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Grunneiere og beboere       Digerud 28.2.2015 

ved Søndre og Nordre Digerud gård       

 

Statens vegvesen Region øst 

Postboks 1010 

2605 Lillehammer 

 

Høringsuttalelse – Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden 

Grunneiere, beboere og naboer i tilknytning til Søndre og Nordre Digerud gård viser til 

Statens vegvesens konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden av 19. november 

2014. Videre viser vi til høringssiden på Statens vegvesens nettsider, hvor det inviteres til 

å sende inn høringsuttalelser. Vi vil i all hovedsak omtale utredningen av bru for rv. 23 

Oslofjordforbindelsen som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunellen. 

Vi stiller oss undrende til at vi som grunneiere, naboer og beboere ikke er blitt forespurt 

eller forelagt noen form for informasjon i utarbeidelsen av konseptvalgutredningen. Vi 

må kunne defineres som Primære interessenter (P) – ”Interessenter som i første rekke vil 

være brukere eller bli direkte berørt av aktuelle tiltak” (KVU 2014). I dokumentet KVU-

prosessen fra A til Å står det følgende om medvirkning i KVU-prosessen: ”… også i 

KVU-prosessen legges det stor vekt på å involvere lokale og regionale interessenter og 

organisasjoner i arbeidet med utredningen”. 

Vi er kritiske til den manglende involveringen av lokale interessenter. Vi forventer derfor 

at vi blir hørt ved en eventuell utarbeidelse av en KS1-rapport. Videre stiller vi oss 

uforstående til at det etter vårt syn er foretatt en forenklet konseptvurdering av bru som 

alternativ til utvidelse av rv. 23 Oslofjorden. Etter vår mening må det i større grad utredes 

hvilke konsekvenser de enorme inngrepene i forbindelse med en fire-felts motorvei og 



2 

 

bru vil medføre for hele Digerud grend. 

Søndre Digerud gård 

1 Sammendrag 

Grunneiere, beboere og naboer til Søndre og Nordre Digerud gård mener at det er svært 

uheldig om det besluttes å bygge en firefelts motorvei gjennom store deler av Nordre 

Frogn. En slik utbygging vil rasere vårt nærmiljø. Vi forstår ikke hvordan det 

grunnlagsmaterialet som framkommer av KVU-en, kan rettferdiggjøre å bygge en 

bruforbindelse i stedet for å utvide den allerede eksisterende forbindelsen over 

Oslofjorden. 

Vi viser til Statens Vegvesens omtale om kapasitet og sikkerhet: ”Både tunell med to løp 

og bru tilfredsstiller behov for kapasitet og krav til sikkerhet”. Dermed er dette ikke noe 

argument for å velge bru framfor tunell. 

”Utgangspunktet for sammenligning av ikke prissatte konsekvenser er at utvidelse av rv. 

23 fra to til fire felt med nye tunelløp har lite konfliktpotensial fordi utvidelsen skjer langs 

en eksisterende trase hvor det allerede er gjort inngrep” (Ikke prissatte virkninger – 

KVU for kryssing av Oslofjorden). Vi mener at det må tillegges stor vekt at inngrepet i 

forbindelse med tunell allerede er gjort, mens ei bru vil påføre ubotelig skade på 

områdene før og etter brua, da det må bygges ny motorvei til og fra denne. 

Langs Indre Oslofjord, i forlengelsen av Drøbaksundet, er det et stort omfang av 

kulturminner og betydelige verdier knyttet til landskap, friluftsliv/rekreasjonsområder, 

naturmiljø og jord- og skogbruk. Det er også tilstøtende områder som er tilknyttet 

områdene ved Digerud, Håøya og Båtstø som er vernet mot inngrep.  
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Vi mener at de ikke prissatte effektene som er kategorisert i KVU-en, er feil. Vi har her 

tatt utgangspunkt i en tilsvarende tabell. Vår analyse for ikke prissatte konsekvenser er 

som følger:   

Deltema Konfliktpotensial nytt 

tunelløp 

Konfliktpotensial bru 

Landskapsbilde Lite  Høyt  

Nærmiljø og friluftsliv Lite  Høyt 

Naturmiljø Lite  Høyt  

Kulturmiljø 
Lite  

Høyt 

Naturressurser Lite  Middels  

Samlet vurdering Lite  Høyt  

På bakgrunn av våre vurderinger er det et høyt konfliktpotensial for ikke prissatte 

konsekvenser. Dermed må foreslåtte rv. 23 med bruløsning nord for Drøbak over Digerud 

- nordre Håøya - Båtstø tas ut av KVU for kryssing av Oslofjorden som en aktuell løsning 

for fjordkryssing. Vi mener at det mest fornuftige er en utbedring av eksisterende 

tunelløp. Det skyldes også at fase II for nytt tunelløp er ferdig utredet og kan settes i gang 

umiddelbart, slik at nytt løp står ferdig i 2019/20, mens ei bru tidligst kan være ferdig i 

2026, sannsynligvis senere. 

Ifølge KVU-en vil det legges til rette for gang- og sykkelvei på brua. Ifølge delutredning 

1 vil en G/S-vei kreve at bredden økes fra 21 m til 25,5 m, dvs. med over 22 %. 

Kostnadene vil øke tilsvarende. I tillegg kommer kostnadene til framføring av G/S-vei fra 

eksisterende veinett på begge sider av fjorden. Disse kostnadene er ikke tatt med i 

beregningen av kostnadene for brualternativet. Likevel brukes mulighetene for å legge til 

rette for gående og syklende over brua som argument for bru. Vi mener at dette mangler 

logisk sammenheng. 

Vi viser også til at kommunene Frogn, Hurum, Røyken og Vestby vil støtte utvidelse av 

Oslofjordtunellen. 

