
St
at

en
s 

ve
gv

es
en

Konsekvensutredning
samlerapport "Ny jord"

Ås og Ski kommuner

Region øst
Prosjektavdeling øst, E18 Ørje - Vinterbro
27. mars 2015

Reguleringplan



E18 Retvet – Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan for  «Ny jord» - Samlerapport 1 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

DOKUMENTINFORMASJON 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen 
Rapporttittel: E18 Retvet – Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan for  «Ny jord» - 

Samlerapport 
Utgave/dato: 6 / 2015-03-27 
Arkivreferanse: 2013-046361 
Oppdrag: 532554 – E18 Østfold grense - Vinterbro 
Oppdragsleder: Aase Eivind 
Fag: Samferdsel 
Tema Reguleringsplan 
Leveranse Rapport 
Skrevet av: Nina Syversen, Petter Snilsberg, Mette Skarpaas, Kjell Arne Valvik, Rein Midteng, 

Oddmund Wold, Hanne Porsholt Jensen og Harald Kvifte 
Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen 
Asplan Viak AS www.asplanviak.no 

 

 

  



E18 Retvet – Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan for  «Ny jord» - Samlerapport 2 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

FORORD 

Statens vegvesen Region øst utarbeider reguleringsplan for ny E18 mellom Retvet og 
Vinterbro i Ås og Ski kommuner. Det er en målsetting at all jordbruksjord som beslaglegges 
og bygges ned i forbindelse med ny veg, erstattes med nydyrkede arealer med tilsvarende 
kvalitet.  

Statens vegvesen gjennomfører derfor et pilotprosjekt for å etablere nye dyrkingsareal ved 
flytting av jord fra vegtraséen. Dette pilotprosjektet har fått navnet «Ny jord».  

Denne rapporten samler konsekvensvurderingene som er gjort innenfor temaene 
naturressurser, vannmiljø og vannressurser, landskap, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø 
og nærmiljø og friluftsliv for de arealene som er aktuelle å regulere til landbruksformål i 
forbindelse med «Ny jord»-prosjektet. I tillegg er det gitt en grov vurdering av samlede 
kostnader knyttet til oppdyrking av de aktuelle erstatningsarealene. Det foreligger et 
tegningshefte (separat vedlegg til denne rapporten) som viser hvordan områdene er tenkt 
utformet og hvordan midlertidige anleggsveier er tenkt plassert. 

Konsekvensutredningen av Ny-jordområdene er en del av arbeidet med reguleringsplan for 
Ny-jord, og foreliggende rapport er underlag for reguleringsplanforslaget. (Planbeskrivelse, 
bestemmelser og plankart). 

Samledokumentet er satt sammen av temautredninger utarbeidet av Nina Syversen 
(naturressurser), Petter Snilsberg (vannmiljø og vannressurser), Mette Skarpaas (landskap), 
Kjell Arne Valvik (kulturmiljø og kulturminner), Rein Midteng og Oddmund Wold (naturmiljø) 
og Hanne Porsholt Jensen (nærmiljø og friluftsliv). Harald Kvifte og Kristin Strand Amundsen 
har vært redaktører for rapporten.  

Eivind Aase er oppdragsleder for Asplan Viak.  

Endringer i dokumentet etter planforslag har vært ute på høring i perioden 16.februar til 5. 
mars 2015 er skrevet inn med rødt.  

 

Sandvika, 27.03.2015 

 

 

 
 
Eivind Aase 
Oppdragsleder 

 
 
Kristin Strand Amundsen 
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1 INNLEDNING 

Ny E18 gjennom Ås og Ski (Retvet-Vinterbro) planlegges etablert i et område som har høy 
nasjonal jordbruksverdi. Det er en nasjonal målsetting at minst mulig jordbruksjord 
beslaglegges og bygges ned. 

Det ble derfor i kommunedelplanprosessen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus stilt krav 
om at nedbygd jord erstattes med tilsvarende nydyrkede arealer. I planbestemmelsene til de 
vedtatte kommunedelplaner, og i protokollen fra meklingsmøtet med fylkesmannen den 
10.9.2012, heter det: «Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned 
som følge av ny E18. Disse arealene med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet som den 
dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper for 
landbruksinteresser vurderes som en del av reguleringsplanarbeidet». Planbestemmelsen lå 
til grunn for at Fylkesmannen trakk sin innsigelse til kommunedelplan for ny E18. 

Statens vegvesen har derfor igangsatt og bekostet et pilotprosjekt for å etablere nye 
dyrkingsarealer ved flytting av jord fra vegtraseen. Dette pilotprosjektet har fått navnet «Ny 
jord». 

Statens vegvesen har gjennomført grunneiermøter for å identifisere hvilke arealer de berørte 
grunneierne selv anser som hensiktsmessige å dyrke opp. I etterkant av denne kartleggingen 
har det blitt gjennomført en grov silingsprosess hvor hensikten har vært å sile ut de arealer 
som på en eller annen måte har åpenbare konflikter med andre viktige tema som 
kulturmiljø/kulturminner, naturmiljø og vannmiljø. I tillegg har dyrkningspotensialet, dvs. de 
foreslåtte arealenes egnethet for dyrking, vært en del av vurderingen.  

