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Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss 
Trasevalg: Silingsrapport jan 2015 
Bærum kommune: Arkivsak ID 15/12675 Sak 15/55307 
       
Vi viser til silingsrapport med høringsfrist 27.3.15 som vi ble klar over ved en tilfeldighet. Det stilles spørsmålstegn 

ved at hverken grunneiere eller berørte organisasjoner har fått varsel om høringen. 

 
Jernbaneverket; startet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i jan 2014 planarbeidet med Ringeriksbanen. 

Banen skal samordnes med planleggingen av E16. Det er gitt ut flere delrapporter og i januar 2015 silingsrapport 

for trasealternativene for Ringeriksbanen. Høringsfrist 27.3.15. 

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Inter-City-

/Ringeriksbanen/Horing-Ringeriksbanen-og-E16-Skaret--

Honefoss/ 
 

Rapporten vurderer tre traseer for strekningen Sandvika-

Kroksund. To av disse med stasjon for Avtjerna utbygging.  

Alternativer for stasjon er:  

- Bjørum Sag (1c) eller  

- Rustan (Rustad) (1b).  

Den tredje traseen har dagstrekning ved Skaret (1a) nede 

ved Holtsfjorden og er bare aktuell om Avtjerna ikke skal 

betjenes ved en stasjon. 
 

For betjening av Avtjerna vil stasjon ved  

Bjørum Sag være den mest attraktive fordi: 

 

- Fullt kryss er planlagt for ny E16 og derved muligheter 

for tilkobling til annen kollektivtrafikk i et fremtidig 

kollektivknutepunkt.  

- Ved Rustan er det ikke noe kryss på E16 og etablering 

av samferdselsinfrastruktur for en stasjon her vil være 

kostbart og presse dagens vei (gamle E16) samt 

Rustanelva med minst tre tilførselsbekker. De store 

fysiske inngrep vil være svært miljøødeleggende. (ref. 

EU vanndirektiv og det vernede Sandviksvassdraget) 

 

- Ved Bjørum unngås i mindre grad nedbygging av 

dyrket mark og mindre fysiske terrenginngrep. Stasjon ved Rustan vil medføre ca. 1000 m åpen jernbanetrase 

gjennom dalføret med et livskraftig jordbruksmiljø med dyrket jord som vil forsvinne. En stasjon her betyr 

nedleggelse av 3 gårdsbruk som driver med kjøttproduksjon på innmarks og utmarksbeite, som også utnytter 

grasproduksjon fra andre steder i Vestre Bærum. 

Alternativer Ringeriksbanen Sandvika -Kroksund 

Illustrasjon: Jernbaneverket 



 

Side 2 av 2 

- God tilgjengelighet til Avtjerna. Bjørum Sag vurderes best egnet for å betjene en fremtidig utbygging av 

Avtjerna.  Adkomst fra øvre del av Avtjerna vil skje direkte fra Avtjernakrysset på ny firefelts E16 til fullt kryss 

ved Bjørum sag. Dette er enklere, raskere og sikrere enn å benytte gamle E16. Stasjon ved Bjørum Sag gir også 

muligheter for tilkomst direkte på interne veier i Avtjernaområdet uten å krysse gamle E16 og Rustanelva.  

 

- Meget store landskapsinngrep ved Rustan i en lengde av ca. 1000 m vil dele det trange dalmiljøet.  En 

jernbanelinje med stasjon, perronger og mulige ekstra skifte/vente spor vil kreve stor arealer.  I tillegg vil man 

måtte etablere store fyllinger for en jernbane i Rustandalen, mens man har minimalt med slike problemer 

nede ved Bjørum Sag med ca. 500m åpen trase, hovedsakelig på bro. 

- Rustandalen har gammel bosetning og landbruksdrift i flere hundre år. (Undersøkelser er ikke utført.) 

 

- Støy fra jernbane og stasjon ved Rustan vil komme i tillegg til støy fra betydelig økt lokaltrafikk på gammel E16 

på grunn av stasjonen. At dalen får økt støy vil utgjøre en betydelig reduksjon av miljø- og bokvalitene for 

dagens og den fremtidige bebyggelsen i Avtjernas søndre boområde.  

En stasjon ved Bjørum Sag vil derimot gjøre den vestvendte skråningen av Rustandalen til den minst 

støybelastede i hele Avtjernas vestskråning pga. E16 i tunnel på denne strekningen. Øvre del vil bli sterkt 

støybelastet pga. E16 i østvendt fjellskjæring i dagen. Stasjon ved Rustan vil derved støybelaste også den nedre 

del av Avtjerna. 

 

- Utfordring for høyhastighetstog. Stigning for togtrafikk fra Sandvika vil være 1,45 % mot Bjørum sag mens 

2,4% mot Rustad, som er over anbefalt stigning for fart på 250 km/t.  Lav stigning mot Bjørum sag gir best 

resultat med hensyn til energikostnadene og størst samfunnsnytte, noe som bør vektlegges i et langsiktig 

økonomisk perspektiv. Om jernbanelinjetraseen vurderes senere for større hastighet vil linjen via Rustad ikke 

la seg realisere. 

 
- Stengler for vilt og folk. Jordbruks- og kulturlandlandskapet blir mer fragmenter med lang togtrase igjennom 

Rustandalen. Tiltaket påvirker vilttrekk og annen fremtidig ferdsel og bruk på tvers av dalføret. Tungt 

trafikkerte veier og jernbane med gjerder fungere som ferdselshindre i all fremtid for folk og dyr. 

 
- Utredning nødvendig. Tiltaket ved Rustan er så stort at skal en gå videre med det må en full 

konsekvensutredning gjøres. Det må også vurderes etter Naturmangfoldloven angående biologiske og 

landskapsmessige forhold og bli arkeologisk undersøkt.  

 
Det er forbausende at silingsrapporten gir en anbefaling om Rustan uten å foreta en vurdering av de 

konsekvenser og langtidsvirkninger det har å flytte stasjonen fra Bjørum Sag til Rustan. 

 

Konklusjon:  

- Trase 1c med stasjon på Bjørum Sag er mest fremtidsrettet og gir størst muligheter og minst ulemper for 

Vestre Bærums befolkning, naturmiljø og et fremtidig bomiljø ved den kommende utbygging av Avtjerna. 

 

- En jernbane via Rustan kan ikke aksepteres og ikke planlegges uten at man har foretatt en full 

konsekvensutredning med en både kortsiktig og en langsiktig samfunnsnyttig bærekraftig vurdering. 
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