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Grunngitt spørsmål til Kommunestyrets møte 27.11.19 fra representanten
Zimmer vedr Sollerudstranda

Representanten Kim Zimmer (MDG) har stilt følgende spørsmål;
Kort om saken. Oslo kommune har vedtatt å etablere et midlertidig anlegg på Sollerudstranda ved
Lysaker for utskipning av steinmasser. Ved Sollerudstranda skal steinmassene fylles i lektere som
så slepes dit steinen skal deponeres. Anlegget etableres primært for utskipning av masser fra Oslo
kommunes prosjekt for å etablere reservevannforsynings basert på vann fra Holsfjorden.
Omfanget av steinmasser som skal omlastes til lektere er betydelig. Anlegget har en planlagt
funksjonstid på ca 7 år.
Utskipningsanlegget på Sollerudstranda berører Bærum på minst 3 måter:
1. Mange hundre beboere på Lysaker Brygge og Lagåsen vil bli berørt av støy og støv fra anlegget.
Støyen kan trolig til tider nå helseskadelige nivåer.
2. Veisystemet på Lysaker vil bli belastet med betydelige mengder trafikk som i perioder omfatter
tungtransport av steinmasser og i hele anleggsperioden trafikk til og fra det omfattende
riggområdet som skal etableres på Sollerud. Veisystemet i området er ikke dimensjonert for slik
trafikk, og det er allerede i dag betydelig risiko for både syklister og fotgjengere ved ferdsel i
området.
3. Et stort antall lektere vil bli slept til og fra anleggsområdet via Lysakerfjorden og andre deler av
Bærums kystområder. Hele fjorden brukes i stort omfang til friluftsliv og fritidsaktiviteter, og
Lysakerfjorden har til tider krevende strøm-, vind- og isforhold.
Spørsmål: Hva vil Bærum kommune gjøre for å minimere plager og risiko i Bærum forbundet med
utskipningsanlegget på Sollerudstranda?

Hva vil Bærum kommune gjøre for å forhindre at bruk av det midlertidige utskipningsanlegget
utvides i omfang og tid?
Kommunedirektørens svar:
Ordfører .
Kim Zimmer MdG stiller et viktig spørsmål knyttet til plan for ny hovedvannforkyning til Oslo , en
sak som også er oppe til behandling i Bærum kommunestyre i dag. Bystyret i oslo vedtok sin del av
planen onsdag den 13/11.
Representanten reiser spørsmål til miljøbelastninger knyttet spesielt til utskipningsanlegget for
tunellmasser på Sollerudstranda på Oslosiden av Lysaker.
Utbyggingen legger til rette for at tunnel som skal bygges mellom fjellhallene på Huseby og
Sollerudstranda for å føre overløpsvann fra vannbehandlingsanlegget, kan benyttes til å
transportere fjellmasser i anleggsperioden. Masser vil kunne fraktes fra Huseby til Sollerudstranda
på transportbånd i tunnelen og videre med lekter sjøveien. I et klimaperspektiv er dette er en
god løsning, da utskiping av masser vil redusere transport på vei. Dette fordrer anlegg av et
midlertidig utskipningsanlegg. Dette medfører et større naturingrep i et naturskjønt område.
I første fase (ca 2 år) skal massene transporteres på bil fra lokalvei via riksveinettet – Ring 3 eller
E18. Da Oslo kommune ikke selv har deponier for å motta anleggsmasser , opplyser Oslo at
Drammen havn være det mest sannsynlige mottaksstedet.
Jeg vil understreke at vi har hatt et godt samarbeid med Oslo kommune og deres Vann og
avløpsetat. Å sikre hovedstaden sikker vannforskyning er viktig også for oss og vi har bestrebet
oss på å få en rask planavklaring av reguleringsplanen gjennom Bærum.
Slik planene nå er vil det drives en tunell gjennom Bærum med s.k. tunnellboremaskin.All
masseuttak vil skje enten på Hole ved v.. eller i Oslo ved Smestad. Alle myndighetsutøvelse
knyttet til massehåndteringen med hensyn til plan og byggesaksbehandling, behandling etter
forurensingslover m.m vil da være henholdsvis Hole og Oslo kommunens ansvar.
Så konkret til spørsmålene:
Spørsmål: Hva vil Bærum kommune gjøre for å minimere plager og risiko i Bærum forbundet med
utskipningsanlegget på Sollerudstranda?
Jeg vil først understreke at vi har full tillit til at Oslo kommune både som anleggseier og
forvaltningsmyndighet vil ivaretar hensynet til befolkning som blir berørt av anlegget både på
Oslo og Bærums siden.
Når anleggsarbeidet kommer i gang vil kommunedirektøren ta initiativ til et formalisert samarbeid
der vi ber om å bli konsultert mht tiltak som vil berøre Bærum. I forhold til støy og støv er det
naturlig at Folkehelsekontorets miljørettede helsevern blir involvert. Hvis anleggsvirksomheten
påfører Bærums innbyggere helseplager (støy, støv m.m.) er det helsemyndigheten i den
kommune der anleggsvirksomheten pågår (i denne saken Oslo kommune) som har det formelle
ansvaret for å vurdere plagene sett opp mot helselovgivningen (Folkehelseloven) og som
behandler henvendelser og klager også fra Bærumsborgere.
Hva vil Bærum kommune gjøre for å forhindre at bruk av det midlertidige utskipningsanlegget
utvides i omfang og tid?

Bruken av det midlertidige utskipningsanlegget er fastlagt gjennom reguleringsbestemmelsene i
Oslo kommune og vil bli fulgt opp av Oslo kommune. Bærum har ikke forvaltningsmyndighet i
Oslo. Hvis anlegget mot formodning skal bli permanent antar jeg at det fordrer
reguleringsendring, der det er naturlig at Bærum blir uttalepart.