Resultatet av grovsilingsprosessen viser hvilke arealer som kan være aktuelle å dyrke opp 
som erstatningsareal. Statens vegvesen utarbeider en felles reguleringsplan for alle områder 
som det kan være aktuelt å dyrke. Et planprogram, vedtatt i Ås og Ski kommuner våren 
2014, gir rammer for planarbeidet med «Ny jord», og hvilke utredninger som skal 
gjennomføres for arealene som er aktuelle for nydyrking. I henhold til planprogrammet skal 
følgende temaer konsekvensutredes: Naturressurser – skogsressurser, landskap, naturmiljø, 
vannmiljø, vannressurser, kulturminner, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv. 
Konsekvensutredningene er samlet i denne rapporten. 

Det er ikke satt krav til at den enkelte berørte grunneier får erstattet alt areal som blir 
beslaglagt, ei heller at det skal erstattes samme areal som beslaglegges innenfor hver 
kommune. 

For å ivareta de overordnede målsettingene i planbestemmelsen fra kommunedelplanen, og 
for å holde partene orientert om arbeidet, er det opprettet et bredt sammensatt 
koordineringsutvalg som følger «Ny jord»-prosjektet. Utvalget består av landbruks- og 
vernemyndigheter på fylkesnivå, landbrukssjefen i Follo, representanter fra grunneierne og 
bondelag, Bioforsk og Statens vegvesen.  

Utover dette holdes det regelmessig møter med kommunale plan- og landbruksmyndigheter 
samt grunneierorganisasjonene.  

Statens vegvesen har engasjert Bioforsk i arbeidet med å gjennomføre intensjonene i de 
ovennevnte planbestemmelse. Bioforsk har kartlagt jordsmonnet i de arealer som ny E18 
beslaglegger, og de arealer som planlegges oppdyrket. Det er tatt utgangspunkt i 
jordsmonnskartlegging fra Norsk Institutt for Skog og Landskap og Bioforsk har 
kvalitetssikret/påpekt avvik som kommer fram ved kartlegging i felt. Det vil bli utarbeidet en 
metode for oppbygging av nytt jordsmonn på aktuelle nydyrkingsområder. Statens vegvesen 
vil også få utarbeidet løsninger for selve jordflyttingsprosessen. Matjord (A-sjiktet) og evt. 
undergrunnsjord (B-sjiktet) på arealer som blir beslaglagt i forbindelse med bygging av ny 
E18, planlegges flyttet til foreslåtte erstatningsarealer.  
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Det planlegges at oppdyrkingsperioden skal foregå over to år og gjennomføres som en egen 
entreprise før selve vegentreprisen. Det er en utfordring å unngå komprimering av 
jordsmonnet ved flytting av masser. Arbeidene søkes derfor gjennomført i tørre perioder, og 
på vinter ved telen mark. Arbeidet med massehåndtering bør stanses ved for våte forhold. 
For å kunne gjennomføre dette arbeidet er Statens vegvesen avhengig av minnelige avtaler 
med grunneierne. Dette fordi det ikke er lovgrunnlag for å tvangserverve mulige 
dyrkingsområder. Statens vegvesen vil også vurdere å gjennomføre frivillige makeskifter der 
det ligger til rette for det, eventuelt kan det bli aktuelt å gjennomføre samferdselsjordskifte i 
forbindelse med det ordinære grunnerverv.  

Det er totalt 410 dekar med fulldyrka jord som blir beslaglagt av ny veg. Dette regnskapet 
inkluderer fotavtrykket til vegen inklusiv skråningsutslag og ca. 2 m på utsiden av dette.  
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2 «NY JORD» - PROSJEKTET 

2.1 Dyrka mark som blir beslaglagt av ny E18  

Det ble i kommunedelplanprosessen enighet om følgende protokoll: «Statens vegvesen vil 
erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse arealene skal ha 
tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned.» Dette betyr at både beslaglagt 
dyrka mark som følge av veglinja og foreslåtte erstatningsarealer («Ny Jord»-områder) skal 
verdivurderes.  

Verdivurderingen tar utgangspunkt i Skog og Landskap sin jordsmonnskartlegging og 
kategorien «Fulldyrka, lettbrukt jord, dyrkingsklasse korn, nedbørbasert». Dette er etter 
Bioforsk sin vurdering og erfaring (Haraldsen, T.K, pers.medd.) den mest korrekte 
vurderingen å bruke i dette området når det gjelder kvaliteten til jordsmonnet for arealer med 
dyrka mark. «Dyrkingsklasse korn, nedbørbasert» er delt inn i følgende klasser: 

 Svært godt egnet 

 Godt egnet 

 Egnet 

 Dårlig egnet 

Hvis verdien av jordsmonnet på dyrket mark på beslaglagt areal er større enn verdi av 
jordsmonnet på «Ny Jord»-områder, vil avbøtende tiltak settes i verk for å øke verdien på 
«Ny Jord»-områder. Bioforsk har beskrevet tiltak på ulike typeområder («Ny jord»-områder) 
som fører til en jordsmonnsklasse tilsvarende minst «godt egnet» for korndyrking. Avvik i 
verdi og forslag til avbøtende tiltak vil så langt det er mulig beskrives for hvert enkelt av de 
aktuelle «Ny Jord»-områdene. Avbøtende tiltak for å nå minst «godt egnet» for korndyrking 
vil oppsummeres i en slag omfangsvurdering; hvor det avbøtende tiltaket tilsvarer omfanget 
for å oppnå minst «godt egnet».   

