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Høringsuttalelse til:

Endringer i reguleringsplan for Ringeriksbanen i
Bærum kommune
Oslo og Omland Friluftsråd er paraplyorganisasjon for natur- og friluftsorganisasjonene i
Oslo, Akershus og Markaregionen. Vårt formål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i
dette området. Oslo og Omland Friluftsråd hadde synspunkter til forbedringer av
reguleringsplanen for Ringeriksbanen, som var ute til høring i sommer.
Dengang var vi kritiske til lokalisering av noen av atkomsttunellene og til noen av
masselagringsområdene og omfanget av dem. En hovedutfordring var manglende
vurderinger og dokumentasjon av naturmangfoldet i masselagringsområdene.
Noen av revideringene i reguleringsplanen er positive som at Kattås og Rustan går ut som
lokaliteter for atkomsttuneller og at Brenna ikke blir et masselagringsområde.
Utfordringen er Avtjerna. Her mangler fremdeles en grundig dokumentasjon av
naturmangfoldet i tråd med Naturmangfoldsloven.

1. OOF er kritisk til flere forhold på Avtjerna

I den reviderte reguleringsplanen slås det fast at Avtjerna skal være det sentrale området for håndtering
og lagring av tunellmasser», og at området skal bli en permanent ressursbank for gjenbruk og behandling
av masser.
Selv om masselagringsområdet er redusert noe i volum og høyder, og Avtjernamyra spares, vil det
fremdeles være et enormt naturinngrep med svært negative effekter på natur, lokalt friluftsliv og
landskapsbilde. Det totale arealet med natur/skog som berøres er fremdeles svært stort.

A. Naturmangfoldet er ikke godt nok dokumentert

OOF påpekte i forrige høringsrunde manglende dokumentasjon av både naturmangfold og friluftsliv på
Avtjerna. Vi er overrasket over at revisjonene i reguleringsplanen ikke svarer på dette.
Når det gjelder naturmangfoldet på Avtjerna, så la reguleringsplanen til grunn en Biofokus-rapport fra
2016, der de påtenkte masselagringsområdene i varierende grad var undersøkt. Rapporten viste seg å ha
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alvorlige mangler for Avtjerna-området, som vi påpekte i forrige høringsrunde. Den mest alvorlige er at
kun deponiet på Lorrangmyr, dvs. 10-20 % av hele Avtjernaområdet, er undersøkt for naturmangfold. Det
betyr altså at nærmere 80-90 % av Avtjerna-området ikke er undersøkt!
Etter OOFs mening krever et så stort og irreversibelt inngrep som etablering av et permanent og
omfangsrikt masselagringsområde at en kjenner naturverdiene i området godt, slik at en unngår å
ødelegge viktige naturverdier.
Vi mener derfor at naturmangfoldet på hele Avtjerna bør kartlegges grundig. Bare på den måten kan vi
få en plan for området som også ivaretar naturmangfoldet på en tilstrekkelig måte.

B. Støy- og støvplager må holdes på et minimum

I den reviderte reguleringsplanen påpekes det at støyende aktiviteter som steinknusing osv. plasseres
lengre unna bebyggelsen på Sollihøgda. Dette mener OOF er positivt, men vi fastholder det vi påpekte i
forrige runde, nemlig:
•

at myndighetenes retningslinjer for støy (T-1442) må følges og sikres gjennom reguleringsplanens
bestemmelser

•

at det kun tillate steinknusing inne i fjellet, f.eks. i haller knyttet til tunellene som skal bygges

•

at en avgrense tidspunktene det kan knuses til f.eks. mellom 8 og 16 på hverdager

•

at de sette krav til moderne og støysvake knuseanlegg (forbud mot mobile og støyende knuseanlegg).

C. Ressursbank øker den permanente belastningen på området

I det reviderte forslag så er det permanente området hvor det skal etableres en ressursbank utvidet til å
gjelde mye av delområde 3 og hele delområde 4. Opprinnelig var det kun delområde 3 som skulle være et
permanent område for massehåndtering.
OOF mener at en burde redusere omfanget av en ressursbank og plassere dette så skånsomt som mulig
for lokalbefolkning og friluftslivet i området.

D. Avrenning må ikke ødelegge vannkvaliteten i vassdragene

OOF forutsetter at en sørger for god overvåking av vassdragene og gjør de nødvendige tiltak for å unngå
uheldige episoder.

2. OOF er positiv til reduksjon av adkomsttuneller

OOF er positiv til reduksjon av adkomsttuneller ved at en dropper Rustan og Kattås. I begge disse
områdene er det svært viktige naturverdier, og ved Kattås også svært viktige friluftslivsverdier.
Forslaget om en ny adkomsttunell ved Nordby ser ut til å være mere skånsomt for både natur- og
friluftslivsverdiene. Men, det er viktig å unngå forurensning til Isielva som ligger rett ved riggområdet. Elva
er blant annet gyteområder for laks og sjøørret.

Vi ber derfor BaneNOR vurdere Skui Vels forslag om å flytte atkomsttunellen noen hundre meter
lengre nordvest ved Jomarveien ved Bjørum sag. Skui Vel påpeker at dette kan være en bedre løsning
«på grunn lokale forhold (mer åpen slette) som begrenser effektene av luftforurensing, mindre
støybelastning for lokalbefolkning og bedre mulighet for å skjerme vassdrag mot forurensing.»

3. OOF er positiv til at Brenna tas ut av planene
OOF er positiv til at den reviderte reguleringsplanen foreslår å ta ut Brenna som masselagringsområde.
Med vennlig hilsen
Tom Fremstad
Generalsekretær
Johan Hval
Rådgiver
Godkjent og elektronisk ekspedert
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