1 Gjennomgang av ikke prissatte konsekvenser 

Under dette har vi tatt utgangspunkt i KVU-ens korte gjennomgang av ikke prissatte 

konsekvenser. Vi mener at verdisettingen av ikke prissatte verdier er feilaktig, og at 
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naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, samt kulturminner, skulle vært angitt med høyt 

konfliktpotensial.  

Videre mener vi at utredningen ikke tydeliggjør de reelle verdiene som er knyttet til disse 

ikke prissatte konsekvensene, og det er heller ikke tydeliggjort hvordan man har 

konkludert med de ulike konfliktpotensialene. Det er en stor svakhet ved utredningen at 

de ikke prissatte verdiene ikke trekkes nok inn i totalvurderingen med hensyn til hvilke 

krysningsforslag som framheves som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme på sikt. 

Etter vår mening er det i altfor liten grad utredet og kartlagt i dybden hvilke konsekvenser 

som faktisk ligger i veitraséforslaget, både når det gjelder naturtyper, artsmangfold med 

rødlistearter, strandsoneareal, friluftsområder og kulturminner. 

1.1 Landskapsbilde 

”Brukryssingen vil være et stort inngrep i et kulturpåvirket naturlandskap som vurderes å 

ha regional verdi som ramme rundt innseilingen til hovedstaden og rundt viktige 

friluftsområder. Bygging av store bruer kan betraktes som uønskede inngrep i et 

verdifullt og vakkert landskap som bør forbli uberørt (KVU 2014, s. 59).” 

Løsning med bru har ifølge KVU middels konfliktpotensial for tema landskapsbilde. 

Vi stiller oss bak det ene av to landskapssyn som framkommer i KVU-rapporten: ”Nye 

inngrep i dette fantastiske fjordlandskapet over innseilingen til landets hovedstad er 

svært uheldig landskapsmessig sett. Landskapet må forbli slik det ligger i dag. Dette vil 

gi stort konfliktpotensial for tema landskapsbilde”. 

KVU-rapporten viser til at i de nordlige delene av Oslofjorden – særlig langs 

Hurumlandet og Nesodden, er det store variasjoner i topografien. Fra Vassum og opp til 

Digerud er det en betydelig stigning. Skal det bygges firefelts motorvei og bru, må 

enorme områder sprenges ut ved bygging. Landskapsbildet vil få et stort arr sett fra 

fjorden. Det vil utgjøre et enormt inngrep i våre nærområder. 

Håøyas landskapsmessige form er unik, en naturperle, og dette ødelegges fullstendig av 

ei bru. Det finnes ingen øy som kan sammenlignes med Håøya, og landskapsverdien er 

ekstremt høy pga. at øya er uberørt takket være at den har vært militært område m.m. Se 

nærmere omtale av Håøya under pkt. 2.5.1. 

Vi mener at bru har høyt konfliktpotensial for tema landskapsbilde. 

1.2 Nærmiljø og friluftsliv 

”På begge sider av fjorden vil ny veg gå gjennom lokalt viktige turområder med 

omfattende stinett. Fjorden og områdene langs kysten og på øyene har regional verdi 

som friluftsområder. Særlig det sjørettede friluftslivet vil oppleve klare ulemper på grunn 
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av brupilarer og nærføring. Hytteområder og enkelteiendommer nær brua vil oppleve 

betydelige ulemper” (KVU 2014, s. 59).  

Brualternativet har ifølge KVU et middels konfliktpotensial for tema nærmiljø og 

friluftsliv. 

Vårt nærmiljø på Digerud er utrolig viktige rekreasjonsområder som er lett tilgjengelig 

for allmennheten på Nesodden og i Frogn, med båtliv, hytteliv, jakt og fiske. 

Rekreasjonsområder i det sentrale østlandsområdet mellom tettbebygde områder blir 

stadig viktigere. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) illustrer betydningen av å 

verne ”grønne lunger” som er under press: “Indre Oslofjord er et av landets mest 

benyttede rekreasjonsområder. Indre Oslofjorden er selve «kjernen» i Oslofjordregionen 

og er av uvurderlig verdi for en befolkning på over 1,2 millioner mennesker som bor og 

virker rundt fjorden. Fjorden har et rikt naturmiljø både til lands og til vanns" (NIVA, 

Norsk institutt for vannforskning). 

Strandsonen langs Oslofjorden har vært og er under stort press, tross rikspolitiske 

retningslinjer for Oslofjorden. Det ble behov for å stramme inn retningslinjene for indre 

Oslofjord, da tapet av strandsonearealet var størst her. I 2011 kom derfor Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.  

Oslo Brannfunksjonærenes feriested Sandvigen på Digerud 

Oslo Brannfunksjonærenes feriested Sandvigen teller i dag ni hytter, et våningshus, et uthus og et 

båthus. Stedet ligger mellom Fagerstrand og Digerud på Nesoddlandet utenfor Oslo. Stedet ble kjøpt 

høsten 1931 og har siden vært brukt av ansatte i Oslo brannvesen. Opprinnelig var Sandvigen bare for 

funksjonærene, men fra 1937 kunne alle i brannvesenet tegne medlemskap. Nå er det et andelslag hvor 

ansatte kan leie hytte i noen ferieuker. 

I 1996 fredet Riksantikvaren Brannmennenes feriehjem på Digerud. Formålet med fredningen var å 

bevare et kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdifullt bygningsanlegg knyttet til fagbevegelsen, 

rekreasjon og kystkultur i indre Oslofjord. Hensikten med fredningen av området rundt bygningen er ”å 

bevare virkningen av kulturminnet i miljøet” slik det fremstår med forskjellige bygninger, vei og stier, 

eng og strandområde. Digerud er et eksempel på feriehjem som det ble bygget flere av i 

mellomkrigstiden, men det finnes få anlegg i samme område som er like godt bevart som 

Brannmennenes Feriehjem. Eiendommen er lite endret siden den ble oppført. Anlegget har også 

arkitekturhistorisk verdi som typisk representant for 30-årenes hyttebygging
1
. 

