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Lunner - Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for E16 
Kalvsjøkrysset 

Vi viser til deres oversendelse datert 5. januar 2021.   
 
Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er kryssutbedring av E16 Kalvsjøkrysset i 
Lunner kommune. Krysset mellom E16 og fv. 2294 Lunnerlinna er ulykkeutsatt, tiltaket skal 
redusere faren for trafikkulykker i området.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Statsforvalterens innspill  
Området nord for veien er dyrka mark. Vi viser til de nasjonale jordvernføringene og 
jordvernmålene og ber om at eventuelt forbruk av dyrka mark blir minst mulig. Eventuelt 
beslaglagt dyrka jord bør sikres gjenbrukt. 
 
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
 
Vi anbefaler DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 og 
rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet som nyttig hjelpemiddel. Vi vil også vise til statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, vedtatt 28. september 2018. 



Her går det blant annet frem at konsekvensene av klimaendringene skal vurderes og at høye 
klimaframskrivinger skal legges til grunn for planleggingen. Videre går det frem av punkt 4.3 at 
planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og 
forsvarlig overvannshåndtering. Kommunene skal ta utgangspunkt i naturbaserte 
overvannsløsninger. ROS-analysen skal følge planforslaget ved offentlig ettersyn og vi forutsetter 
at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021, og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen  
seniorrådgiver 
 

  
 
Martina Grøttå 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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NVEs generelle innspill til varsel om oppstart - Reguleringsarbeid - E16 

Kalvsjøkrysset - Kryssutbedring - Lunner kommune 

Vi viser til oversendelse av varsel om oppstart av 6.1.2021. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 

(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til 

sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift 

(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det 

ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene 

og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere 

avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket 

retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør 

bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt 

avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på 

avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir 

satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann 

på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert veiledning for reguleringsplan.  

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttige tips om overvannshåndtering i 

arealplanlegging.  

 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

 

 De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 

gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen. 

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling».  

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.  

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://www.nve.no/media/11104/nve_sjekklistereguleringsplan_05nov2020.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/overvannshandtering/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
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NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en 

eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Uttalelse til oppstartsvarsel - reguleringsplan - E16 Kalvsjøkrysset - 
kryssutbedring - Lunner kommune 
 
Vi viser til varsel av 5. januar 2021 om oppstart av reguleringsarbeid for E16 Kalvsjøkrysset i 
Lunner kommune.  
 
Det er satt i gang reguleringsarbeid for å utbedre eksisterende kryss mellom E16 og fv. 2294 
Lunnerlinna. Hensikten er å redusere faren for trafikkulykker i krysset. Det skal etableres et 
venstresvingefelt for adkomst til Lunnerlinna fra vest. Dette innebærer at veiarealet må 
utvides. Utvidelsen vil skje på nordsida av dagens E16, og planområdet omfatter arealer 
avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel.  
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei og som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkeskommunen har følgende 
merknader til varselet: 
 
Arkeologi/automatisk fredete kulturminner 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner ved Kalvsjøkrysset, og vi anser at det ikke er 
et stort potensial for slike kulturminner innenfor planområdet. Vi har derfor ingen merknader 
til tiltaket. Vi ber likevel om at kommunen i sitt vedtak innarbeider følgende: 

«Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal 
arbeidet straks stanses og melding skal snarest sendes kulturminnemyndighetene i Viken 
fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner § 8. Det er viktig at de som utfører arbeid i marka 
gjøres kjent med denne bestemmelse.»  

Samferdsel 
Viken fylkeskommune ved Samferdsel har ingen merknader til oppstartsvarselet, men vi ber 
om å få tilsendt tekniske tegninger for gjennomgang og bli orientert før forslag til plan sendes 
til kommunen for behandling.  