En mer detaljert beskrivelse av avbøtende tiltak (oppbygging av jordsmonnet) per «Ny jord»-
område for å nå minst kategorien «godt egnet» til korndyrking, vil bli en del av detaljeringen 
for prosjektet. Dette arbeidet vil skje etter at områdene er regulert. Kravet i protokoll fra 
kommunedelplanen vil nås ved gjennomføring av denne metoden. Sannsynligvis vil kravet i 
protokollen overoppfylles da det også er områder som har dårligere kvalitet enn «godt 
egnet» som blir beslaglagt av veglinja. Disse områdene får dermed en økt verdi ved 
nydyrking og gjennomføring av tiltak beskrevet av Bioforsk.  

Det er totalt 410 dekar med fulldyrka jord som blir beslaglagt av ny veg. Dette regnskapet 
inkluderer fotavtrykket til vegen inklusiv skråningsutslag og ca. 2 m på utsiden av dette. Se 
tabell under.  

Det er ikke all jord som er kategorisert i klassene over. Årsaken til dette, er noe foreldet 
datasett, slik at ikke all dyrka mark pr. i dag er med i jordsmonnskartleggingen. «Ikke kartlagt 
dyrkingsklasse» er skjønnsmessig satt i klasse «godt egnet».  

 

 

 

Tabell 1. Oversikt over fulldyrket areal(«fulldyrka, lettbrukt») i dekar som beslaglegges av ny E18 gjennom Ås og 
Ski – delt opp i klassene «svært godt egnet», «godt egnet», «egnet»og «dårlig egnet» i dyrkingsklasse korn, 
nedbørbasert.   
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 Ikke kartlagt 
dyrkingsklasse 

Svært 
godt egnet 

Godt 
egnet 

Egnet Dårlig 
egnet 

Sum 

Ås 26 5 124 42 6 203 

Ski 27  143 26 11 207 

Sum 53 5 267 68 17 410 

 

Det er tatt utgangspunkt i følgende verdivurdering av jordsmonnsklassene over: 

 Svært godt egnet: Stor verdi 

 Godt egnet: Stor verdi 

 Egnet: Middels verdi 

 Dårlig egnet: Liten verdi 

Dette er i tråd med kriterier i Statens vegvesen Håndbok V712, se tabellen under hvor 
kriteriene for bedømming av verdi for jordbruksareal er omtalt (jordkvalitet og størrelse). I 
dette arbeidet blir hovedsakelig jordsmonnskvalitet brukt.  

Tabell 2: Bedømming av verdi for jordbruksarealer.  

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jordkvalitet Innmarksbeite som 
ikke er dyrkbar 

Mindre god God Svært god 

Størrelse 
jordstykke 

Små (mindre enn 15 daa) Middels og store større enn 15 
daa 

 

Vinterbro – Nygård 

Verdivurdering strekningen Vinterbro – Nygård (areal nord for Nygårdskrysset). Det er 
begrenset med jordbruksmark som blir berørt på strekningen, se figur under. Totalt 
beslaglegges 11 dekar som har verdi som vist i tabell under.   

Tabell 3 Verdivurdering av fulldyrket mark som blir nedbygd av E18 – Ås kommune; strekningen Vinterbro-
Nygårdskrysset. Totalt 11 dekar. 

Delområde Beskrivelse Verdi 

Fulldyrket, kategori: «svært 
godt», «godt  egnet» og 
«ikke kartlagt» 

5 dekar  Stor 

Fulldyrket, «egnet» 5 dekar Middels 

Fulldyrket, «dårlig egnet» 1 dekar Liten 
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Figur 1. Verdikart over beslaglagt jordbruksmark på strekningen Vinterbro-Nygård (Ås kommune) – strekning nord 
for blå strek. 
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Nygård – kommunegrensa (Ås kommune) 

Verdivurdering Nygård – kommunegrensa. Det er overveiende godt egnet jordbruksmark 
som blir beslaglagt av veglinja (120 dekar). I tillegg er en mindre andel svært godt egnet (5 
dekar) og for 26 dekar er det ikke kartlagt dyrkingsklasse. Dette arealet er antatt å være i 
kategorien «godt egnet». Dette betyr at 150 beslaglagte dekar på strekningen får «stor» 
verdi (se tabell under). I tillegg er 40 dekar betegnet som egnet med verdi «middels» og 5 
dekar som dårlig egnet – med verdi «liten». Totalt beslaglegges 197 dekar dyrket mark i Ås 
kommune.  

Tabell 4 Verdivurdering av fulldyrket mark som blir nedbygd av E18 – Ås kommune; strekningen Nygårdskrysset-
kommunegrensa Ås. Totalt 192 dekar. 

