
– Vi har ingen presti-
sje i å holde på dette
vedtaket, hvis det vi-
ser seg å være dumt
eller bakstreversk,
sier Gro Haug i Ås
Høyre.
Lisa Rypeng
lisa.rypeng@oblad.no

ÅS:Høyre og Frp i Ås ønsker ik-
ke fire felts motorvei i bakha-
gen sin. Sammen med Venstre,
De Grønne og SV sørget de tid-
ligere i år for flertall (17 mot 15)
for et omstridt forslag som stik-
ker kjepper i hjulet for nye E18
fraHolstad til Vinterbro (se fak-
taboks).
Presset, hovedsakelig fra næ-

ringslivet og politikere i Øst-
fold, sendte Gro Haug (H) opp i
hjørnet. Allerede før «krisemø-
tet»med Statens vegvesen i for-
mannskapssalen i går, hadde
hun begynt å tenke snuopera-
sjon.
– Jeg går til dette møtet med

et veldig åpent sinn. Vi har no-
en spørsmål om hva Statens
vegvesen har tenkt fra Nygård-
skrysset til Vinterbro. Jeg har
gravd i dagevis og jeg ser ikke
det står et sted hvordan dette
skal foregå, sa Haug til ØB før
møtet.
Både Haug og Frps Arne Hil-

lestad har tidligere begrunnet
vedtaket med at vegvesenet ik-
ke har en avklart plan mellom
Nygårdskrysset og Vinterbro.
Begrunnelsen falt i fisk under
tirsdagens møte. Vegvesenet
har nemlig en plan.
– Her er det klart hvor veien

skal gå, derfor er den ikke med i
kommunedelplanen. Her kan vi
gå rett på regulering, forklarte
prosjektleder Bettina Sandvin.

Frp krever skriftlig garanti
Frps Arne Hillestad sier han ik-

ke har tenkt å snu – ennå.
– Når vi får mer informasjon

fra vegvesenet og jeg har disku-
tert saken med gruppen, så skal
vi vurdere dette, sier han til ØB.
Frp-politikeren krever en

motytelse av fagfolkene han
tidligere har omtalt som «Fille-
frans»: Et skriftlig brev der de
garanterer firefelts motorvei fra
Nygårdskrysset til Vinterbro.
– Det skal du kunne få, lød

svaret fra veisjef Terje Moe
Gustavsen.

Matjord
Hillestad ønsker også mer in-
formasjon om Oslofjordforbin-
delsen og utredningen som er
igangsatt. I tillegg ber Frp og
Høyre om tall som viser trafikk-
grunnlaget på strekningen Hol-
stad-Vinterbro.
Ås-ordfører Johan Alnes (H)

tror det omstridte vedtaket
handler lite om veitekniske løs-
ninger og trafikkgrunnlag.
– Det handler om at de ikke

vil legge beslag på jord.

Bøyer av for E18-

ÅS:Dersom Ås-politiker-
ne ombestemmer seg og
støtter veivesenets for-
slag, kan det likevel bli
en Holstad-Vassum-Oslo-
fjord-løsning.
Den pågående utred-

ningen av ny Oslofjord-
forbindelse vil ifølge Ter-
je Moe Gustavsen gi svar.
Dersom hovedforbin-
delsen skal gå gjennom
dagens tunnel, vil Hol-
stad-Vassum være aktu-
ell. Dersom hovedforbin-
delsen legges mot Moss-
Horten, vil ny riksvei 120
mellom Elvestad og Moss
være aktuell.
– Jeg kan ikke svare på

om vi får en utredning av
Vassum før vi får ferdig
utredningen av Oslo-

fjordforbindelsen, uttalte
Moe Gustavsen under
møtet i går.
– Vi gjør uansett ikke

noe galt ved å bygge Hol-
stad-Vinterbro nå.

ÅS: – Ut fra det jeg har hørt, er
det ingen som har endret
standpunkt, konkluderte Ås-
ordfører Johan Alnes, etter at
partiene bak Vassum-forslaget
hadde stått skolerett for Øst-
fold-representantene og Sta-
tens vegvesen i Ås rådhus i går.
– Dette er jo et typisk ek-

sempel på at når kommunen
skal være reguleringsmyndig-
het, så tar statlige prosjekter
lang tid, sier en noe oppgitt
ordfører til ØB.
Vegvesenet har arbeidet

med planene for nye E18 siden
2003. I 2007 ble planarbeidet
stanset fordi Ås og Ski kom-
muner ikke klarte å bli enige
om hvor traseen skulle gå.
I 2008 behandlet Ås-politi-

kerne utredningen for E18
Knapstad-Follo.
– Ås hadde den gang ingen

innvendinger til at E18 skulle
til Vinterbro, poengterte pro-

sjektleder Bettina Sandvin i
Statens vegvesen under tirsda-
gens møte.
I 2009 forkastet regjeringen