Vi ser fram til dialog om det videre arbeidet.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
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Jon-Terje Bekken Runa Himle 

seksjonsleder  

 

 
 
Kopi til: 

Lunner kommune 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
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Dato: 17.09.2018 
Saksref: 201807874-2 
Deres ref.:    
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Knut Oddvar Stene 
Telefon:    
Mobil: +47 40870400 
E-post: Knut.Oddvar.Stene@banenor.no 

 
 
   

 

Lunner kommune - Mulige tiltak på E16 Kalvsjøkrysset - Nærhet til jernbane   

Viser til mottatt e-post datert 21.8.2018. 

Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, men det kan være vanskelig å forutse hvilke behov 
som kan oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for videre utvikling. 

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i 
vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk. Vi forventer at 
forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til reguleringsplan. Hvis det 
er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for 
avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.  

Bane NORs tekniske regelverk stiller krav om minimum 7 meters avstand fra veiskulder til spormidt 
(jf. pkt. 3.3.1.1). Ved Kalvsjøkrysset ligger veibanen høyere enn sporet og ved brøyting medfører 
dette trolig at snø (med salt) havner i og ved jernbanesporet. Dette kan få en uheldig påvirkning på 
jernbaneinfrastrukturen, herunder signalfeil med påfølgende saktekjøring og forsinkelser. Dersom 
veien flyttes nærmere vil det trolig føre til en ytterligere forverring av problemstillingen.  

Grunnforholdene er oppgitt til å være dårlige ettersom Kalvsjøkrysset er anlagt over en myr. Trolig 
er dette også tilfellet for jernbanen. Ved omfattende anleggsarbeid vil Bane NOR her stille strenge 
krav til tiltakshaver. Bane NOR kan ikke akseptere setninger eller andre typer skader på 
jernbaneinfrastrukturen. 

 

Med vennlig hilsen 

Peder Oluf Vold  
fung. seksjonsleder Planavdelingen, 
Forvaltning og samfunnskontakt 

Knut Oddvar Stene 
utreder og planlegger 
 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

 
 

http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/
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Dato: 12.02.2021 
Saksref: 202100143-2 
Deres ref.:    
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Ole Magne Kjellevold 
Telefon:    
Mobil: +47 91666106 
E-post: Ole.Magne.Kjellevold@banenor.no 

 
 
   

 

Lunner kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for E16 
Kalvsjøkrysset - Kryssutbedring 

Vi viser til oversendelse, datert 06.01.2021. 

Det varsles oppstart av planarbeid for E16 Kalvsjøkrysset, kryssutbedring. 

Av oversendt planavgrensning ligger planområdet i grensen med Bane NORs eiendom. Det er 
planlagt å lage et venstresvingefelt for atkomst til Lunnerlinna fra retning vest, fra Jevnaker. Vegen 
skal ikke utvides mot jernbanen. Bane NOR har ingen konkrete merknader nå, men vil påpeke at 
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i 
vår veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-
oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/ og i vårt tekniske regelverk: 
https://trv.banenor.no/wiki/Forside 

Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til 
reguleringsplan. 

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er 
behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.  
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og Teknologi 

Ole-Magne Kjellevold 
planlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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https://trv.banenor.no/wiki/Forside
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E 16 Kalvsjøkrysset, kryssutbedring 20/103667 

 

Jeg har fulgt med på det som har skjedd i dette krysset helt siden dødsulykken 1. mai 

2014, da en motorsykkelfører omkom. - Bilføreren som forårsaket ulykken den gangen 

var en god venn av meg. 

Forskjellige mindre tiltak har vært gjort i senere år, men de har åpenbart ikke vært 

tilstrekkelige, ettersom det fortsatt skjer ulykker i krysset. – Og ofte med samme 

hendelsesforløp, trafikk som kommer inn mot krysset fra vest for å foreta venstresving 

mot Lunner sentrum overholder ikke vikeplikten overfor motgående trafikk. Jeg ser 

derfor svært positivt på at en nå starter planarbeidet for å forbedre sikkerheten i 

krysset. 

Mitt innspill er følgende:  

Når en kommer inn mot krysset på E 16 fra vest vil en se en gjenstående fjellknaus på 

vegens høyre side, mellom vegen og jernbanen, umiddelbart foran overgangsbrua over 

E16 og jernbanen.  Denne fjellknausen bør fjernes. 