Delområde Beskrivelse Verdi 

Fulldyrket; kategori «svært 
godt», «godt egnet» og 
«ikke kartlagt» 

150 dekar  Stor 

Fulldyrket, «egnet» 37dekar Middels 

Fulldyrket, «dårlig egnet» 5 dekar Liten 

 

Figuren under viser kart over beslaglagt jordbruksmark med tilhørende verdivurdering (stor-
middels-liten).  
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Figur 2. Verdikart over beslaglagt jordbruksmark på strekningen Nygård-kommunegrensa (Ås kommune).  
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Kommunegrensa – Retvet (Ski kommune) 

Verdivurdering Kommunegrensa – Retvet 

Det er overveiende godt egnet jordbruksmark som blir beslaglagt av veglinja (143 dekar). I 
tillegg er det for 27 dekar ikke er kartlagt dyrkingsklasse. Dette arealet er antatt å være i 
kategorien «godt egnet». Dette betyr at 170 beslaglagte dekar på strekningen får «stor» 
verdi (se tabell under). I tillegg er 26 dekar betegnet som egnet med verdi «middels» og 11 
dekar som dårlig egnet – med verdi «liten». Totalt beslaglegges 207 dekar dyrket mark i Ski 
kommune.   

Tabell 5 Verdivurdering av fulldyrket mark som blir nedbygd av E18 – Ski kommune; strekningen 
kommunegrensa-Retvet. Totalt 203 dekar. 

Delområde Beskrivelse Verdi 

Fulldyrket, kategori «svært 
godt», «godt  egnet» og 
«ikke kartlagt» 

170 dekar Stor 

Fulldyrket, egnet 26 dekar Middels 

Fulldyrket, dårlig egnet 11 dekar Liten 

 

Figuren under viser kart over beslaglagt jordbruksmark med tilhørende verdivurdering (stor-
middels-liten).  
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Figur 3. Verdikart over beslaglagt jordbruksmark på strekningen kommunegrensa-Frestadmarka (Ski kommune).   
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Figur 4. Verdikart over beslaglagt jordbruksmark på strekningen Frestadmarka-Retvet (Ski kommune). 
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2.2 Områder som inngår i reguleringsplan for «Ny jord» 

Rapporten «Ny jord» - grovsiling (Rapport 401_01 av 2.4.2014) danner utgangspunktet for 
verdivurderingen for erstatningsområdene («Ny Jord»-områdene). Det er Ny jord-områdene 
som er vurdert som egnet jordbruksmessig, samt i kategorien «videreføres» evt. 
«videreføres men med grensejustering» ift kulturminner, naturmiljø og vannmiljø som 
verdivurderes som en del av reguleringsplanarbeidet.  

Enkelte områder som ble foreslått videreført i rapporten «Ny jord – grovsiling» er ikke med i 
konsekvensutredningen av ulike årsaker. Område 10 er tatt ut da grunneier ikke lenger er 
interessert i å dyrke opp området. I tillegg har prosjektet besluttet at Ny jord-områder foreslått 
hos grunneiere som ikke er berørt av ny E18 ikke er aktuelle som erstatningsarealer. Dette 
gjelder følgende områder: 27 (Ski), 28 (Ski) og 29 (Ås). Foreslåtte deponiområder i 
grovsilingsrapporten; område 32 og 33 (Ås), er også tatt ut pga problemer med tilkomstveg til 
deponiene. Område 26 et tatt ut da dette området ikke er egnet som jordbruksmark (gruset 
plass) – samt at det er lite. Ingen av disse områdene er konsekvensutredet. 

Det pågår et parallelt arbeid med å finne egnede deponiområder for masseoverskudd fra ny 
E18 i Ås og Ski. Noen av Ny jord-områdene er vurdert som egnede deponiområder og 
planlegges som dette. Dette gjelder områdene 3, 4 og 5 i Ås kommune, og områdene  8, 19 
og 24 i Ski kommune.  Planlagte deponiområder blir ikke konsekvensutredet ifm 
reguleringsplan for «Ny jord», men vil bli konsekvensutredet som en del av 
reguleringsplanarbeidet for E18. Foreslåtte deponiområder (inkl. de som er nevnt over) vil bli 
inkludert i reguleringsplan for ny E18 og skal i hovedsak foreslås tilbakeført til landbruk og 
regulert som LNF-områder. De arealene som blir tilbakeført som jordbruk vil da komme i 
tillegg til erstatningsarealer foreslått i denne konsekvensutredningen / reguleringsplan for 
«Ny jord».  

Enkelte områder er også kommet inn etter at «grovsilingsrapporten» ble laget; dette gjelder 
område 51, 52 og 54. 

Følgende «Ny jord»-områder inngår i arbeidet med reguleringsplan for «Ny jord», og er 
konsekvensutredet i denne rapporten. Det er imidlertid ikke alle som anbefales regulert, dette 
framgår i kapittel 4.3.  

Ås: 

 1, 1b, 6, 7 

Ski: 

 11, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 34a-f, 51, 52 og 54. 

Det er to kategorier av «Ny jord»-områder:  

 Jordforbedringsarealer (jordforbedringstiltak på dyrka areal som ikke oppnår 
normalavlinger for området): Dette gjelder område 1b (Ås), 11, 20, 21 og 23 (Ski)  

 Skogsområder som kan dyrkes opp: 1, 6 og 7 (Ås), 13, 14, 16, 25, 34a-f (delvis 
jordforbedring), 51, 52 og 54 (Ski).  

