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Ringeriksbanen og E16, Nordby - Høringsuttalelser 

 
 
Skui vel fremmer følgende uttalelse i forbindelse med høring av «FRE16_Reguleringsplan adkomsttunnel 
Nordby» 
 

Disse merknadene baserer seg på følgende: 
 Folkemøte i Skui Grendehus, 21.11.2018 
 Høringsdokument FRE16_Reguleringsplan adkomststunnel Nordby_rev.20112018.pdf 
 Møte med Bane NOR på åpen kontordag 18.12.2018 

 
Skui Vel er positiv til flesteparten av endringene i reguleringsplanen som Bane NOR forslår. Dette gjelder 
spesielt at tverrslag og adkomsttunneler på Kattås og Rustan har blitt tatt ut av planen, samt at Brenna ikke 
lenger er tiltenkt som deponi.  
Derimot kan vi ikke se bort fra at lokalbefolkning på Skui nå kommer til å bli belastet i minst 4 år med rundt 
100.000 lastebilbevegelser samt støy og støv fra den planlagte adkomsttunnelen ved Nordby.  
I denne høringsuttalelse ønsker vi å fremme noen innspill som vi mener kan minske de negative konsekvensene 
som denne endring i reguleringsplanen medfører. 
 
- Det er en alvorlig mangel at det ikke fremkommer gjennomførte vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§ 8 
– 12. For alle tiltak som berører natur skal det fremgå hvilke vurderinger foretatt under hver paragraf. 
 
Vi er i tillegg kritiske til de endringer som Bane NOR forslår ved Avtjerna sør, hvor det nå planlegges et enda 
større område med permanent bruk som ressursbank. Dette vil vi kommentere i en separat høringsuttalelse. 
 
Konklusjon 
Nedenfor er anført flere vesentlig ulemper. Deriblant vesentlig risiko for forurensing av Isielven og 
problematisk trafikksikkerhet, som tilsier at Ringeriksveien bør stenges for gjennomkjøring ved Nordby, samt 
flere forhold påpekt nedenfor. 
Vi anbefaler derfor at tverrslaget ved Nordby flyttes nordover og at det utredes tverrslag ved 
Jomarveien v/Hvile/Bjørum sag. (Ref. Tidligere innsendte forslag: Merknader Skui vel 17-01-10) 
 
Atkomstveier til planområdet 
Prosjektet prioriterer tilknytning via ny anleggsrundkjøring ved Bjørum sag. Skui Vel mener dette er den eneste 
akseptable løsning, og vi stiller oss uforstående til at hvorfor det i det hele tatt foreligger et alternativ via 
Isiveien. Dette alternativet ville medføre masse trafikk sørover Ringeriksveien, hvor det er en del boliger som 
vil bli utsatt for tung trafikk, støy og støv. Isiveien nordover er delvis bratt og glatt om vinteren. Den er allerede 
ganske trafikkert på grunn av lastebil og annen trafikk mot Isi gjenvinningsstasjon og Østlandsjord. Det danner 
seg lett kø ved rundkjøringen med trafikk som kommer sørfra fra E16. 
Vi frykter også at dette alternativet vil lett invitere lastebilsjåførene til å kjøre lenger sørover, gjennom hele 
Skui og forbi Skui skole og barnehage, mot Økri for å komme seg på E16. 
 
Skulle likevel Isi krysset bli benyttet må det anlegges påkjøring nordfra så vel som en nordgående rampe. 
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Vi ønsker også å påpeke at i rapporten til Statens Vegvesen «Risikovurdering Massetransport FRE16 

Akershus», Skuiveien/Ringeriksveien gjennom Vøyenenga og Skui er indikert i rødt (linje 116.1 og 115.1), som 
betyr at vegen ikke skal brukes av tunge anleggskjøretøy i prosjektet. 
 

Riggområde 
Planforslaget nevner at arealet til riggområde er relativt lite, og at entreprenøren sannsynligvis vil legge enkelte 
funksjoner til andre planlagte riggområder. I folkemøte 21.11 ble det nevnt at det er naturlig at disse alternative 
riggområdene ligger på nåværende Lorangmyr på Avtjerna. Dette mener vi er akseptabelt. Derimot kan vi ikke 
akseptere at disse legges slik at det blir nødvendig med trafikk sørover Ringeriksveien (f.eks. hvis 
riggområdene planlegges på Isi eller Økri). 
 
Omlegging av Ringeriksveien 
Ringeriksveien er tiltenkt midlertidig omlagt mot øst, ved siden av Isi elva. Vi ser fra planen at gang/sykkelvei 
kommer til å krysse Ringeriksveien 2 ganger. Vi mener dette er uheldig, medfører økt sikkerhetsrisiko, og vil 
bety at spesielt syklister ikke kommer til å bruke gang og sykkelsti veien.  
 
Vi kan ikke se hvordan trafikksikkerheten for myke trafikanter og lokal biltrafikk kan ivaretas på en god måte 
uten at en stenger veien for lokal gjennomgangstrafikk ved Nordby/Sagåsberget. 
Vi mener derfor at tverrslaget må flyttes til Jomarveien ved Hvile/Bjørum Sag. 
 