Litt foran krysset har en sikt langt framover E16, til høyre for fjellknausen, men IKKE 

til trafikk som i øyeblikket befinner seg i skjul av fjellknausen. Dette kan ha en 

psykologisk effekt ved at en bilfører som skal svinge til venstre i krysset føler seg 

trygg på at det ikke kommer noen imot, og derfor ikke er tilstrekkelig oppmerksom på 

trafikk som «plutselig dukker opp». 

Siktkravene i krysset er sikkert tilfredsstillende i forhold til gjeldende siktkrav.  

Likevel kan det ikke være tvil om at sikten i krysset blir vesentlig forbedret hvis 

denne fjellknausen blir fjernet.  

Jeg forstår godt at denne fjellknausen er blitt liggende igjen, fordi det alltid vil være 

ulemper ved å arbeide tett på en jernbane. Denne jernbanestrekningen er imidlertid 

ikke spesielt høytrafikkert! Det bør gå an å finne tilstrekkelige togpauser til at arbeidet 

kan gjennomføres.   

Harestua 19.02.2021 

 

Eivind Hagen 

Sivilingeniør,  

tidligere senioringeniør i Statens Vegvesen Region Øst 



Statens vegvesen 

Drift og vedlikehold 

Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 Lillehammer 

firmapost-ost@vegvesen.no 

Att.: Jan Nørstegård, Rune Edvardsen, Magne Lundefaret, Torbjørg Knai 

Kopi Lunner kommune v/Ola Oksdøl Johansen 

          

 

 

Lunner, 9. februar 2021 

 

ANG. VARSEL OM REGULERINGSARBEID E-16 KALVSJØKRYSSET, LUNNER KOMMUNE 

Viser til brev av 5. januar 2021 hvor det informeres om å lage et venstresvingfelt for adkomst til 

Lunnerlinna. Vi - Hilde og Jørgen Waaler – eier mesteparten av grunnen der utvidelsen er tenkt. 

Gårdsnr. 101, Bruksnr. 1/51. 

Denne grunnen hører til Skøien gård. Tilsvarende som grunnen hele E16 bort mot Hallum mot 

Jevnaker, hele avkjøringskrysset ved Kalvsjø og deler av Lunnerlinna fv 2294 mot Lunner samt deler 

av E16 mot Roa er bygget på vår grunn. Hele dette arealet ble ekspropriert i 1990. Et stort antall mål 

som ble tatt fra et av de beste jordbruksarealet i kommunen. Nå vil myndighetene ta ytterligere 

jordbruksjord fra vår gård.  

Vi har forståelse for at myndighetene ønsker å redusere faren for trafikkulykker i dette krysset. Det 

ønsker vi også. Det er derfor uforståelig at myndighetene i vurdering av tiltak knyttet til ulykkes 

utbedring ønsker å ØKE fartsgrensen til 80 km/t på denne strekningen. Det er etter vår oppfatning 

helt feilaktig tiltak da det er den høye farten på denne strekningen, slik som vi har opplevd det på 

nært hold, som bidrar til ulykkene her. Vi benytter selv veien tidvis og har merket oss at det kjøres i 

svært høy fart på hele strekningen – ofte langt over 80 km/t - fra både Jevnaker i øst og fra Roa i vest 

da det er mye rette veiløp på denne strekningen. Seneste i forrige uke var det en trafikkulykke to 

kilometer lenger mot vest. Og før der igjen en annen ulykke ca. tre kilometer mot vest. 

Andre kryss vi benytter som hverken har avkjøringsfelt eller andre strukturelle hindringer, går dette 

greit uten stor ulykkes grad sannsynligvis fordi fartsgrensen på avkjøringsstrekningen er 50 km/t. Ref. 

for eksempel Vollakrysset fv 2294 på på/avkjørselen R4 som har vært uten avkjøringsfelt de siste 70 

årene.  