Se for øvrig Figur 5 og Figur 6 med kart over «Ny jord»-områder i henholdsvis Ås og Ski. 
Kartene viser både jordforbedringsområder (merket med rødt) og skogsområder (merket 
med grønt) som skal dyrkes opp. Alle områdene er nummerert ihht. nummerering over. På 
disse kartene er områder som har vært vurdert i prosessen, vist i hhv lysere rød og grønn 
farge. Kartene er ment til å gi en oversikt over arealene som har vært en del av «Ny jord»-
arbeidet.   
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Figur 5. Kart over vurderte «Ny jord» områder i Ås kommune (røde områder: jordforbedringsområder og grønne områder: skogsområder).Områder som ikke er inkludert i 
konsekvensutredning, har lysere rød og grønn farge (benevnt som «Erstatningsarealer, vurdert som ikke egna» - eller gått ut i grovsilingen). I tillegg er områder planlagt som 
massedeponi ikke med i konsekvensutredningen. Figur 5 finnes også i A3-format i tegningsheftet, datert 8.1.2015. 
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Figur 6. Kart over vurderte «Ny jord» områder i Ski kommune (røde områder: jordforbedringsområder og grønne områder: skogsområder). Områder som ikke er inkludert i 
konsekvensutredning, har lysere rød og grønn farge (benevnt som «Erstatningsarealer, vurdert som ikke egna» - eller gått ut i grovsilingen). I tillegg er områder planlagt som 
massedeponi ikke med i konsekvensutredningen. Figur 6 finnes også i A3-format i tegningsheftet, datert 8.1.2015.   
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For jordforbedringsarealer, benyttes samme metode for verdisetting som beskrevet i kap. 
2.1. – dvs. fra jordsmonnskartlegging – dyrkingsklasse korn, nedbørbasert: 

 Svært godt egnet: Stor verdi 

 Godt egnet: Stor verdi 

 Egnet: Middels verdi 

 Dårlig egnet: Liten verdi 

For skogsområder er dyrkingsbeskrivelsen delt inn i «lettbrukt, dyrkbar» og «ikke dyrkbar». 
Skogsområder som kategoriseres som «lettbrukt, dyrkbar skog» – og samtidig «høy bonitet», 
er satt til områder av stor verdi. Disse områdene har dermed samme verdivurdering som 
eksisterende jordbruksområder i kategorien «godt-svært godt egnet», dvs samme 
jordsmonnsklasse. Dette forutsetter selvfølgelig en god nydyrkingspraksis – men verdien av 
disse områdene blir sett på som ekvivalente verdimessig gitt riktig nydyrking. For kategorien 
«lettbrukt, dyrkbar skog – og middels bonitet», blir verdien satt til middels verdi – med 
samme argumentasjon som over. Det er ingen områder som har kategorien «lettbrukt, 
dyrkbar skog – og lav bonitet».  

Når det gjelder kategorien «Ikke dyrkbar skog», settes verdien som liten – uavhengig av 
bonitet, da områdene som faller innenfor denne kategorien kan være fragmenterte, blokkrike 
eller grunnlendte - eller av annen grunn er vanskelig å dyrke opp, men har likevel skog av 
høy bonitet. Definisjonen på dyrkbar mark er «areal som ved oppdyrking kan settes i slik 
stand at de vil holde kravene til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord og som holder 
kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking» (www.skogoglandskap.no). 

For skogsområder, vil verdisettingen bli som følger:  

 Lettbrukt dyrkbar jord: 
o Skog høy bonitet: Stor verdi 
o Skog middels bonitet: Middels verdi 
o Skog lav bonitet: Ingen områder av denne kategori 

 Ikke dyrkbar jord: 
o Skog høy bonitet: Liten verdi 
o Skog middels bonitet: Liten verdi 
o Skog lav bonitet: Liten verdi 

Beskrivelsen av «Ny jord»-områdene under er hentet fra rapporten «Ny jord» – grovsiling», 
med oppdatert kunnskap fra Bioforsk sin kartlegging, mens kategoriseringen som er 
utgangspunkt for verdivurderingen stammer fra kartlegging foretatt av Skog og Landskap. 
Flere av foreslåtte «Ny jord»-områder faller innenfor flere kategorier.  

 

 

 

 

 

 

http://www.skogoglandskap.no/
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2.3 Nåværende verdi av «Ny jord»-områder 

Kapitlet inneholder en beskrivelse og verdivurdering av «Ny jord»-områdene slik disse 
framstår i dag. «Ny jord»-områdene består av eksisterende jordbruksområder 
(jordforbedringsområder) og skogsområder. Det er verdien mhp jordbruk som vurderes i 
dette kapittelet.  

Vinterbro – Nygård  

Det er ingen «Ny jord»-områder på denne strekningen. 

Nygård – kommunegrensa  

Tabell 6. Verdivurdering av aktuelle «Ny jord» områder i Ås kommune (jordbruk) 

Nr. 
 

Beskrivelse - bruk Verdi 

1 Hovedsakelig lettbrukt, dyrkbar skog (mindre del ikke 
dyrkbar); mye vann inn i området, viktig med god 
drenering. Heterogent jordsmonn fra siltig leire til 
morenemateriale med høy andel stein og blokk til godt 
sortert sand (strandavsetning). Området fremstår som 
mindre lettdyrket enn kartgrunnlaget fra Skog og 
Landskap tilsier (Bioforsk, pers.medd.). Ingen stier i 
området. Hogstmoden granskog. Lettbrukt, dyrkbar 
skog av høy bonitet: Stor verdi: 39 dekar. Mindre del av 
området kategorisert som «ikke dyrkbart», får verdi 
«liten»: 5 dekar 

Stor verdi: 39 dekar 
Liten verdi: 5 dekar 

1b Jordforbedringsarealer; betegnet av grunneier som 
fuktig med dårlig avling (forsenkning i terrenget), men 
likevel kategorisert som «godt egnet»; 18 dekar, mindre 
del dårlig egnet – 4 dekar.  

