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Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – utslipp fra 

veganlegg i driftsfase - E18 Lysaker - Ramstadsletta - område E102 og E103 

- Statens vegvesen 

Statens vegvesen har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av 

tunnelvaskevann og overvann fra deler av E18 på strekningen Lysaker – Ramstadsletta i 

Bærum kommune. For at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren fatter vedtak i 

saken, ber vi berørte parter om å uttale seg om søknaden. 

 

Søknaden er tilgjengelig på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer. 

 

Frist for å sende uttalelser til søknaden er 23.12.2021.  

 

Statsforvalteren har den 01.03.2021 mottatt søknad fra Statens vegvesen om tillatelse etter 

forurensningsloven til utslipp fra veganlegg i driftsfase for deler av ny E18 på strekningen Lysaker – 

Ramstadsletta. Statsforvalteren har mottatt oppdatert søknad den 19.08.2021. 

 

I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige 

organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt 

andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren 

fatter vedtak i saken.  

 

Høringen sendes Bærum kommune i eget brev. 

 

Sammendrag av søknaden 

Statens vegvesen, divisjon utbygging, utbyggingsområde sørøst, prosjekt E18 Vestkorridoren, søker 

om utslippstillatelse i forbindelse med permanent utslipp i driftsfasen av nytt E18 veganlegg langs 

Lysaker-Ramstadsletta. Søknaden gjelder fra områdene i entreprisen E102 Lysaker-Strand og 

entreprisen E103 Strand-Ramstadsletta, inkludert strekningen fra Fornebukrysset til Ramstadsletta, 

med tunnelene Stabekklokket, Strandlokket, Høviktunnelen, inklusive Vestre lenke. Utslippene   
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består av renset overvann fra vegen i dagsone samt renset tunnelvaskevann. Utslipp fra områder i 

entreprisen E105, som bl.a. inkluderer tunnelvaskevann fra Gjønnestunnelen, vil omsøkes separat.  

 

Det ferdige veganlegget forventes i driftsfasen å kunne medføre fare for forurensende utslipp til 

vann. Dette skyldes utvasking av trafikkstøv samt slitasje av bildekk og vil bestå i tilførsel av partikler, 

samt tungmetaller, i tillegg til organiske forurensninger og mikroplast. Overvannet fra veganlegget 

kan også inneholde vegsalt. Ved vask av tunnelene benyttes det også såpe. Overvann fra samme 

strekningen på E18 går i dagens situasjon urenset ut til resipient. 

 

Søknaden inneholder vurderinger og miljørisikovurderinger med hensyn til vannresipienter i 

influensområdet, tiltak for å hindre spredning av fremmede arter, mv. 

 

 

Utslippspunkter for utslipp av overvann og tunnelvaskevann 

I søknaden inngår utslipp til følgende utslippspunkter: 

 

Solvikbukta 

Renset tunnelvaskevann fra Høviktunnelen samt renset overvann fra dagsone Ramstadsletta går ut i 

Solvikbukta, via en overvannskanal.  

 

Strandeng/strandsump innerst i Holtekilen 

Overvann fra E18 fra Fornebukrysset til høybrekket ved Stabekklokket samt Vestre Lenke vil renses 

under bruene ved Vestre lenke før det føres ut med kommunal overvannsløsning (åpen bekk langs 

Grendehustomta) til nytt utslippspunkt i strandeng/strandsump innerst i Holtekilen. 

 
Holtekilen ved Holtet 
Renset tunnelvaskevann fra Stabekklokket og Strandlokket, samt innlekkasjevann/drensvann til 

østsiden av Høviktunnelen, slippes ut ved Holtet på ca. 3 m dyp. Dykket utslippsledning lenger ut i 

Holtekilen som omtales i søknaden er ikke lenger aktuelt, etter avklaring fra Statens Vegvesen 

05.10.2021. 

 

Lysakerelva.  

Overvann fra vegareal Lysaker til Fornebukrysset føres til kommunal overvannsledning med utslipp 

til Lysakerelva. Her opprettholdes dagens løsning med oppsamling i sandfang før påslipp til det 

kommunale nettet. 

