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Rektor og lærere på
Mjær ungdomsskole
i Enebakk jublet i
går da de ble tildelt
«Årets kulturnavn
2011» fra ØB for sin
skolerevy.

SIDE 22-23

Revyskolen
på Mjær

Kråkstad

Holstad

nn Da AL Samfunnshuset kjøpte seg inn i
Kolben fikk de kontraktsfestet 12 p-plasser.
– Men hvor er plassene våre? spør Gunnar
Bjørland. – Det er bare å benytte seg av
p-huset, svarer Oppegård kommune.

Til rettssak for
å få p-plasser

nn Nå møtes partene i retten.
SIDE 18-19

Staten vegvesens trasévalg
for ny E18 betyr at det blir
tunnel ved Holstad i Ås og
under Frestadmarka i Ski.
Én lang tunnel som også
går under Prestegårds-
skogen i Kråkstad, blir
for dyrt.

SIDE 4-5
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Statens vegvesen kan
starte arbeidet med ny,
firefelts motorvei fra
Østfold grense til
 Vinterbro tidligst i
2016. Det vil ta to til 
tre år å bygge nye E18.
Mette Kvitle
mette.kvitle@oblad.no

SKI: – Parallelt med dobbeltsporet!
konstaterer ordfører Anne Kristi-
ne Eikebråten.

Veide tyngst
Onsdag kveld var det formanns-
kapsmøte i Ski. Før møtet orien-
terte planleggingslederen for
strekningen Østfold grense- Vin-
terbro for trasévalget Statens veg-
vesen nå har gjort.  De har utre-
det sju traser: to i eksisterende
trasé samt fem, alle firefelts mo-
torvei, i ny trasé. Trasévalget de
har landet på, er det nest billig-
ste. Prislappen per i dag er på
2710 millioner kroner. Det skil-
ler 665 millioner kroner mellom

den billigste og den dyreste tra-
seen.
– Det som var avgjørende, var

de ikke-prissatte konsekvensene,
bedyrer Elin Bustnes Amundsen
under gjennomgangen av argu-
mentene for trasévalget.
– Ut fra alle de faglige kriteri-

ene er 3A4 gjennomgående det
beste alternativet.

Dårlige grunnforhold
Overfor ØB utdyper hun valget: –
Det viktigste hensynene har vært
landbruk, kultur og miljøminner.
Og så vil jeg også ta med geotek-
nikk, for det er en del vanskelige
grunnforhold som gjør at kostna-
dene blir som de blir. Det er ingen
billig vei å bygge. Hvis du regner
på meterprisen, blir den langt dy-
rere enn det vi har bygget til nå,
påpeker planleggingslederen for
E18 fra Østfold grense til Vinter-
bro.
Statens vegvesen har brukt 4,5

millioner kroner på å undersøke
grunnforholdene i det aktuelle
området i Ski og Ås.
– Det er eksepsjonelt i  kommu-

nedelplanfasen. Vi har ikke brukt

så mye penger på grunnundersø-
kelsene i Østfold, opplyser
Amundsen.

Kampen står om dyrket mark
– Hva tror du blir det blir mest
diskusjon om ved dette traséval-
get?
– Dyrket mark  er et hett tema,

og det skal vi ivareta. Det er klart
det går med noen dekar; det kom-
mer vi ikke unna med i dette om-
rådet her.
– Hvem vil protestere mest?
– Det tror jeg blir de bøndene

som blir berørt. De er nok ikke
særlig fornøyde, medgir planleg-
gingslederen fra Statens vegve-
sen.

Ikke på detaljnivå ennå
Naboer til den kommende veien
som ville vite om det kommer
støyskjermer og om veien skal
bygges høyt eller lavt i terrenget,
må vente på svar i et par år til.
– Det er korridoren vi har pre-

sentert nå, ikke veien slik den vil
gå. Det er neste plannivå, under-
streker prosjektleder Bettina
Sandvin.

