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Presset tiltar. I Øst-
fold føler de seg lurt
og bedratt, men Ås-
politikerne nekter å
omgjøre vedtaket
som kan skyve E18
mange år frem i tid.

Lisa Rypeng
Henrik Ruud Tovas
lisa.rypeng@oblad.no

henrik.ruud.tovas@oblad.no

ÅS: Det ble sur stemning i øst
da kommunestyret i Ås forri-
ge uke vedtok å be om å utre-
de en alternativ trase for E18,
via Oslofjordtunnelen. Det

betyr full stopp for prosjek-
tet. Næringslivet og politi-
kerne i Østfold påpeker at
ferdigstillingen av E18 er kri-
tisk for næringslivet. De ber
Ås om å omgjøre vedtaket,
men så langt står Ås steil i sa-
ken.

– Konsekvensene av vedta-
ket kan i verste fall utsette

den resterende utbyggingen
av E18 i ti år fremover. Vi
frykter at kommunevedtaket
kan føre til at veien blir tatt
ut av Nasjonal Transport-
plan, og det kan få store kon-
sekvenser, sier regiondirektør
Nina Solli i NHO Oslo og
Akershus.

Ifølge Statens vegvesens

beregninger, forsinker Ås
kommune E18 med minst fem
år.

Føler seg lurt og bedratt
Ordfører i Skiptvet kommune,
Svein Olav Agnalt (Ap), kan
melde om dårlig stemning
blant de andre medlemmene i
gruppen som har jobbet med

Åsnekteråtau-sv

Høyres, Frps og
Statens vegvesens
forklaringer spriker.

Lisa Rypeng
lisa.rypeng@oblad.no

ÅS:GroHaug iÅsHøyre harmer-
ket seg den kalde vinden fra øst.
Haug understreker at mens næ-
ringslivet er viktig for Østfold, er
kulturlandskap, jordbruk og miljø
viktig i Ås.

– Vi har allerede ganske mange
store veier somdeler vår kommu-
ne, sier Høyre-politikeren.

– Antikvarisk prosjekt
Flertallet i Ås vil ha en forbin-
delse fra Holstad til Vassum,
som kan kobles til en ny Oslo-
fjord-forbindelse.

– E18 bør gå der det er fornuf-
tig at den går, og det er ikke
gjennom Oslo, fastholder Haug.

Hun sier hun har problemer
med å forholde seg til en 20 år
gammel plan.

– Dette er et antikvariatisk
prosjekt, som ikke har løsninger
i noen ender. Der er ingen pla-
ner om firefelts fra Vinterbro til
Oslo. Om vi stopper firefelts på
Ås eller Vinterbro – er det den
store katastrofen? Jeg ser ikke
det problemet.

Feil i begrunnelsen?
Haug begrunner også vedtaket
med at Statens vegvesen ikke har
avklart løsning mellom Nygård-
skrysset og Vinterbro.

– Det er riktig at løsningen ikke
ligger i kommunedelplanen, men
det ikke fordi vi ikke har avklart
løsning. Her er det derimot klart
hvor veien skal gå, og da kan vi gå
rett på regulering, sier Bettina
Sandvin, prosjektleder i Statens
vegvesen.

– Er politikerne feilinformert?

– Jegvet ikke.Det er enenorm
mengde informasjon de skal
gjennom. Jeg beklager hvis vi ikke
har klart å formidle informasjo-
nen godt nok.

På spørsmål om Frp har tenkt å
bøye av for presset og snu i E 18-
saken, svarer Arne Hillestad:

– Snu? Nei, det ser vi ingen
grunn til. Vi vil ha den stumpen
Holstad-Vassum utredet.

– Fordi?
– Fordi veien mellom Nygård-

skrysset og Vinterbro er jo ikke
ferdig planlagt.

– Ifølge vegvesenet er den det
...

– Vi har en annen oppfatning.
– Er det politikerne i Ås som

har misforstått fakta?
– Nei, det er vegvesenet som

har lagt en plan, og den planen li-
ker vi ikke, sier Hillestad.

Fillefrans og finansiering
– Hva tenker du om at Ås kan for-

sinke et nasjonalt prosjekt med ti
år?

– Nei, nei, det er en fillefrans
fra Statens vegvesen som sier det
skal brukes halvannet år her og
halvannet år der, sier Hillestad.

Frp-politikeren tipper det tar

tre år å få utredet «stumpen».
Han kaller det imidlertid ikke for-
sinkelse.

– Fordi det er ennå ikke finan-
siert noe. Der er heller ikke de-
taljplanlegging på plass. Vi har
god tid.

Forvirring rundt grunnlaget for E18-vedtaket

STEMTE FOR: Høyres Gro
Haug stemte for å utrede en
alternativ trasé for E18. Nå får hun
pepper fra Østfoldpolitikerne og
næringslivet.

NEKTER Å SNU: Arne Hillestad
(Frp) vil ha utredet «stumpen»
mellom Holstad og Vassum. Han
forsvarer det med at planen for
strekningen Vinterbro-Nygårds-
krysset ikke er klar.
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ing i E18-saken
koordineringen av E18.

– Flere har gitt uttrykk for
at de føler seg lurt og bedratt,
sier han til ØB.

– Vi som har drevet med
veiplanlegging i Indre Øst-
fold, er svært overrasket og
forundret, sier Agnalt.

