
 

Jord på flyttefot: Planleggingsleder Elin B. Amundsen og prosjektleder Bettina Sandvin i 
Statens vegvesen er klare for å flytte matjord fra utbyggingsområdet for ny E18, til steder der 
jorda igjen kan brukes til matproduksjon. Foto: Ole Kr. Trana 

 

Vil flytte all matjord til nye åkre 
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HOLSTAD: – For første gang i Norgeshistorien har Statens vegvesen nedfalt i 
planbestemmelsene at all dyrket mark som forsvinner til fordel for firefelts 
motorvei i Ski og Ås, skal legges på nye jordbruksarealer. 

Vi tar den matjorda vi må ta bort for å bygge vei og flytter den til et nytt jorde. Det kan hende 
vi tar en skogteig, fyller opp en ravinedal eller sprenger bort en åkerholme for å legge jorda 
over, forklarer prosjektleder Bettina Sandvin i Statens vegvesen. 

– Et veldig spesielt område 
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Statens vegvesen er klare for å flytte jord fra utbyggingsområdet for ny E18 til steder der 
jorda igjen kan brukes til matproduksjon. Foto: Ole Kr. Trana 

Ifølge råutkastet til trasévalget veivesenet anbefaler,, vil det gå med 215 mål dyrket mark i Ås 
og 135 mål i Ski, totalt 250 mål. Nye jordkvalitetskart utarbeidet at Norsk institutt for skog og 
landskap viser at de aller meste av dyrket mark er av svært god kvalitet. Det gjelder også 
åkrene som blir borte når den nye motorveien kommer. 



– Dette er et veldig spesielt område, og dyrket mark og jordvern står sterkt i Follo. Så 
dette gjør vi for å ivareta dette hensynet, påpeker prosjektlederen. 

Forslag fra bondelaget 

Tanken bak kom fra et lokalt utspill. 

– Det var bondelaget i Kråkstad som satte oss på denne ideen. Det var de som hadde 
det med i en uttalelse i en tidlig runde, slår Sandvin fast. 

De har vært i kontakt med forskere i Bioforsk i Ås, som forteller at det lar seg gjøre dersom 
jorda behandles forsiktig og ikke pakkes sammen. I tillegg skal jorda tilsettes kompostert 
slam for å bedre strukturen i jorda. 

Vil koste mange millioner 

At all matjord nå skal flyttes til et annet, egnet sted og ikke bare fjernes, betyr 
ekstrakostnader for motorveiprosjektet. 

– Det vil koste mellom seks og ti millioner kroner bare i Ski, så kanskje 20 millioner 
totalt, anslår planleggingsleder Elin Bustnes Amundsen. 

Et helt nytt prinsipp 

– Hva har veivesenet gjort til nå i andre prosjekter? 

– Vi har erstattet med penger, og noen ganger har vi kjøpt opp gårdsbruk til salgs og 
gitt bort jordene, svarer Sandvin. 

Den store forskjellen er at veivesenet nå legger det inn som et prinsipp i planleggingen når 
motorveien fra Østfold grense til Vinterbro skal bygges. 

– Da er det med i planen, poengterer Amundsen. 

Jordskifte og makeskifte 

For å få dette til, må alle gode krefter dra i samme retning. Statens vegvesen er helt 
avhengig av et samarbeid med kommunen, grunneiere og kanskje til og med deres naboer. 

– Alle må bidra når det er makeskifte og jordskifte, understreker veivesenets 
representanter. 

– For veivesenet kan ikke gjøre stort dersom det ikke er noen steder å gjøre av jorda. Har 
ikke grunneieren en skogteig som kan bli ny åker, har kanskje naboen? 

– Alle må være med på at Ås og Ski til sammen skal sitte igjen med like stort område 
med dyrket mark etter veiutbyggingen som før. Det betyr at noen grunneiere får mer 
og noen mindre, og noen mister for eksempel skog, forklarer prosjektleder Bettina 
Sandvin. 



Byggestart i 2016 

– Når kan dere begynne å bygge den nye motorveien gjennom Follo? 

– Hvis alle vedtak og alle penger kommer slik de skal, kan vi være i gang i 2016. Men 
det er mange snubletråder før vi kommer dit. Blir det megling eller saken kommer opp 
til Miljøverndepartementet, snakker vi ikke 2016 i Ski, konstaterer Sandvin. 

At en firefelts motorvei er et stort inngrep, er hun innforstått med. 

– Og det er klart det vil få konsekvenser. Sånn er det bare. Samtidig er det en nytte for 
storsamfunnet. Det er jo en del av motorveien mellom Stockholm og Oslo, minner hun 
om. 

 