VEIKORRIDOR: Varaordfører Andre Kvakkestad (FrP) og ordfører Anne Kristine Eikebråten (H) fulgte
lydhørt med da planleggingsleder Elin Bustnes Amundsen presenterte Statens vegvesens trasévalg for ny E18
gjennom Ski og Ås. ALLE FOTO: BJØRN V. SANDNESS

Bygger E18 samtidig som dobbeltsporet 

SKI/ÅS: 3A4 er det tørre navnet på
trasévalget Statens vegvesen går
inn for. Fra Nygårdskrysset vil
motorveien gå øst for Sneissletta
og opp i Holstadmarka.
Så vil motorveien gå inn i Hol-

stadtunnelen, som er det forelø-
pige navnet. Tunnelen kommer ut
ved Nordre Skuterud gård. 
Rett etter tunnelen vil Statens

vegvesen Akershus ha en kon-
trollstasjon lik den på Taraldrud.
Så  går veien gjennom Preste-
gårdsskogen, et område med
mange kulturminner som det skal
tas hensyn til. Den passerer der-
etter Glennetjern og videre til
Kråkstaddalen. Her må linjen he-
ves noe på grunn av Kråkstadelva,
og må gå i bro.

Deretter kjører veien inn i tun-
nel under Frestadmarka og kom-
mer ut av tunnelen ved Retvedt
og videre like øst for dagens E18
før den når Østfold grense.
På øb.no kan du «prøvekjøre»

den nye motorveien nå gjennom
Statens vegvesens videoanima-
sjon av denne veitraseen.

Prøvekjør ny E18 nå!

Holstad

Ski
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Bygger E18 samtidig som dobbeltsporet 

SKI: Ordfører Johan Alnes tror
Statens vegvesens innstilling
kommer til å bli godt mottatt i Ås.

Formannskapet i Ås skal få
samme orientering i neste uke,
men ordfører Johan Alnes (Ap)
klarte ikke å vente. 
Onsdag benket han seg i kommu-
nestyresalen i Ski for å høre Sta-
tens vegvesens argumenter for å
legge veien til alternativ 3A4.

– Jeg tror dette kommer til å bli

godt mottatt i Ås. Selv skulle jeg
gjerne sett at veien ble lagt litt
lenger vest ved Sneissletta slik at
vi hadde utviklingsmuligheter
der. Men det tror jeg ikke det er
flertall for i Ås, og jeg tror dette
forslaget blir godt mottatt, slår
Alnes fast.

Skjermer boområdet i Kråkstad
Ås-ordføreren får støtte fra sin
kollega i Ski.

– Det beste ved dette forslaget
er at det ikke har kryss til Kråk-
stad, slik at vi skjermer boligom-
rådet i Kråkstad og ikke får
gjennomgangstrafikk. At det ikke
ligger i eksisterende trasé synes
jeg også er bra, for det hadde lagt
bånd på store arealer med dyrket
mark som ikke ville bli brukt til
noen ting, sier Anne Kristine Ei-
kebråten (H).

Ordførerne fornøyd med veivalget

LIKER FORSLAGET: Bettina Sandvin (til venstre), prosjektleder for E18 fra Ørje til Vinterbro, fikk
umiddelbare tilbakemeldinger fra ordfører Anne Kristine Eikebråten i Ski og ordfører Johan Alnes i Ås. 

FOTO: BJØRN V. SANDNESS

SKI: – Dette er bare sørgelig, og nå
må vi bare kjempe videre, sier
Hans Erik Navestad.

Gårdbrukeren ved Glennetjern
i Bjerke var ikke fornøyd med det
han fikk høre under Statens veg-
vesens orientering om hvorfor de
har tatt trasévalget 3A4. 

Han skulle gjerne sett rappor-
ten fra Asplan Viak der Glennet-
jern og kulturlandskapet rundt er
vurdert og veiet for lett.

– Det er ingen tvil pengene som
er det viktigste. Det som teller er
økonomi, økonomi og økonomi.
Det går fremfor kulturlandskap
og dyrket mark, er Navestads før-
ste reaksjon på traséforslaget Sta-
tens vegvesen har landet på.

– Glennetjern, som blir beteg-
net som et flott, helhetlig kultur-
landskap, blir nå berørt av en fire-
felts motorvei. Vil vi det? spør Na-
vestad.

Kari Anne Kamperud er også
en av de berørte grunneierne.

– Jeg er mest bekymret for dyr-
ket mark, På kartet har Statens
vegvesen skrevet OK, selv om
Fylkesmannen har gitt varsel om
innsigelser. Jeg er bekymret for
om dette trasévalget ivaretar
Landbruksplanen som kom før
jul, er Kamperuds umiddelbare
kommentar. 

BERØRT OG BEKYMRET: Kari Anne Kamperud, Mina Mjærum, Nils Edvard Nygaard og Hans Erik
Navestad likte ikke det de fikk høre under Statens vegvesens orientering onsdag kveld. 

FOTO: BJØRN V. SANDNESS

Bjerke-beboerne vil kjempe videre

Kråkstad

Ski
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