 

                                                 

1  Nr 4 - 2005 - Oslo Brannfunksjonærers feriehjem Sandvigen  
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Vi har fått et hekkende havørnpar på østsiden av Håøya etter 126 år. Det mener vi 

illustrerer det rike naturmangfoldet i vårt kystområde. Vi har også et svært rikt 

biomangfold i Digerudtjernet og andre dammer, med blant annet hegre, gravand, kvinand 

og trane. I tillegg er det en rekke rødlistearter. Vi vil også understreke de mange 

vilttråkkene i området. Det er også registrert gaupeyngling i området hvor brupilarene 

kan komme.  

Barkebustranda – Digerud brygge – Digerud Fyr – Digerudgrunnen  

 

Barkebustranda mot Sønderstøbukta er ett av mange rekreasjonsområder i området. 

Stranda er en av flere strender som er omkranset av holmer og skjær som fortsatt er urørt 

og vakker natur uten spor av inngrep i naturen. Vi gleder oss over dette eldoradoet for 

rekreasjon og hvile. Den lokale jeger- og fiskeforeningen, Skaubygda JFF, arrangerer 

årlige fiskekonkurranser her nede. Det er blant annet en kjent plass (registrert i 

fiskeguider) for sjøørretfiske. Navnet Barkebustranda kommer fra tiden da det ble kokt 

eikebark her for å dyppe seil og tauverk i dette. Slik ble seilene og tauverket sterkere, en 

form for impregnering. Dette var på tiden for utskiping av is i dette området. Det var stor 

forekomst av isskjæring og eksport her. Og historien fra utskiping av is er godt 

dokumentert ved blant annet Follo museum. 

Hele den vestvendte åssiden fra fjorden har store innslag av uberørt varmekjær skog. Her 

er det planter som stammer fra ballastsand som kom med seilskipene, før de fylte skipene 

med is til Europa.  

 

På bakgrunn av dette mener vi at bru har høyt konfliktpotensial for tema nærmiljø 

og friluftsliv. 
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1.3 Naturmiljø 

”Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige naturmiljøområder innenfor 

influensområdet til ny veg. Det fins mindre og lokalt viktige områder som berøres. Det 

legges til grunn at det bygges gode kryssinger for vilt der det er behov for det” (KVU 

2014, s.59). 

Bru har ifølge KVU 2014 lite konfliktpotensial for tema naturmiljø. 

Vi viser til KVU-rapporten hvor det står: ”Miljørettslige prinsipper som føre var, 

økosystemtilnærming og samlet belastning er gjennom naturmangfoldsloven formalisert 

for alle tiltak og bruk som påvirker naturmangfold”. Det betyr at nasjonale myndigheter 

skal være varsomme med slike inngrep i en sårbar natur. 

Veitraseen er lagt mellom flere naturreservater. Indirekte kommer disse likevel til å bli 

berørt; i selve byggeperioden i form av støy og aktiviteter, og etter at brua er tatt i bruk, i 

form av trafikkstøy og forurensning. I tillegg vil anleggelse av vei kreve større områder 

til deponi av masser og utstyr, hvilket vil ødelegge betydelige arealer med stort 

artsmangfold. 

Selve veitraseen vil krysse flere viktige naturtyper på Digerud, i tillegg til på Håøya. 

Dette er naturtyper som ønskes bevart, da de er regionalt viktige. Bare i Frogn kommune 

er det registrert over 240 arter som er på norsk rødliste fra 2010. Flere er registrert på 

Digerud og mange på Håøya, også på nordre del. For detaljer henviser vi til 

høringsdokumentet vedrørende naturmiljø fra Frognmarkas venner. Ei bru vil også berøre 

naturreservatene ved Åros og Båtstø.   

Vi vil også presisere at Digerud er registrert som et såkalt Landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNF).  «I områder som i arealdelen blir lagt ut til LNF-område, er det 

ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning 

til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet)». (04.03.03 

LNF-områder regjeringen.no).  

På bakgrunn av dette mener vi at bru har et høyt konfliktpotensial for tema 

naturmiljø. 

1.4 Kulturmiljø 

”Områdene i Frogn og på Hurum er rike på automatisk fredede kulturminner, og det er 

stor sannsynlighet for flere funn ved nærmere undersøkelser. Det er sannsynlig at 

alternativet kommer i konflikt med noen av disse fredede eller vernede kulturminnene” 

(KVU 2014, s.59). 

Brualternativet har ifølge KVU 2014 middels konfliktpotensial for tema kulturmiljø 
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I KVU-rapporten står det at ”Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap er ett av flere 

tema som er omtalt i NTP 2014-2023. Transportetatene skal bidra til å redusere inngrep 

i og nær ved kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap og ta hensyn til disse verdiene 

ved planlegging, bygging og drift”. Dette viser at det er problematisk å prosjektere videre 

uten grundige utredninger av forholdene i området.  

Konklusjonen i KVU er at det er middels konfliktpotensial knyttet til kulturverdiene, 

mens vi mener det er høyt for hele veitraseen gjennom Frogn og Røyken kommuner. Her 

ser vi bare på funn som er registrert på Digerud og på nordre Håøya.  

