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FORNEBU -LYSAKER -OMRÅDEREGULERING -METROTRASÉ 1.GANGSBEHANDLING
Vi beklager at vi ved en intern misforståelse er forsinket med vår høringsuttalelse, men håper
vi likevel vil bli hørt.

Anlegg av Lysaker stasjon gir store utfordringer når det gjelder krav som skal oppfylles i
forhold til Lysakerelva; konkretisert gjennom vannressursloven og byggeavstand til elva
m.m. Vi viser til brev av 18.03.2015 fra Lysakervassdragets venner. Prosessen omkring
planlegging av kollektivtrasé Fornebu har tatt kritisk lang tid og har bl.a. ført til vanskeligere
arrondering av knappe arealer i området. Dette skal likevel ikke medføre at en går på akkord
med de hensyn som denne verdifulle elva krever, og som er fastlagt i lovverk og
retningslinjer. Bærum Natur og Friluftsråd støtter uttalelsen fra Lysakervassdragets venner.
Rådmannen berører forholdene for myke trafikanter og/eller bruker områdene i
friluftsøyemed forholdsvis perifert i sitt framlegg. I dette området er det svært viktig å skille
gående og syklende, spesielt fordi aktive transportsyklister preger Lysaker hele året.
I bakgrunnsmaterialet (miljøoppfølgingsprogram, konsekvensutredninger med mer) er
temaene omtalt mer inngående med gode mål og forslag til avbøtende tiltak med bl.a. godt
oppdatert informasjon til enhver tid og korrigering gjennom logg som gjør det enkelt for
publikum å gi tilbakemelding. Anleggsperioden for Fornebubanen er antatt å bli 4-5 år. Det er
lenge for dem som blir berørt. Å ivareta hensyn som pekt på ovenfor, innebærer at det
øremerkes ressurser og at tiltakene prioriteres og blir virkeliggjort i en kompleks
anleggsperiode med omfattende krav og høyt tempo. Vi understreker at Bærum kommune,
som planmyndighet, må ta et overordnet ansvar for at gode mål med henblikk på å ta hensyn
til myke trafikanter og friluftsliv blir virkeliggjort.
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Overskuddsmasser er et formidabelt problem i bygging av Fornebuplanen, og
massehåndtering er tatt opp i Rådmannens framlegg i forslag til planbestemmelser,
konsekvensutredninger med mer, og det er satt mål, stilt klare krav og gitt retningslinjer for
massehåndteringen. Det er svært vanskelig å se for seg at Fornebulandet har plass til store
masser uten at det i vesentlig grad går ut over landskap og miljø. De løsninger som ellers er
antydet i Rådmannens framlegg (utfylling i sjøen, Sollihøgda, Løvenskioldbanen) er etter vår
oppfatning, langt unna de mål og krav som er satt til massehåndtering. Rådmannen vurderer
dit hen at massehåndteringen må håndteres gjennom en egen politisk sak. En slik sak krever
en omfattende forberedelse gjennom innhenting av kunnskap og utredning/analyse av hvilket
mulighetsrom som finnes som grunnlag for vedtak. Anleggsperioden skal starte om 2-3 år.
Arbeidet med å finne forsvarlig håndtering av massene må settes i gang umiddelbart. Det må
ikke gå dit hen at massehåndtering i forbindelse med Fornebubanen blir styrt av
krisehåndtering pga. mangel på tid.

Med vennlig hilsen
Bærum Natur- og Friluftsråd
v/Rigmor Arnkværn
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