 

Avbøtende tiltak og omsøkte grenseverdier 

Statens vegvesen forventer at totrinns renseløsninger for tunnelvaskevann vil kunne gi gode 

resultater. Utløpet fra renseløsningene skal ha vannkvalitet som tilsvarer konsentrasjoner for 

partikler og olje under foreslåtte grenseverdier. De opplyser samtidig at det vil være vanskelig å 

fjerne all miljørisiko med en høytrafikkert vei. Renset overvann fra dagsone vil ha gjennomgått 

minimum 1 rensetrinn; en sedimentasjonsprosess. Renset overvann fra selve E18 vil også ha et 

rensetrinn 2, mens fylkesvei (dvs. blant annet Vestre lenke) har kun ett. Statens vegvesen 

understreker at rensing av utslippene til resipient fra nytt veganlegg, i motsetning til dagens 

situasjon uten rensing, vil være til fordel for Indre Oslofjord vannområde. 

 

Søknaden inneholder forslag til grenseverdier for suspendert stoff, olje og pH for hhv. 

tunnelvaskevann og overvann fra vegarealer. For metallene bly, kadmium, nikkel, arsen, kobber, 

krom og sink har Statens Vegvesen oppgitt forventede konsentrasjoner i utslippsvann, dvs. de har   
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ikke konkret søkt om grenseverdier. De forventede konsentrasjonene listes i vedlegg 6 til søknadens 

vedlegg 2, tabell 11 og 13. 

 

Forventninger til høringsuttalelsene 

Statsforvalteren oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 

tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. Dersom 

høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi 

informasjon om det. 

 

Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om tillatelse skal gis eller ikke. Dersom uttalelsene 

er omfattende, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.  

 

Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltningsmyndighet. 

Uttalelser knyttet til kommunens/statens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, reguleringsplan og 

eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke i vår vurdering. 

 

Støy og støv fra vegtrafikk reguleres i forurensningsforskriften kap. 5 og kap. 7 og behandles derfor 

ikke i denne saken 

 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alle har anledning til å gi høringsinnspill, uavhengig av 

om man er oppført på høringslisten. 

 

Høringsfrist 

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 23.12.2021. 

Uttalelser sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til 

Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 

2021/7345. 

 

Søknaden er lagt ut på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.  

 

Informasjon om videre saksgang  

Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Statsforvalteren, vil de bli forelagt søker til uttalelse, 

før Statsforvalteren fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Nora Charlotte Stamsø 

seniorrådgiver 

  

 

Martina Vestgård 

seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 

Statens Vegvesen - Siri Ann Lorentzen    

Statens Vegvesen - Nina Mari Jørgensen    

 

 

Mottakerliste: 

VIKEN FYLKESKOMMUNE Postboks 220 1702 SARPSBORG 

VESTRE BÆRUM SPORTSFISKERE Postboks 371 1301 SANDVIKA 

NORSK ORNITOLOGISK FORENING 

AVD. OSLO OG AKERSHUS 

Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO 

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Vaterlandsveien 23 3470 SLEMMESTAD 

FISKERIDIREKTORATET Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP 

(VEAS) 

Bjerkåsholmen 125 3470 SLEMMESTAD 

FORNEBU MARINA AS Postboks 1051 Forneburingen 1307 FORNEBU 

KYSTVERKET Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

BÆRUM ELVEFORUM c/o Terje Bøhler Åsterudveien 40 1344 HASLUM 

SOLVIK BÅTFORENING Postboks 422 1323 HØVIK 

STRAND BÅTFORENING Strandalleen 52 1368 STABEKK 

BÆRUM KOMMUNE 

FOLKEHELSEKONTORET 

Postboks 700 1304 SANDVIKA 

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD Storgata 28A 0184 OSLO 

NORGES MILJØVERNFORBUND Postboks 593 5806 BERGEN 

NORSK BOTANISK FORENING c/o Naturhistorisk museum Postboks 

1172 Blindern 

0318 OSLO 

OSLO KOMMUNE RÅDHUSET 0037 OSLO 

NORGES VASSDRAGS- OG 

ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

NATURVERNFORBUNDET I BÆRUM Postboks 252 1319 BEKKESTUA 

Vannområde Indre Oslofjord Vest - 

Ingvild Tandberg 

   

INDRE OSLOFJORD FISKERLAG Rådhusbrygga 4 0160 OSLO 
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