På Digerud på sjøsiden er det registrert tre arkeologiske funnsteder. På Digerud finnes en 

boplass fra yngre steinalder, ca. 4000 år før vår tid. Den er automatisk fredet, og ligger 45 

meter inn fra vannkanten på en vestvendt hylle like innenfor Digerudgrunnen, 25-30 

meter over havet. I tillegg er det to skipsfunn i sjøen utenfor Digerud. Digerudgårdene er 

ryddet senest i vikingtiden, trolig enda tidligere (Bygdebok for Frogn 1967). 

Vi forventer at det foretas en grundig kartlegging av naturverdier og fortidsminner. Vi 

kan ikke se at dette er blitt gjort, siden det ikke er omtalt i rapporten.  

Vi mener at bru har et høyt konfliktpotensial for tema kulturmiljø. 
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Kart over Frogn hvor vi har tegnet inn kjente kulturminner 

 

1.5 Naturressurser 

”Potensialet for å berøre drivverdige jordbruksarealer eller skog er lite. Det må bygges 

gode kryssinger for drift av jord og skog der det er behov for det” (KVU 2014, s.60). 

Brualternativet har ifølge KVU 2014 lite konfliktpotensial for tema naturressurser. 

Det er gitt nasjonale og regionale føringer for vern av dyrket mark, blant annet i St.meld. 

nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken. Det er av stor betydning at det i 

overskuelig framtid skal være mulig å drive gårdsdrift ved Søndre og Nordre Digerud 

gård. En firefelts motorvei vil beslaglegge betydelige skogområder til gården, samt store 
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deler av kommuneskogen til Frogn kommune. Motorveien vil også splitte opp 

framkommeligheten mellom Digerud og Hallangen. Det vil frata oss mulighetene til å 

bedrive effektiv skogsdrift og jakt i området. 

Vi mener at bru har middels konfliktpotensial for tema naturressurser. 

2 Andre forhold som kommer i konflikt med bru over 

Digerud – Håøya – Båtstø 

2.1 Vern av kystområdene ved Oslofjorden 

Miljøverndepartementet fikk vedtatt en verneplan for Oslofjorden i 2008. Departementet 

viser til at: ”Store deler av kystsonen i Oslo og Akershus er nedbygd, og det finnes over 

12 000 fritidsboliger her. Det er fortsatt et sterkt utbyggingspress i regionen. Planen vil 

forhindre tap av leveområder for sjeldne og sårbare arter eller ødeleggelse av verdifullt 

landskap. Vernet er også med på å sikre noen av de mest brukte friluftsområdene”. Vi 

mener at det er av stor betydning å stanse unødvendige tap av biologisk mangfold, som 

en firefelts motorvei og bru vil medføre. 

2.2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

2.2.1 ”Vern foran vekst” 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har inngått et samarbeid om en regional 

plan for areal og transport i regionen. En regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus er ute til høring. I rapporten vises det til at det forventes en voldsom utbygging 

i Osloområdet i de nærmeste årene, og at fortetting bør skje langs eksisterende 

transportkorridorer, særlig langs jernbane. Folk som bosetter seg i disse områdene, vil ha 

behov for rekreasjonsområder av høy kvalitet og innen rimelig avstand.   

I utredningen er det tegnet en stjerneformet figur som viser en prinsippløsning med 

utbygging langs eksisterende veier. Da er hele Nesodden kommune unntatt, samt store 

deler av Nordre Frogn, inkludert Digerud, fordi det ikke eksisterer noen hovedårer for 

transport her. Det er lagt opp til utbygging i innlandet. Kystområdene skal skjermes for å 

fungere som rekreasjonsområder. I denne utredningen står det at ei bru er et lite aktuelt 

alternativ, nettopp blant annet av hensyn til miljøvern. 

De regionale myndighetene viser til at:  

”Jordbruksarealer, kulturminner og kulturmiljøer, og regional grønnstruktur for 

biologisk mangfold og friluftsliv er viktige nasjonale og regionale verdier. En konsentrert 

utbygging i de prioriterte vekstområdene vil gi bedre beskyttelse av disse verdiene 
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utenfor vekstområdene. Dette vil skje gjennom lavere utbyggingspress, men det er 

avgjørende å bidra til denne virkningen gjennom særlig vekt på vernet utenfor de 

prioriterte vekstområdene. Denne vektleggingen betyr at eksisterende lovverk, som 

Jordloven, naturmangfoldsloven og kulturminneloven håndheves strengt, og at uregulerte 

byggeområder som ikke er i tråd med planen, tas opp til ny vurdering”
2
.  

Her argumenterer Akershus fylkeskommune og Oslo kommune med at vern skal gå foran 

vekst når vekst kommer i konflikt med viktige verdier som skal pleie allmennheten for 

framtiden.  

Vi mener at en bruforbindelse vil virke ødeleggende for noen av de mest verdifulle 

naturområdene. Det er også grunn til å merke seg at det for mange år siden ble gitt 

rikspolitiske retningslinjer for å verne området langs Oslofjorden. En bruforbindelse vil 

bryte fullstendig med disse retningslinjene og være et stort tilbakeslag for alt arbeid som 

er nedlagt for å bevare de verdifulle områdene langs fjorden til glede for alle de 

generasjonene som kommer etter oss. 

2.3 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble 

fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2. 

Lov og forskrift avgrenset seg til alle kystkommunene i Østfold, Oslo, Akershus, 

Buskerud, Vestfold og Telemark. Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i 

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 gjelder generelt. Det skyldes at 100-metersbeltet 

er av stor nasjonal interesse. Forbudet skal derfor praktiseres strengt, og dispensasjoner 

skal unngås. For eventuell ny utbygging og nye tiltak skal det kreves reguleringsplan, jfr. 

plan- og bygningsloven § 12-1. Byggegrense skal angis i planene, jfr. plan- og 

bygningsloven § 1-8 tredje ledd. 