Vassum-alternativet.
I vår stoppet Ås-politikerne

arbeidet med nye E18. De kre-
ver at Vassum-alternativet ut-
redes. Det får konsekvenser,
understreker regionveisjef Per
Morten Lund i Statens vegve-
sen.
– Det må foreligge en kom-

munedelplan før vi kan gå vi-
dere. Når det gjelder Vassum
må vi tilbake til regjeringen for
å få svar på dette, og det tar
minst fem år.
– Vi snakker omNorges nest

største utfartsåre, poengterte
Terje Moe Gustavsen.
Han sier det er viktig å få en

helhetlig og rask avklaring.
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E18 gjennom Ås
n Ås kommune har vedtatt at de vil ut-

rede å føre E18 i retning syd fra Vas-
sum, der Oslofjordforbindselen mø-
ter E6 på Akershussiden.

n De ønsker ikke å bruke Vinterbro
omtrent der Tusenfryd ligger i dag.

n Vegdirektoratet ved to anledninger
har avvist nettopp denne traseen.

n Vegdirektoratet sier at saken må til-
bake til Regjeringen og at hele saken
må starte på nytt.

n I går kveld møttes partiene som er
representert i formannskapet og le-
delsen i Vegdirektoratet.

RETUR: Høyres Gro Haug i Ås ønsker mer informasjon fra vegvesenet, men bøyer av for presset. Arne Hillestad

–Kan bli Vassum-
løsning uansett

UTREDES: Ny
Oslofjord-forbindelse er

under utredning. – Vi
gjør uansett ikke noe

galt ved å bygge
Holstad-Vinterbro nå,

sier Terje Moe
Gustavsen.

FOTO: AUDUN BRAASTAD

– Et typisk eksempel

presset – Håper de tar til fornuften
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SALG ÷20% Tempur
Vevelstadveien 2, Langhus

(Langhus stasjon) Tlf. 64 86 28 37

Søker landområde i Follo og Stor- Oslo
for deponering av rene fyllmasser

Dette omfatter:
• Jord • Leire • Stein

Vi har omgående behov for fyllplass/deponi
som tar denne typen masser.

Det søkes kontakt med grunneiere som er
interessert i utbedring, endring og eller

tomteheving av sine arealer.

Vi tar oss av alle søknader vedrørende
kommunale tillatelser, eventuell godkjenning
hos Landbrukskontor, SFT og Fylkesmann.

Henvendelser kan rettes til: Arild Hagen
Mobil: 906 82 617

E-post: hagen-a@online.no– TYPISK: Terje Moe Gustavsen og Ås-ordfører Johan Alnes står
sammen i E18-saken. FOTO: AUDUN BRAASTAD

i Ås Frp krever motytelse i form av garanti for å snu i den betente E18-saken. FOTO: AUDUN BRAASTAD

Derfor er det viktig å snu. Sitater fra gårsdagens E18-møte i Ås:

REGIONLEDER INDRE ØSTFOLD:
– Vi henstiller formannskapet i Ås til å se utenfor Ås
også....Det har stor betydning for mange mennesker med
rask avklaring, også utenfor Ås grense. Jeg håper dere nå
tar til fornuften, slik at vi kan få på plass denne veien.

REGIONDIREKTØR NINA SOLLI, NHO OSLO OG AKERSHUS:
– E18 er en av de viktigste transportkorridorene inn og ut av
landet. Jeg vil påstå at det blir en nasjonal flaskehals. Det er
viktig å få gode transportkorridorer ut av Oslo. Nå ringer
klokka, vi kan ikke vente mer. Jeg vil inderlig be dere i Ås om
å se utover og se behovet utover i regionen og hele landet.
Næringslivet har ventet alt for lenge. Jeg håper dere er
solidariske med resten av landet, slik at vi kan få til en
snuoperasjon.

IVAR ANDERSEN, NORGES AUTOMOBILFORBUND (NAF):
– Vi fikk et slag i trynet da E18 stoppet. Dette er et nasjonalt
problem....Jeg anmoder Ås på det sterkeste å snu.

SKI-ORDFØRER ANNE KRISTINE LINNESTAD
(TIDLIGERE EIKEBRÅTEN) (H):
- Vi har et stort nasjonalt ansvar. Jeg skjønner ønsket om å
få vei gjenom tunnelen, men håper Holstad-Vassum kan
komme i andre rekke.

Derfor sa de stopp:

ARNE HILLESTAD, ÅS FRP:
– Det er ikke avsatt noe penger til den veien de neste ti
årene, det er ikke slik at vi har dårlig tid.
– På grunn av veivesenets holdning til Oslofjordforbindelsen,
så fikk vi en forståelse av at de mente dette var viktig. Det
var grunnen til at vi begynte med dette alternativet.
– Vi anser Vassum som det beste alternativet (trafikken er
sprengt inn til Oslo).

JORUNN NAKKEN, ÅS VENSTRE:
– For oss er det viktig å tenke tog foran vei.....Jeg er ikke enig
i at det er noe hast med den siste strekningen.....Det er ikke
trafikkgrunnlag i dag som gjør at dette er en brennende sak.
Derfor vil vi utrede Vassum.

HEGE OPEDAL, ÅS SV:
Vi vil at økningen i trafikk skal inn i kollektivtrafikken. Dette
handler ikke om egoisme, vi vil ta vare på jord for alles del.
...det er greit at de sier dette er en av landets viktigste veier,
men det er også en av Norges tommeste veier. Hvorfor skal
vi bygge nå?


