn til å spørre om Avtjernaområdet med anleggelse av en ressursbank som i tillegg 

utvides til en «kommunal ressursbank» for ulike masser, blir et område for stein-, masselager og industri/lager 

istedenfor et fremtidig boligområde? 

 

 

Ulemper for naboer 
Sitat fra vår forrige høringsuttalelse (24.06.2018):  

«Gjenvinningsanlegg/steinknusing på Avtjerna medfører store ulemper for naboer i forbindelse med støy, støv 

og trafikk»  

Dette blir ikke noe bedre med permanent ressursbank sør på Avtjerna som ligger ikke så langt unna 

bebyggelsen på Skoglund. Samtidig vil dette gi uakseptable forhold for naboer og beboere langs Ringeriksveien 

og Skoglundveien.  
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Det at 5 boligeiendommer forutsettes innløst ikke pga av arealbruk, men pga støy tilsier at naboer vil bli sterkt 

plaget av virksomheten. Støy fra massehåndtering og knusing i friluft bærer over større avstander. 

Steinknusing her er uakseptabelt i friluft. 

Steinknuservirksomhet må foregå i fjellhall eller i godt isolert bygg med støyskjerming. 

Det er et tankekors at selv om E16 blir lagt i lang tunell under Sollihøgda så blir forholdene på Sollihøgda sør 

vesentlig forverret med hensyn til støy og støv. 

 

Økt risiko for forurensing av vassdrag 
Sitat fra vår forrige høringsuttalelse (24.06.2018):  

«Det er også miljøutfordringer i forbindelse med mulig forurensing av vassdrag. Steinknuseranlegget bør 

flyttes eller kun tillates i haller eller fjellet.» 

Risiko for forurensing av vassdrag blir i det reviderte forslaget mye større på grunn av at det planlegges 

permanent ressursbank med masser som ikke bare kommer fra FRE-16 prosjektet (sprengstein), men også 

anleggsavfall som asfalt, betong, isolasjon, rivningsavfall og forurensede masser fra forskjellige steder.  

 

Totaleffekten av alle forurensing kildene: Stort massedeponi/ressursbank, ny E16 samt potensielt snødeponi vil 

gi en stor risiko for forurensing av Rustanelva, som del av det vernede laks- og sjøørretførende 

Sandviksvassdraget og tilslutt til Oslofjorden.  

Det kreves derfor omfattende rense og kontrollsystemer for avløpsvann. Det betyr ett eller flere anlegg 

som fjerner, nitrogen, tungmetaller, salt mv i så vel anleggsfasen som i den senere driftsfase. Det er 

allerede flere fyllinger som gir ukontrollert forurenset tilsig til Sandviksvassdraget og som det skulle 

ha vært ryddet opp i. Dersom det kommer nye tilsig vil det ikke være mulig å oppfylle målsettingen i 

vanndirektivet om å få hele Sandviksvassdraget opp på minimum «god tilstand». Etter regelverket er 

forverring av tilstanden i et vassdrag ikke tillatt. 
 

Vi mener at ressursbanken må forbeholdes til masser som kommer fra FRE-16 prosjektet, og bruk av 

område som ressursbank må tidsbegrenses. Området er som påpekt ikke egnet for en «Bærum 

ressursbank». 

 

 

Konklusjoner: 

 Skui Vel er positive til at Rustan og Kattås tas ut av reguleringsplan for Bærum kommune. 

 Skui vel mener dog, som begrunnet i egen høringsuttalelse ang Nordby, at forestått tverrslag på 

Nordby bør flyttes nordover til Jomarveien v/Hvile/Bjørum Sag, med direkte tilkobling til E16, da 

dette gir større fordeler og reduserte ulemper samt økt trafikksikkerhet og redusert belastning for 

beboere langs Ringeriksveien.  

Alternativt må gjennomgangstrafikken på Ringeriksveien ved Nordby stenges.  

 Anleggstrafikk og massetransport sydover Ringeriksveien kan ikke aksepteres. 

 Endret planforslag for Avtjerna tar ikke hensyn til kritikkpunkter om at inngrepet arealmessig er 

for stort, som Skui Vel har påpekt i høringsuttalelse (24.06.2018) til opprinnelig planforslag. 

 Inngrep på Avtjerna blir tvert imot enda større på grunn av større arealbruk ved permanent bruk 

som den planlagte ressursbanken. Reetablering til «naturlig» skog tar som kjent svært mange år.  

 Avtjernmyra må ikke berøres og tverrslaget nord for Avtjernmyra må skrinlegges.  

Pga viltdraget må skogkanten opprettholdes sammenhengende 

Eksisterende vanntilsig til myra må sikres for å ivareta myras funksjon som myr, samt at den 

leverer ca. halvparten av vannføringen i Rustanelva. 

 Bruk av ressursbank for lagring og håndtering av alle slags masser inkl. bygningsavfall medfører 

mangedoblet risiko for forurensing av vassdrag og kan ikke aksepteres. 

 Minske inngrep og arealbruk i delareal 4, ved: 

o Høyere utnyttelse av områdene 2 og 3 bygges midlertidig opp i høyden 

o Vurdere alternative mottagere for massene. 

o Område med eldre granskog i Avtjerna sør må tas ut av planen og tas vare på. 
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Er det spørsmål eller mer informasjon som ønskes står vi gjerne til rådighet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Skui vel 

 

sign .  

Morten Heldal Haugerud  

Leder 

 

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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Appendix 1.  Illustrasjonsfoto 

Eldre granskog i «Område 4 Avtjerna sør» Området må tas ut av planen. 
 

Alle foto: Morten Heldal Haugerud 

 

Område med gammelskog, omtalt i dokument: «Beskrivelse av revidert planforslag – Avtjerna sør i Bærum 

kommune» under avsnitt 4.2.2 Naturmangfold (side 17 fig 7) 



    

 

Side 6 av 6 

Avtjernsmyra skal ikke berøres, hverken med utfylling, vei eller alternativt tverrslag i nord. 
 

Avtjernsmyra sett mot nordøst. Pga viltdraget må skogkanten opprettholdes sammenhengende 

Avtjernsmyra sett mot nord. 

Myr skal ikke ødelegges, eller vannbalansen endres.  
Området samt alternativt tverrslag med adkomstvei i nordkanten av myra må tas ut av planen. 