I 100-metersbeltet langs sjøen skal følgende retningslinjer legges til grunn: ”Bygging og 

landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som 

for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding 

av reguleringsplaner som innebærer bygging i 100-metersbeltet på arealer som er delvis 

utbygd, skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges”.  

                                                 

2  Regional Plan for Areal og Transport i Oslo og Akershus, Høringsforslag. Høringsfrist 27. februar 

2015. Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune  
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2.4 Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og 

sjøområder i Oslofjordregionen 

De rikspolitiske retningslinjene for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen 

av 9. juli 1993 er videreført med enkelte endringer. Siktemålet med retningslinjene er å 

presisere de politiske mål som må tas med i avveiningen mellom utbygging og verne- og 

rekreasjonsverdier etter plan- og bygningsloven. 

Retningslinjene gjelder i RPR-sonen som på land er avgrenset på kart, datert juni 1993. 

Retningslinjene gjelder i tillegg for alle øyer, holmer, skjær og lignende. I sjø gjelder 

retningslinjene for kommunenes samlede områder, herunder vannflate, vannvolum og 

sjøbunn, ut til grunnlinjen. 

”Oslofjordregionen utgjør landets nærings- og befolkningsmessige tyngdepunkt, samtidig 

som fjorden og kystsonen er landets mest benyttede rekreasjonsområde og inneholder 

store verneverdier. Det er av nasjonal betydning at regionen kan utvikle sin funksjon som 

landets næringsmessige tyngdepunkt innenfor rammen av en bærekraftig utvikling”. 

”Det er et overordnet mål å etablere en bærekraftig utvikling gjennom praktisering av 

sektorovergripende politikk på alle nivåer i samfunnet. Det er også en sentral politisk 

målsetting å øke muligheter for friluftsliv i dagsutfarts- og ferieområder. Strand- og 

skjærgårdsområder er prioritert for slike formål. Ubebygde strandområder som ligger til 

rette for bading og friluftsliv er spesielt prioritert. Særlig i Oslofjorden er slike områder 

en så knapp ressurs at omdisponering av slike arealer til konkurrerende formål som regel 

ikke bør skje. Kystsonen i Norge har siden midt i 1950-årene hatt et særlig vern mot 

nedbygging, gjennom lovgivning om strandområdene. Det har vært et generelt 

byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen siden 1965. Det har likevel foregått en 

utstrakt nedbygging og dermed en forringelse av verneverdier og muligheter for allmenn 

rekreasjon”. 

2.5 Indre Oslofjord 

Fjordrommet er en uvurderlig verdi. Et fjordrom som i dag ikke er stykket opp av 

veistrukturer, må etter vår vurdering tas vare på for framtiden, slik at området kan være 

til glede for dagens og kommende generasjoner. Vi vet at strandsonearealet og 

friluftsområdene i indre Oslofjord er en svært begrenset ressurs for en stadig voksende 

befolkning i Oslo og Akershus. Vi mener at dette fjordrommet er av stor betydning for 

lokalbefolkningen, men også regionalt og nasjonalt. I tillegg har Håøya et så stort 

artsmangfold at dette i seg selv er en grunn til ikke å legge en motorvei over øya. 
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Utsikt fra Sollia ved Digerudgrunnen hvor det er skissert at brua skal starte. 

Det er ingen områder som er så flott med tanke på rekreasjon som strandlinjen fra 

Hallangen til Fagerstrand, med uberørt natur og Håøya som nærområde. Blir det bru med 

tilhørende motorvei i dette området, er det et inngrep som er irreversibelt. 

2.5.1 Håøya 

På grunn av det helt spesielle klimaet som er på Håøya og på Digerud, er det verneverdig 

varmekjær skog der. Den gang det var utskiping av is fra Digerud, hadde seilskipene med 

seg sand tilbake fra Europa som ballast. Med denne sanden er det kommet frø som har 

klart seg her. Både Håøya og Digerud har urskogsliknende områder. Norge ligger langt 

tilbake når det gjelder fredning av skog. Det er dokumentert at steinalderfolk har bodd i 

dette området.  

Vi viser til Miljødirektoratets naturbase, hvor vern av søndre Håøya er viet en egen 

omtale: ”En lågurteikeskog med vivendel er muligens den nordligste utløperen av 

Sørlandets eikeskoger. Blandingsskog av ask og eik med ramsløk og skogsnelle er en 

typisk vestnorsk skogtype som her har sin nordgrense på Østlandet. En liten 

blåmosefuruskog sør på platået viser forbindelse til tilsvarende skoger ytterst i 

Oslofjorden. Floraen er rik og variert og mer enn 550 arter karplanter, over 250 arter 

moser og ca 130 arter lav er registrert. Den sårbare arten ertevikke er funnet, og funn av 

lappkjuke er det sørligst kjente i Norge. Få steder på Østlandet er møtet mellom det 

vestlige oseaniske kystelementet og det sørøstlige kontinentale elementet så markant. Av 

arter på sin nordgrense på Østlandet nevnes bergflette, vintereik, duskbjønnbær og 

vingemose. Mange svært sjeldne insektarter er registrert. Særlig skal nevnes forekomsten 
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av de to billeartene Ischnomera sanguinicollis og Osphya bipunctata som er oppført som 

direkte truet i Norsk Rødliste 2006. Den rike og varierte vegetasjonen gir også grunnlag 

for et svært rikt fugleliv. På grunn av lite menneskelig aktivitet på Håøya er reservatet 

levested for flere fuglearter som er knyttet til villmarkspregede områder”. 

Vi har som tidligere nevnt også fått et hekkende havørnpar på østsiden av Håøya etter 

126 år. Denne er så var for støy og uro at det er innført ferdselsforbud på østsiden av øya. 