Han mener Oslofjordfor-
bindelsen ikke har noe med

nye E18 å gjøre. Den må stå på
egne ben.

– Dette handler om å gjøre
ferdig strekningen Oslo -
Stockholm.

– Ås knoter det til, igjen!
Beslutningen i tolvte time
vekker også harme på Stor-
tinget.

– Dette er andre gangen Ås
knoter det til! tordner Gorm
Kjernli (Ap). Han krever stat-
lig regulering for å forhindre
at flere nasjonale samferd-
selsprosjekt stopper opp på
grunn av kommuner som stik-
ker kjepper i hjulet.

Nina Solli er også overras-
ket over at kommunen på nytt

valgte å be om å utrede en al-
ternativ trasé for E18, som ble
skrinlagt i 2006.

–Hva har egentlig skjedd si-
den 2006? spør en forundret
Solli.

Regiondirektøren påpeker
at E18 er en av landets viktig-
ste transportkorridorer.

– Her er det en liten kom-

mune, som ikke ser hvilke
konsekvenser det får for
svært mange. Ås kommune si-
er at de er opptatt av at Follo
skal være et godt sted for næ-
ringslivet. Tenker de ikke på
dette når slike beslutninger
gjøres?

ÅS: Prosjektleder Bettina
Sandvin i Statens vegvesen
legger ikke skjul på at ved-
taket i Ås får store konse-
kvenser, regionalt og nasjo-
nalt.

– Akkurat nå er det full
stopp. Vi kan ikke gå videre
før vi har et vedtak på kom-
munedelplanen i Ås. Og
kommunen kan ikke gi oss
bestilling på å utrede en an-
nen trasé. Da må vi gå vi-
dere i systemet, og det kan
ta tid, sier Sandvin.

Bestillingen, som går ut
på å utrede kobling til Oslo-
fjordforbindelsen, må kom-
me fra samferdselsdeparte-
ment. Med bestilling, utred-
ning og arbeid med kommu-

nedelplan, tror Sandvin at
det fort kan ta fem år til vi
er tilbake der vi er i dag, der
kommunen kan vedta kom-
munedelplanen.

– Det våre beregninger vi-
ser, er at selv om vi bygger
påkobling mellom E6 og
E18, så er det fortsatt behov
for å gjøre noe med strek-
ningen Ørje- Vinterbro, si-
er Sandvin.

Hun minner også om at
hovedtyngden av trafikken
skal til Oslo, ikke til Kris-
tiansand.

– Og da er det ikke hen-
siktsmessig å koble på ved
Vassum.

– Minimum fem
års forsinkelse

ÅS: Fylkesordføreren i Akers-
hus ser ingen problemer
rundt vedtaket som ble gjort
av kommunestyret i Ås.

– Jeg synes NHO fremstil-
ler dette slik at det vil ta leng-
re tid enn nødvendig, sier
Nils Aage Jegstad, fylkesord-
fører i Akershus.

Siden Vinterbrokrysset et-
ter hvert blir veldig kompli-
sert, slik Jegstad omtaler det,
mener fylkesordføreren at
det ikke vil bli den helt store
forsinkelsen ved å se på et al-
ternativløp mot Vassum.

Videre påpeker han at de
for to år siden ba om en ny
vurdering av Vassum-løs-
ningen.

– Den har fordelen at den
ligger nær Korsegården og
dermed kan avlaste fylkes-
veien, forteller Jegstad.

Som en konsekvens av tun-
nelbrannen i Oslofjordtunne-

len har det blitt mer aktuelt
og dukket opp et nytt mo-
ment i planen. Derfor er det
rimelig at man tar seg tid til å
se på forskjellige alternativer.

– Faktum er at de to nye fel-
tene skal stå ferdig i 2017. Det
dukket veldig fort opp etter
brannen i tunnelen og der-
med kom det et nytt moment
i planen som må behandles,

sier Nils Aage Jegstad.
At prosjektet blir tatt ut av

Nasjonal Transportplan fryk-
ter ikke fylkesordføreren.

– Jeg tror det er større sjan-
se for at det vil bli bevilget
mer penger, enn at de plutse-
lig vraker prosjektet, sier Nils
Aage Jegstad.

– OVER-
DRIVER:
Fylkesordfører
Nils Aage
Jegstad
mener NHO
overdriver.

– Overdriver konsekvensene
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n Ås kommune har fått massiv kritikk etter
at kommunestyret med 17 mot 15 stem-
mer vedtok den nye traseen fra Ski gren-
se til Holstad.Derfra vil de ha en forbin-
delse til Vassum som kan kobles til en ny
Oslofjordforbindelse.

n Arbeiderpartiet, Senterpartiet,Kristelig
Folkeparti og Egil Ørbeck fra Høyre stem-
te mot forslaget og å utrede ny trasé.

n – Klarer de å skaffe finansiering til Vas-

sum, så er det en god løsning.Det kunne
jeg også ha stemt for,men Oslofjordfor-
bindelsen er ikke med i noen planer, sa
ordfører Alnes som regner med at det nå
vil gå flere år før det kommer en konklu-
sjon.

n Frogn-ordføreren mener vedtaket er gle-
delig. Han har tidlige uttalt i ØB at det
er en stor planleggingstabbe at E18 ble
lagt om Oslo og at den allerede for 30 år
siden burde krysset Oslofjorden til Sande
i Vestfold.