Stor verdi: 18 dekar 
Liten verdi: 4 dekar 

6 Hovedsakelig lettbrukt, dyrkbar skog (mindre del ikke 
dyrkbar); vestvendt areal med god helling. Mellom 
lysløype og jernbane. Egnet jordbruksmessig. Lettbrukt, 
dyrkbar skog av høy bonitet: Stor verdi: 45 dekar.  
Mindre del av området kategorisert som «ikke 
dyrkbart», får verdi «liten»: 8 dekar.  

Stor verdi: 45 dekar 
Liten verdi: 8 dekar 

7 Lettbrukt, dyrkbar skog av høy og middels bonitet; mye 
blokkmark, rydningsstein og høydeforskjell mot 
eksisterende jorde – deler impediment. Problemer med 
mye avrenningsvann til dam Torderud. For øvrig egnet. 
Lettbrukt, dyrkbar skog av høy bonitet: Stor verdi: 16 
dekar.  Lettbrukt, dyrkbar skog av middels bonitet: 
Middels verdi: 24 dekar. Noe jord karakterisert som 
fulldyrka, lettbrukt, egnet: Middels verdi: 5 dekar   

Stor verdi: 16 dekar 
Middels verdi: 29 dekar 

Sum  Stor verdi: 118 dekar 
Middels verdi: 29 dekar 
Liten verdi: 17 dekar 
Totalt: 164 dekar 

 

Det meste av dette arealet er innenfor klasse «stor verdi»; ca. 70 %, mens i underkant av 20 
% har middels verdi og de resterende 10 % liten verdi. Det er ett jordforbedringsområde; 1b 
og resten er skogsområder. Område 1 er noe fragmentert, med delvis mye vann i området 
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og område 7 inneholder en del blokkmark/rydningsstein mot eksisterende jorde. Område 6 er 
hovedsakelig lettbrukt, dyrkbar skog.  

Det er viktig at erstatningsarealet dyrkes opp ihht metode for beskrivelse av oppdyrking 
(kommer i detaljeringprosjekteringsfasen til prosjektet). Følges dette, skal alle 
erstatningsarealer bli godt egnet eller få stor verdi.     



E18 Retvet – Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan for  «Ny jord» - Samlerapport 22 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

 

Figur 7. Verdivurdering av «Ny jord»-områder i Ås kommune.  
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Kommunegrensa - Retvet 

Tabell 7. Verdivurdering av aktuelle «Ny jord» områder i Ski kommune (jordbruk) 

Nr. 
 

Beskrivelse Verdi 

11 Jordforbedringsareal; oppdyrket område i forsenkning. 
Behov for å fylle opp pga. høy fuktighet. Kategorisert 
som «egnet»: 13 dekar og «godt egnet»: 3 dekar.  

Stor verdi: 3 dekar 
Middels verdi: 13 dekar 

13 Del av Grytlandsskogen. Lettbrukt, dyrkbar skog av høy 
bonitet: Stor verdi: 30 dekar. Område som er definert 
som ikke dyrkbar jord (skog med varierende bonitet) og 
annen fastmark (mineraljord): 51 dekar. Området 
markert som tynt løsmassedekke i kvartærgeologisk 
kart. Høydeforskjell mellom eksisterende jorde og nytt 
areal må fylles ut, alternativt må deler av bratt areal tas 
ut. Liten verdi: 51 dekar.  

Stor verdi: 30 dekar 
Liten verdi: 51 dekar 

14  Skogsholt som skjermer Nordli mot ny E18. Veglinja er 
flytta nærmere området. Arealet er lite, men egnet. 
Krever god drenering. Er definert som lettbrukt dyrkbar 
skog med høy bonitet: Stor verdi: 16 dekar 
 

Stor verdi: 16 dekar 
 

16a/b Skogsholt som skjermer hus mot ny E18, samt skogsholt 
syd for planlagt veg. Veglinja deler område i to. Ligger 
imidlertid nær linja og således godt til rette. Begge 
områder er definert som lettbrukt, dyrkbar skog av høy 
bonitet: Stor verdi: 23 dekar 
 

Stor verdi: 23 dekar 

20 Jordforbedringsareal; eksisterende jordbruksmark i dag. 
Forsenkning, behov for oppfylling og jordforbedring. 
Vassjukt område, behov for drenering. Definert som 
fulldyrka, lettbrukt, «godt egnet» av Skog og Landskap. 
Mulig for høy verdi: Stor verdi: 6 dekar    

Stor verdi: 6 dekar    

21a-
d 

Jordforbedringsarealer; eksisterende jordbruksmark i 
dag, delvis fjellblotninger (små) i til dels hellende 
terreng, samt forsenkning. Behov for sprengning, 
oppfylling og jordforbedring. Definert som fulldyrka, 
lettbrukt, av varierende egnethet samt liten andel ikke 
dyrkbar skog med middels til høy bonitet. «Dårlig 
egnet/ikke dyrkbar skog - liten verdi: 10 dekar, «egnet» - 
middels verdi: 15 dekar, «godt egnet/ikke kartlagt» - stor 
verdi: 24 dekar 