2.6 Veikorridor og veitrasé 

”Korridoren som endelig blir valgt, er svært bred, og gir dermed flere muligheter for 

valg av hvor selve veien og broen skal gå i terrenget
3
”. I dokumentet KVU-prosessen fra 

A til Å framgår det at veikorridor forskjellig fra veitrasé ved at korridoren er mye bredere 

enn selve traseen. Den grafiske framstillingen er etter vårt syn svært forvirrende, og gir 

ikke noe visuelt inntrykk av en bred veikorridor. Et eventuelt valg av trasé innenfor 

veikorridoren vil være helt avgjørende for om det skal være mulig å bli boende i et så 

lyd- og støyforurenset miljø som en firefelts motorvei vil gi. Vi forventer 

medbestemmelsesrett i klarleggingen av valg av trasé. Vi forutsetter dermed at de 

nærmeste berørte blir hørt i utarbeidelsen av eventuelle kommuneplaner og 

reguleringsplaner i tillegg til prosjektering og kvalitetssikring av bruprosjektet.  

  

Kart over Digerud som illustrerer hvordan beboerne rundt Søndre Digerud gård 

blir berørt. 

 

                                                 

3  Røyken og Hurums Avis 11.4.2014. http://www.rha.no/nyheter/kanskje-det-er-royken-som-far-

bro-1.8379864 
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3 Gjennomgang av prissatte konsekvenser 

3.1 Samfunnsøkonomisk analyse i KVU-en 

I KVU-en vises det til at det prosjektutløsende behovet er økt forutsigbarhet og redusert 

reisetid for transport over Oslofjorden. Vi mener at dette ikke er relevant for rv. 23, 

forutsatt at det bygges et nytt tunelløp. Etter vår mening kan ikke de store inngrepene og 

kostnadene ved bru forsvare de minimale effektene ei bru vil gi.  

Vi stiller oss undrende til regnestykket på side 56 i KVU-en. Hvorfor inngår utvidelsen til 

firefelts motorvei fra Verpen til Krokodden i det totale regnestykket for nytt tunelløp? 

Etter vår mening kan dette settes på kuttlisten når det tas stilling til styrings- og 

kostnadsrammen i budsjettbehandlingen for bygging av nytt tunelløp i regjeringen og 

senere i Stortinget.   

Nytt tunelløp koster 3,5 milliarder kroner, mens ei bru i beste fall vil koste 13 milliarder 

kroner, fordi det må lages ny firefelts motorvei til og fra brua igjennom jomfruelig 

terreng. I tillegg er alternativet med ei bru et enda mer usikkert anslag, fordi den ikke er 

utredet. I KVU-en under pkt. 7.6 Ikke prissatte konsekvenser står det: ”For alternativet 

med bru er det gjort enklere vurdering av en veglinje som langt fra er så bearbeidet som 

for tunellen”. Hva skyldes det? En veitrasé vil kreve enorme inngrep. 

3.1.1 Viktige behov 

KVU-en viser til at det er ”behov for et godt nærmiljø med tilgang til rekreasjonsområder 

og redusert lokal luftforurensning og støy”. Vi stiller oss bak dette behovet som etter vår 

mening fullt og helt argumenterer mot bru og for utbygging av et nytt løp i tunellen. 

3.1.2 Krav 

KVU-en viser til to absolutte krav til konseptene: 

”Konsepter skal ikke gi varige inngrep i landskapet i store nasjonale verneområder”. Vi 

mener at dette argumenterer for at ei bru ikke er en tilfredsstillende løsning for 

utbedringen av forbindelsen over indre Oslofjord.  

3.1.3 ”Hvis det bygges bru for rv. 23, forutsettes det at Oslofjordtunellen 

stenges” 

KVU-en har ikke lagt til grunn de kostnadene som er investert i Oslofjordtunellen da den 

stod ferdigstilt i 2000. Vi er ikke kjent med hva den endelige kostnadsrammen for 

prosjektet ble, men vi mener at en ny milliardinvestering bør ses i lys av den allerede 

omfattende investeringen som ligger der i dag. 
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3.1.4 Ikke behov for mer kapasitet 

Vi mener at det dermed ikke bør investeres 13 mrd. kroner i bru, når staten kan investere 

i underkant av 3 mrd. kroner i ny tunell. Videre har EFFEKT beregnet liten forskjell i 

kostnader til drift og vedlikehold mellom de to alternativene. 

3.1.5 Videre undersøkelser og avklaringer 

I delrapport 1 Teknologi Bru for rv. 23 over Håøya Nord under pkt. 6 vises det til behov 

for videre undersøkelser og avklaringer (Delrapport 1, s.86). ”Etter å ha gjennomført 

dette skisseprosjektet ser en at det i fremtidige planfaser kan være behov for å 

gjennomføre mer detaljerte undersøkelser og avklaringer på følgende punkter”: 

 Fastlegging av veglinjer 

 Eventuelt supplerende undersøkelser av sjøbunnsnivå og løsmassemektighet 

dersom veglinjer flyttes. 

 En nærmere vurdering av bergets kvalitet spesielt i forkastningsområdet. 

 Risikovurdering av skipsstøt utført som frekvensanalyse.  

Vi støtter behovet for å gjennomføre detaljerte og grundige undersøkelser om det 

besluttes å gå videre med brualternativet. 