Skøien gård er en av de eldste gårdene i området og har ligget der helt fra vikingtiden og 

sannsynligvis lengre. Den har overlevd Svartedauen og andre nasjonale kriser. Undertegnede er 8. 

generasjon i direkte linje av det vi så langt har kartlagt tilbake til 1740. Navnet Skøien betyr engen 

ved vannet. Den engen (dyrket mark) det nå dundrer en europavei gjennom.  

Rundt 1990 besluttet myndighetene å ruste opp regionveien til Jevnaker og Hønefoss. Riksvei 242. Av 

to alternativer mellom dagens Randsfjordlinna og ny vei over vårt jorde, ble vårt jorde valgt – dagens 

E16 - til tross for at begge alternativer hadde tilnærmet lik kostnadsgrad. Til tross for at verdifull 
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jordbruksjord ble tapt, stikk i strid med rådene rikspolitikk om jordvern. Min far Arne Skirstad tapte 

den kampen. Enda verre, min far ble bare avspist med en mindre sum i kompensasjon og en 

ytterligere liten kompensasjon for at tilgangen til gårdens jordbruksareal på nedsiden av veien og 

gårdens tilgang til vannet ble helt avsperret! Med alle de negative konsekvensene og 

ekstrakostnadene det har fått for oss de siste 30 årene. Ingen tunnel under veien ble bygget som 

anmodet, ingen veitilrettelegging i det omtalte Kalvsjøkrysset ble gjort, som alternativt ble anmodet. 

Denne enormt negative konsekvensen lever vi med hver eneste dag og har gjort så i over 30 år! 

Engen ved vannet har ikke lenger tilgang til vannet. 

Men enda mye verre: Etter hvert har denne veien, riksvei 242, blitt omdefinert til en europavei og 

trafikkmengden har økt dramatisk! Det dundrer vogntog og heftig biltrafikk over jordet nærmest 

døgnet rundt. Det har skapt store støyproblemer for både oss og tettstedet Kalvsjø med over 1100 

beboere rundt vannet (jeg sitter selv i Kalvsjø Vel og mange beboere har kommet til oss og spurt om 

hva vi kan gjøre med den enorme støyen fra E16 - som også vil bli ytterligere forverret når den nye 

motorveien over Olum blir ferdigstilt og tilgangen til veien blir svært mye ‘bedre’).  

Vår livskvalitet er betydelig forringet. Det er umulig å benytte hage og tun på gården på vakre 

sommerdager da støyen gjør det vanskelig å føre en samtale ute. Den fredelige pletten denne gården 

har vært i generasjoner er for alltid ødelagt. I forbindelse med et generasjonsskifte har vi gjort store 

investeringer på gården de siste syv årene knyttet til både jordbruk og ny næringsvirksomhet. Støyen 

som vi nå opplever i økende grad er ikke forenlig med dette.  Gårdens fremtid er i ferd med å 

forvitre. 

Nå ønsker myndighetene å ta ytterlige jord til sitt veiprosjekt og bringe veien ytterligere nærme gård 

og tun.  

Hvis vi skal bidra og være den som skal betale regningen for trafikksikkerheten i form av mer 

støy og mindre jordbruksjord, for at storsamfunnet skal kunne kjøre ytterligere raskest mulig 

fra A til B, ønsker vi å få noe igjen. Noe av verdi denne gangen.  

Vi kan ikke være den som sitter igjen med svarteper hver gang noen kjører uansvarlig på en vei vi 

aldri har bedt om, som myndighetene har bestemt skal ligge kloss oppi vår gård.  

Ikke i form av erstatning for grunnerverv. Det er som det var da min far mistet halve jordet til 

myndighetene i 1990, ubetydelige kronebeløp i den store sammenhengen, som ikke på noen måte 

kompenserer for det tap som påføres (som jo nettopp denne saken vi har i dag illustrerer; stadig nye 

grunnervervelser som følge av tidligere ervervelse og en dramatisk støyutvikling som forringer hele 

gårdens livsgrunnlag. Det var det ingen som betalte for i 1990, hverken i form av støyskjerming eller 

reell kompensasjon av permanent tap av betydelige deler av gårdens livsgrunnlag i fremtiden….den 

‘fremtiden’ vi - neste generasjon - lever i akkurat nå….).  