Stor verdi: 24 dekar 
Middels verdi: 15 dekar 
Liten verdi: 10 dekar    

23 Jordforbedringsareal; eksisterende jordbruksmark i dag. 
Tiltaket innebærer oppfylling og jordforbedring. Definert 
som fulldyrka, lettbrukt, «godt egnet» (46 dekar), 
«egnet» (8 dekar) og «anna fulldyrka fastmark/ikke 
dyrkbar skog» (2 dekar) av Skog og Landskap. Mulig for 
høy verdi på deler av området: Stor verdi: 46 dekar, 
Middels verdi: 8 dekar, liten verdi: 2 dekar.   

Stor verdi: 46 dekar 
Middels verdi: 8 dekar 
Liten verdi: 2 dekar 

25 Skogsholt. Vil skjerme Kvilesjø mot ny E18. Utretting av 
skogskant inn mot dyrka mark. Området er av Skog og 
Landskap definert som «ikke dyrkbar skog»: Liten verdi: 
5 dekar.  

Liten verdi: 5 dekar 

34 a-
e 

Flere små åkerholmer og grunnlendte områder i tildels 
bratt og vanskelig område ift hydrologi. Vannet presses 

Stor verdi: 1 dekar 
Middels verdi: 2 dekar 
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mellom fjellblotninger/åkerholmer. Erosjonsutsatt jord. 
Ligger i kant av elveslette ned mot Kråkstadelva. Består 
i følge Skog og Landskap av fulldyrka jord, lettbrukt av 
variabel egnethet, anna jorddekt fastmark/anna skog og 
ikke dyrkbar skog. Stor verdi: 1 dekar, middels verdi: 2 
dekar, liten verdi: 15 dekar 

Liten verdi: 15 dekar 

34f Skogsholt med bekk gjennom. Delvis bratt. Kommer en 
del vann fra skog oppstrøms. Erosjonsutsatt jord. Ligger 
i kant av elveslette ned mot Kråkstadelva. Består av 
innmarksbeite (9 dekar) og noe fulldyrka, godt egnet (4 
dekar).   

Stor verdi: 4 dekar 
Liten verdi: 9 dekar 
 

51 Skogsområde. Område som ble inkludert i «Ny jord» 
etter grovsilingsrapporten. Området består på karetet av 
lettbrukt, dyrkbar skog av høy bonitet; stor verdi: 15 
dekar. Det er imidlertid tatt ut en del masser i området, 
noe som kan forringe kvaliteten noe. Det er imidlertid 
valgt å ikke hensynta dette da dette må kartlegges mer 
nøye.  

Stor verdi: 15 dekar 

52 Skogsområde, nylig hogd. Område som ble inkludert i 
«Ny jord» etter grovsilingsrapporten. Området består av 
lettbrukt, dyrkbar skog av høy bonitet; stor verdi: 16 
dekar 

Stor verdi: 16 dekar 

54 Skogsholt øst for Glennetjernet, deler av området nylig 
hogd, deler av området torvuttak, drenert skog. Område 
som ble inkludert i «Ny jord» etter grovsilingsrapporten. 
Består av 11 dekar lettbrukt dyrkbar skog av høy bonitet 
(stor verdi) og 21 dekar lettbrukt, dyrkbar skog av 
middels bonitet (middels verdi).  

Stor verdi: 11 dekar 
Middels verdi: 21 dekar 
 

Sum  Stor verdi: 195 dekar 
Middels verdi: 59 dekar 
Liten verdi: 92 dekar 
Totalt: 346 dekar 

 

Ca. 56 % har stor verdi, ca. 17 % har middels verdi og ca. 27 % har liten verdi. Det er 12 «Ny 
jord»-områder i Ski, hvorav 4 er jordforbedringsområder og 1 er delvis skog og delvis 
jordforbedring. Jordforbedringsområdene er delvis grunnlendte og delvis våte forsenkninger. 
De resterende områdene er skogsområder av varierende kvalitet for oppdyrking. 
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Figur 8. Verdivurdering av «Ny jord»-områder i Ski kommune (kommunegrensa-Frestadmarka).     
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Figur 9. Verdivurdering av «Ny jord»-områder i Ski kommune (Frestadmarka-Retvet).     
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2.4 Oppfyllelse av målsetting «Ny jord»-områder 

Målsettingen for prosjektet er at jordkvaliteten på «Ny jord»-områdene skal være tilsvarende 
kvalitet som på de arealene som beslaglegges som følge av utbyggingen – definert til  
kvalitet «godt egnet» (dyrkingsklasse korn – nedbørsbasert). Dette betyr at områdene som i 
utgangspunktet har liten til middels verdi (dvs. «dårlig egnet» til «egnet» - dyrkingsklasse 
korn – nedbørsbasert) får «overoppfyllt» målsetting om lik kvalitet. Disse områdene får 
dermed en «verdiøkning» jordbruksmessig og positivt omfang/bruksmulighet. 
Omfanget/bruksmuligheten blir mer positiv hvis det er oppgradering av områder fra liten til 
stor verdi enn om det er oppgradering av middels til stor verdi. Hensikten med 
«omfangsvurderingen» er å sikre at alle arealer oppnår målsettingen «godt egnet for 
korndyrking» (stor verdi), og at det sikres at det gjennomføres avbøtende tiltak for å nå 
denne egnetheten.  