Utslipp til vassdrag 
Vi er meget bekymret for mulig forurensing av Isi elva på grunn av aktivitetene på riggområde og/eller i 
tunnelen. Vi krever at prosjektet stiller strenge krav til entreprenør for effektive rensetiltak og forebygging av 
uhell og utslipp etter uhell. Skui Vel vil følge tett med på dette.  
Alle overflater må sikres mot avrenning til elven. Det må være full kontroll på avrenning med full renseprosess 
både for nitrogen, (fare for ammoniakkforgiftning (NH3)), tungmetaller, salt mv..   
Slike utslipp vil endre næringstilgangen i vassdraget med algevekst som resultat og medføre fiskedød. 
Byggegrense 30m fra elva må overholdes, som betyr at det blir lite areal igjen til riggområde. 
 
Støy 
Støysonekartene som er tegnet i planforslaget (figurene 7 og 8) indikerer en støysone som er sentrert rundt 
selve adkomsttunnel nord i planområde. Men selve riggarealet strekker seg ca. 150m lenger sør, og vi forestiller 
oss at det er en del støygenererende aktiviteter her også. Vi frykter dermed at mange flere naboer kommer til å 
bli plaget av støy enn støysonekartene indikerer. Vi ønsker også å påpeke at selv om støyen er under grensene, 
kan den fortsatt være såpass plagsomt at det hindrer naboene til å være ute, åpne vinduer m.m.  
I folkemøte 21.11 nevnte Bane NOR at det kunne være aktuelt med støybegrensende tiltak (skjermer m.m.) og 
vi mener at det må lages detaljerte planer for effektive støybegrensning. 
 
Trafikkstøy på grunn av anleggstrafikk er ikke tegnet i støysonekartene. Planforslaget nevner at et titall boliger 
vil få noe økt vegtrafikkstøy hvis anleggstrafikk kjører sørover og via Isiveien. 
 
I rapporten «Vurderinger av tverrslag for jernbanetunnelen Jong – Sundvollen» blir antall lastebilpasseringer 
estimert til 22 per time dag/kveld og 2 per time natt. Totalt per døgn 368 passeringer. Nåværende trafikk på 
Ringeriksveien er på 900 (ÅDT, 2017) hvorav mesteparten er personbiler. Det betyr altså minst en dobling av 
lastebiltrafikk langs denne delen av Ringeriksveien, som vi mener er ikke forenlig med ‘noe økt’ støy. 
Støysonekart for massetransport langs Vestmarkveien (fra «Vedleggshefte til fagrapport støy og vibrasjoner, 

vedlegg 100») indikerer rødt sone (>65dB) for 2 -3 ganger veibredde. Basert på dette, vil flesteparten av boliger 
mellom riggområdet og avkjørsel til Isiveien ligge i ‘rødt’ støysone. 
 
Luftforurensing 
Vi ønsker å påpeke at på grunn av det lokale forholdene på Nordby (relativ trang dal samt vindforholdene) vil 
luftforurensing vil lett bevege sørover i Skui dalen, og kan bli til stor plage med helserisiko for lokalbefolkning, 
spesielt om vinteren. Det gjelder ikke bare for støv, men også eksos fra anleggsmaskiner og lastebiler. 
 
Lokale klimatiske forhold gjør at det er bedre utlufting av sprenggasser, eksos og støv samt redusert støyplage 
ved å flytte tverrslaget høyere oppe ved Jomarveien ved Hvile/Bjørum sag. 
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Sprenggasser  
Gasser etter sprengning inneholder mye nitrogen og helsefarlige stoffer. Det er meget uheldig om disse følger 
det vinddraget nedover dalen. Tverrslaget bør på grunn av klimatiske effekter legges leger opp mot Bjørum 
Sag. 
 
Alternativ til Nordby ved Jomarveien ved Hvile/Bjørum Sag 
Skui Vel har tidligere foreslått adkomsttunnel litt lenger nordvest ved Jomarveien ved Bjørum sag.  
(Ref. Tidligere innsendte forslag: Merknader Skui vel 17-01-10) 
Vi mener fortsatt at dette ville være en bedre løsning enn adkomsttunnel ved Nordby på grunn lokale forhold 
(mer åpent landskap) som begrenser effektene av luftforurensing, mindre støybelastning for lokalbefolkningen 
og bedre mulighet for å skjerme vassdrag mot forurensing.  
Tverrslag her vil gi direkte adkomst til E16.  
Distansen for massetransporten fra tunnelen og nordover til Avtjerna vil bli noe kortere.  
Jomarveien alternativet ligger nærmere hovedtunneltraseen enn Nordby og har sannsynligvis bedre fjellforhold 
for tunneldriving. 
Vi finner ingen dokumentasjon på at denne opsjonen har blitt vurdert av Bane NOR. 
 
Konklusjoner: 

 Det kreves støyreduserende tiltak for å skjerme naboene langs Ringeriksveien ved Skui. 
 Anleggstrafikk/massetransport sørover og via Isiveien kan ikke aksepteres. 
 Anleggsarbeid og omlegging av Ringeriksveien like ved Isi elva krever strenge trafikksikkerhetskrav 

og effektive tiltak for å forhindre forurensing av vassdraget. 
 Trafikksikkerhetskrav og stor risiko for forurensning av Isielven om Ringeriksveien flyttes ut til 

elvekanten tilsier at Ringeriksveien isteden stenges for gjennomgangstrafikk ved Nordby. 
 Lokale klimatiske forhold gjør at det er bedre utlufting av sprenggasser, eksos og støv samt redusert 

støyplage ved å flytte tverrslaget høyere oppe ved Jomarveien / Bjørum sag. 
 Tverrslaget ved Nordby bør derfor flyttes nordover og at det utredes tverrslag ved 

Jomarveien/Hvile/Bjørum sag. 
 

  
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 


