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Deres ref: Saksnummer 201811124 - Ringeriksbanen og E16, Bærum kommune – mindre endringer - 
Høringsuttalelser  

 

Merknad til Endring av reguleringsplan – Bærum kommune  
Bærum Elveforums anliggende gjelder vann, myrer, bekker og elver i Sandviksvassdraget som kan bli 
berørt av disse samferdselsprosjektene. 

Vi savner vurderinger etter Naturmangfoldslovens §§ 8 – 12. 

Myrer 
Myrer – viktige karbonlagre og viktige for vannbalansen – må ikke berøres. Dette gjelder tilsig til og 
avløp fra myrene, og lagring av masse i myrenes nedbørsfelt. 

Nitrogenforurensninger fra deponier 
Sandviksvassdraget er Oslofjordens viktigste gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret. Det settes 
ut smolt i mange bekker og elver, så også i Rustanelva. Rustanelva er en viktig tilførselselv til Isielva 
og videre til Sandvikselva, og en viktig fiskebank for sjøørret. Forurensningsbelastningene i elva er 
allerede store grunnet salt, tungmetaller og miljøgifter fra E16. Det kan ikke tillates at det tilføres 
ytterligere forurensninger fra massedeponier. Erfaringene med nitrogenforurensninger fra deponier 
og steinknuseanlegg andre steder i Bærum og ellers i landet er skremmende når det gjelder 
oppvekst- og leveforhold for fisk. Selv om det iverksetter omfattende rense- og kontrollsystemer for 
avløpsvann, vil man aldri kunne garantere at et uhell ikke kan inntreffer. Jo høyere opp i et vassdrag 
deponier anlegges, jo større blir konsekvensene nedstrøms. 

Unngå tverslag ved Norby 
Presset på Isielva og elvelanskapet blir høyt om Norby blir valgt som tverrslag.  Oppe ved Bjørum sag 
vil konsekvensene være langt mindre for Isielva og naturmiljøet.  Da unngår man også den svært 
problematiske forkastningssonen i Sagåsberget.   

 

Hilsen Bo Wingård, leder i Bærum Elveforum  
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• Skui Vel  
• Bærum kommune Rådmannen  
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