3.1.6 Klima og kollektivtransport 

KVU-en viser til Meld. St. nr. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk (klimaforliket), hvor 

det vises til kollektivtrafikk som et sterkt virkemiddel for å redusere klimautslipp. KVU 

viser til at det i dag ikke er kollektivruter over Oslofjorden over rv. 23. Vi mener at det er 

utopisk at det ved ei bru vil komme kollektivtilbud. KVU-en viser at det ikke er 

kapasitetsutfordringer som ligger til grunn for denne utredningen. Videre er det ikke 

aktuelt med en togforbindelse, grunnet de kostnadene det medfører. Vi er uforstående til 

at staten skal bruke 13 mrd. kroner på en ny forbindelse uten at det ligger tilstrekkelige 

klimagevinster til grunn. Det at strekningen for de bilistene som kommer fra E6 nord, får 

en noe kortere strekning til Drammen, er etter vår mening ikke tilstrekkelig for å kunne 

forsvare de statlige investeringene. 

3.1.7 Gående og syklende 

KVU-en viser til at ”Dagens rv. 23 med Oslofjordtunellen gir ikke noe tilbud for kryssing 

av fjorden for gående og syklende”.  

Tilbudet til gående og syklende er vurdert som følger for de to alternativene: 

Tema Utvidelse med nytt tunelløp Bru for rv. 23 

Tilbud til gående og syklende Ikke noe tilbud til gående og 

syklende over fjorden 

Mulig å tilrettelegge for gående 

og syklende 
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Det vises til at det er mulig å tilrettelegge for sykling og gåing på bru, men det er ikke 

lagt til grunn finansiering for gang- og sykkelsti. Hvordan skal det ivaretas ved en 

utbygging av en firefelts motorvei? Det er lite seriøst å anta at det vil være gående og 

syklende kun på brua. Vi mener det er illustrerende at gang- og sykkelvei langs den nye 

traseen ikke er med i kostnadsanslaget for alternativ med bru. Det er i dag problematisk å 

få finansiert gang- og sykkelveiprosjekter i regionen og lokalt. Vi mener dermed at 

staten, fylket og kommunen må bruke penger på gode veiprosjekter. Det vil det fortsatt 

være rom for ved at det bygges et nytt tunelløp framfor bru. 

3.1.8 Samlet vurdering samfunnsøkonomisk analyse 

I KVU-en står det følgende: ”Sammenstillingen er en vurdering av prissatte og ikke 

prissatte virkninger basert på faglig skjønn. Forskjellen i nytte mellom tunell og bru 

illustrerer hva det vil koste samfunnet å ivareta de ikke prissatte verdiene på en bedre 

måte. Ut fra prissatte virkninger vurderes bru som et bedre alternativ enn utvidelse av 

tunellen. For ikke prissatte virkninger er det omvendt. Forskjellen i nettonytte mellom de 

to alternativene er så stor at bru rangeres som det samfunnsøkonomisk beste 

alternativet”. 

Vi mener at det er gitt et svakt og mangelfullt grunnlag for å overbevise om at bru er en 

bedre løsning gitt de samfunnsøkonomiske effektene satt opp mot kostnadene som dette 

innebærer. Det er ikke lagt til grunn den investeringen i tunellen som allerede ligger der. 

Det er heller ikke tatt hensyn til at Oslofjordtunellen med to løp vil stå ferdig mange år 

før ei bru. 

4 Avslutning 

I KVU-en er det etter vår mening kun grunngitt korte og til dels ufullstendige vurderinger 

av de ikke prissatte konsekvensene.  

I KVU-ens samlede vurdering argumenteres det for at ”det ser ut til” at det er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt med ei bru. Vi fortjener en bedre utredning som i større 

grad evner å vurdere de prissatte og ikke prissatte konsekvensene. Det med at argumentet 

med gang- og sykkelvei trekkes opp i pkt. 7.7 Samlet vurdering, kan tyde på at 

argumentasjonen for ei bru er svakt. En investering av denne typen, som innebærer en 

investering som er fire ganger så høy, må kunne gi en adskillig høyere måloppnåelse enn 

det ei ny bru gir.  

Etter vår mening må det legges svært stor vekt på de ikke prissatte konsekvensene som 

KVU-rapporten undervurderer. 

Med vennlig hilsen 

Grunneiere, naboer og beboere på Digerud ved Søndre- og Nordre Digerud gård. 
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Line Digerud Waagsaas (sign)   Tom Christian Waagsaas (sign) 

 

Aase Johanne Digerud (sign) 

 

Steinar Agnor (sign)     Merethe Smedmoen Haugerud (sign) 

 

Berit Bøhlerengen (sign)    Arvid Bøhlerengen (sign) 

 

Heidi Digerud (sign)     Svenn-Atle Berg (sign) 

 

Kari Sjølstad (sign)     Åge Sjølstad (sign) 

 

Hilde Jahr Degerud (sign)    Einar Jahr (sign) 

 

Tom Degerud (sign)     Hilde Degerud (sign) 

 

Werner Blix (sign)     Bjørg Irene Pettersen (sign) 

 

Finn Bjørnstad (sign)     Stine Werner Bjørnstad (sign) 

 

Finn Bøhlerengen (sign)    Marit Bøhlerengen (sign) 

 

Einar Hovde (sign)     Katrine Brekke (sign) 

 

Henrik Salvesen (sign) 

 

Audun Digerud Berg (sign)  

Leder Digerud grendestue 
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2 Vedlegg 

Digerudgårdene – Søndre- og Nordre Digerud gård 

I 1794 ble Digerud for første gang delt i et søndre og nordre bruk.  

 

 

Søndre Digerud gård 

Bygningene på Søndre Digerud gård er meget gamle. Deler av hovedhuset og stabburet er 

over 350 år gammelt. Eiere av Søndre Digerud gård før 1913 var blant andre Halvor 

Degerud og Axel Wiborg. Det er nedtegnet mye gårdshistorie fra deres tid på gården. 