Vi ønsker å få noe igjen som minimaliserer konsekvensene. Nå og den gang – denne snikende 

utviklingen av stadig nye tilretteleggelser for økt trafikkgrunnlag og påfølgende høy fart. Litt verre 

hver eneste dag. Aller helst hadde vi sette at europaveien midt i tettstedet ble lagt ned og ny 

europavei ble lagt i tunnel forbi tettstedet i åsen sør for Kalvsjøvannet, hektet direkte på den nye 

veien ved Olum i vest og forbundet med Lunnertunnelen og veien direkte til Gardermoen i øst. Andre 

steder i landet bygger man europaveier UTENOM tettsteder. Vi har fått den lagt tvers IGJENNOM 

vårt tettsted. Og det i nyere tid.  

Men siden dette sannsynligvis er litt frem i tid, synes vi tiden er inne for å diskutere reell 

kompensasjon for alle oss som bor på Kalvsjø, at det gjøres det som er teknisk mulig for å redusere 



støyen - støyreduserende tiltak - i forhold til hele den veistrekningen som går langs vannet (ca. 600 

meter hvor støyen går langt og vidt pga vannets flate mot sør og langt og vidt pga jordets flate uten 

støyhindrende vegetasjon mot nord), slik at både vi og øvrige beboere langs vannet kan leve i 

hjemmene våre noenlunde normalt.  Slik at folk kan fortsette å kjøre uforsvarlig fort på denne 

veistrekningen uten at liv og helse går tapt (ironisk ment, ref. 80 km/t. Fordi det er det det i praksis 

betyr, at man bygger et avkjøringsfelt for at det ikke skal være så farlig å kjøre fort på strekningen).  

Da dette har så dyptgripende konsekvenser for vårt liv og eiendom, ønsker vi et møte med prosjekts 

representanter for å diskutere hvordan man kan redusere konsekvensene av europaveien gjennom 

vårt tettsted samtidig som forebyggende tiltak gjøres for liv og helse (hvor vi også vil redegjøre for 

vannledninger og eksisterende støyreduserende vegetasjon i området). Dette er så viktige forhold at 

det bør redegjøres for i reguleringsarbeidet.  

 

Med vennlig hilsen 

Hilde og Jørgen Waaler 

Skøien gård 

Lunner 

 

 

 


	InnspillStatsforvalteren i Oslo og Viken 20_103667-8 Lunner---Innspill-til-varsel-om-oppstart-av-reguleringsplan-for-E16-Kalvsjoekrysset
	Innspill NVE 20_103667-4 NVEs-generelle-innspill-til-varsel-om-oppstart---Reguleringsarbeid---E16-Kalvsjoe 13991458_1_1
	NVEs generelle innspill til varsel om oppstart - Reguleringsarbeid - E16 Kalvsjøkrysset - Kryssutbedring - Lunner kommune
	Flom, erosjon, skred og overvann
	Vassdrag- og grunnvannstiltak
	Energianlegg


	Innspill Viken fylkeskommune 20_103667-9 Uttalelse-til-oppstartsvarsel---reguleringsplan---E16-Kalvsjoekrysset---kryssutbedring
	Uttalelse til oppstartsvarsel - reguleringsplan - E16 Kalvsjøkrysset - kryssutbedring - Lunner kommune

	Innspill 16_34079-9 201807874-2Lunner kommune - Bane NOR Mulige tiltak på E16 Kalvsjøkrysset - Nærhet til jernba 7579830_1_1
	Innspill 20_103667-7 Lunner-kommune---Uttalelse-til-varsel-om-oppstart-av-reguleringsarbeid-for-E16-Ka 14077915_1_1
	Innspill Hagen 20_103667-5 E16 Kalvsjøkrysset 14034222_1_1
	Innspill Waaler 20_103667-6 Brev Statens vegvesen 2021 14069476_1_1