Spesielt kulturhistorisk verdifull er gårdens historie mens Axel Wiborg eide den. Han var 

den største iseksportøren i Norge i den siste perioden med iseksport fra Norge til Europa. 

Fra tiden hvor det ble skipet ut is fra Digerud (Sønderstøbukta) er det gjenstander, 

bygninger, veitraseer, murrester fra bygninger, kunstige isdammer, isrenner og 

stabeltomter for is på eiendommen og i nærområdet som vil gå tapt ved en utbygging som 

antydet i rapporten. 

Fra fortid tilbake til bronsealderen er det funnet rester i grunnen på Digerud. Ved 

anleggelse av vei over eiendommen til Søndre Digerud gård er det meget sannsynlig at 

dette må kartlegges over et større område før man bestemmer seg for å bygge vei i dette 

området, ut fra lovverk om bevaring av kulturminner. 

Søndre Digerud har i dag 200 mål dyrket innmark og skog på 550 mål. 
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Gården Søndre Digerud kom i familiens eie i 1913.  

Det er i rett linje per i dag 5 generasjoner som har eid gården: 

 Kristiane (født Bøhlerengen) og Johan Kristiansen (fra 1913) 

 Borghild (født Tomter) og Kolbjørn Digerud 

 Åse (født Snekkermoen) og Petter Digerud 

 Berit (født Digerud) og Arvid Bøhlerengen 

 Line (født Digerud Bøhlerengen) og Tom Waagsaas (fra 2015) 

 

 

Restaurering av stabburet på Søndre Digerud gård 1998 i samarbeid med Follo museum 

 

Nordre Digerud gård 

Hovedbygningen på Nordre Digerud gård ble bygd ved delingen av gården i 1794. Senere 

er den blitt påbygd og restaurert flere ganger. Stabburet ble ombygd i 1912. Bryggerhuset 

er fra 1880-årene. Nordre Digerud har 176 mål innmark, og ca. 800 mål skog. Familien 

Agnor overtok gården i 1894.  

 Peter Bernhardsen Agnor og Anna Bråten 

 Trygve Agnor og Ingeborg Galby 

 Petter Agnor og Irene Agnor 

 Steinar Agnor og Merethe Smedmoen Haugerud



21 

 

Uttalelse om isdriften langs Oslofjorden 

Her følger et e-brev fra seniorkonservator Per G. Norseng ved Maritimt museum, som 

svar på en henvendelse fra Hilde Degerud Jahr: 

 

Takk for henvendelsen, med interessant informasjon om isdriften i nærområdet deres og 

kulturminnene etter denne! 

 

Jeg er ikke lokalkjent, og kan ikke uttale meg om disse lokalitetene generelt. Men jeg har 

både som ansatt ved Follo Museum, Berg-Kragerø Museum, og de siste årene ved Norsk 

Maritimt Museum, arbeidet mye med å formidle kunnskap om denne tidligere svært 

viktige østnorske kystnæringen, og også forsket en del på dette temaet. Jeg kan derfor 

uttale meg på mer generelt grunnlag om betydningen av å ta vare på slike kulturminner 

som det her er snakk om: 

Isdriften har for det første hatt stor økonomisk betydning, særlig i perioden fra midten av 

1800-tallet til første verdenskrig - den gav på det meste arbeid deler av året til et par 

tusen mann på land bare i Akershus, den gav store inntekter til isbrukenes eiere, den 

sysselsatte en stor del av den lokale handelsflåten og den gav arbeid til mange sjøfolk og 

store inntekter til rederne. Og det ble bygget opp en svært omfattende infrastruktur av 

store ishus til mellomlagring av isen, tallrike isdammer, opptil kilometerlange isrenner, 

store lasteramper o.l.  

Alt dette satte sterkt preg på kulturlandskapet langs denne delen av kysten, mye på 

samme måten som store sjøboder, pakkhus, fiskehjeller o.l. preget kystlandskapet i 

fiskeridistriktene vest- og nordpå. Men mens minnene om den tradisjonelle 

kystøkonomien og kystkulturen i andre deler av landet ofte fremdeles er lett synlige i 

landskapet, er det meste av sporene etter iseksporten østafjells for lengst blitt borte. 

Mange isdammer er bevart, men de store ishusene og andre anlegg fra "den siste istid" er 

med svært få unntak borte. I beste fall er det, som ved Digerud, bevart ruiner eller 

fundamenter etter denne enorme bygningsmassen. 

Det er derfor overmåte viktig å registrere, ta vare på og tilgjengeliggjøre de 

kulturminnene som fremdeles er bevart etter denne virksomheten. Kystkulturen langs 

Oslofjorden var særpreget, og det var iseksporten som sammen med trelasteksporten gav 

den dette særpreget. Jeg vedlegger til orientering en liten populærvitenskapelig artikkel 

jeg har skrevet om emnet. Jeg ettersender også en lenke til en større, mer vitenskapelig 

anlagt fremstilling:   

 

Vennlig hilsen, Per G. Norseng 

Seniorkonservator / forskningsleder Norsk Maritimt Museum 

Professor II i historie Høgskolen i Telemark 

Kontoradresse: Norsk Maritimt Museum, Bygdøynesveien 37, N-0286 Oslo  

Tel a (+ 47) 24 11 41 66(+ 47) 24 11 41 66 / (+ 47) 917 92 937 

Tel priv. (+ 47) 22 14 14 23(+ 47) 22 14 14 23 / (+ 47) 35 98 71 85(+ 47) 35 98 71 85 

www.marmuseum.no   

https://docs.google.com/file/d/0B7OHaSbxA-

fGSkZTZ3JyZnNOM28/edit?usp=drive_web 

http://www.marmuseum.no/
http://www.marmuseum.no/
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