For å oppnå tilstrekkelig kvalitet på arealer med liten til middels verdi til stor verdi (god egnet 
for korndyrking) – og dermed overoppfylle målsettingen i prosjektet, foreslås det følgende 
avbøtende tiltak (beskrivelse fra Bioforsk) – for skogsområder: 

 Områder med tynt jorddekke og bart fjell: Opparbeiding av nytt jordsmonn, lagvis, 

til minst 1 m tykkelse. Drenering legges etter at massene har oppnådd naturlig 

setning. 

 Områder med dyrkbar jord og dreneringsproblemer: Dreneringssystemer 

etableres i eksisterende jordsmonn før jordflytting. Ploglag fra dyrka areal i veitraseen 

legges på toppen 

 Områder med dyrkbar jord med mye stein og blokk: Stein og blokk fjernes med 

gravemaskin med spileskuffe, drenering legges i eksisterende jord etter steinfjerning 

før oppbygging med undergrunnslag med god struktur og topplag fra veitraseen. 

 Oppfyllingsarealer og jorddeponier: Sikring av vanntransport under 

deponi/oppfyllingsareal med sprengstein/tunellmasser, videre oppbygging av 

jordmasser til planlagt høyde (uspesifiserte løsmasser fra veiutbyggingen), avslutning 

med 1 m jordsmonn med struktur som muliggjør rotutvikling, bygges lagvis. 

Avbøtende tiltak for jordforbedringsområder:  

 Lavtliggende areal uten avløp for overflatevann: Heving av terreng med egnede 

masser med god struktur, forming av overflata som sikrer at overflatevann ikke blir 

stående i søkk, topplag fra området blandes med tilkjørt jord fra veitraseen og legges 

på til slutt. 

 Områder med grunt jordsmonn og fjellblotninger (åkerholmer): Åkerholmer 

sprenges og stein/blokk fjernes, eksisterende jordsmonn på tilgrensende områder tas 

av lagvis ned til 50 cm. Undergrunnslag med god struktur fra veitraseen planeres ut 

med gravemaskin, og eksisterende jordlag fra området legges tilbake, forsterket med 

topplagsmasser fra veitraseen for å oppnå tilstrekkelig tykt topplag.  
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Ås kommune 

Tabell 8. Vurdering av: «Ny jord»-områdene i Ås kommune (jordbruk) 

Nr. 
 

Vurdering 

1 5 av 44 dekar (11%) som er verdisatt som liten grunnet tidvis tynt jorddekke og bart 
fjell, dreneringsproblemer og noe stein blokk. Følgende avbøtende tiltak skal 
gjennomføres på disse arealene for å øke verdien fra liten til stor (middels positivt 
omfang): 

 Områder med tynt jorddekke og bart fjell: opparbeiding av nytt jordsmonn, 

lagvis, til minst 1 m tykkelse. Drenering legges etter at massene har 

oppnådd naturlig setning. 

 Områder med dyrkbar jord og dreneringsproblemer: dreneringssystemer 

etableres i eksisterende jordsmonn før jordflytting. Ploglag fra dyrka areal i 

veitraseen legges på toppen 

 Områder med dyrkbar jord med mye stein og blokk: stein og blokk fjernes 

med gravemaskin med spileskuffe, drenering legges i eksisterende jord 

etter steinfjerning før oppbygging med undergrunnslag med god struktur og 

topplag fra veitraseen. 

1b 18 dekar som er kategorisert som stor, deler av området liten verdi (4 dekar). 

Lavtliggende areal uten avløp for overflatevann: heving av terreng med egnede 

masser med god struktur, forming av overflata som sikrer at overflatevann ikke blir 

stående i søkk, topplag fra området blandes med tilkjørt jord fra veitraseen og 

legges på til slutt. Hele arealet vil øke verdi til stor. Lite positivt til intet omfang.  

6 8 av 53 dekar (15 %) som er verdisatt som liten grunnet tidvis tynt jorddekke og 
bart fjell, dreneringsproblemer og noe stein blokk. Følgende avbøtende tiltak skal 
gjennomføres på disse arealene for å øke verdien fra liten til stor (middels positivt 
omfang): 

 Områder med tynt jorddekke og bart fjell: opparbeiding av nytt jordsmonn, 

lagvis, til minst 1 m tykkelse. Drenering legges etter at massene har 

oppnådd naturlig setning. 

 Områder med dyrkbar jord og dreneringsproblemer: dreneringssystemer 

etableres i eksisterende jordsmonn før jordflytting. Ploglag fra dyrka areal i 

veitraseen legges på toppen 

 Områder med dyrkbar jord med mye stein og blokk: stein og blokk fjernes 
med gravemaskin med spileskuffe, drenering legges i eksisterende jord 
etter steinfjerning før oppbygging med undergrunnslag med god struktur og 
topplag fra veitraseen. 

7 16 av 45 dekar (36 %) som er verdisatt som liten grunnet tidvis tynt jorddekke og 
bart fjell, dreneringsproblemer og noe stein blokk. Følgende avbøtende tiltak skal 
gjennomføres på disse arealene for å øke verdien fra liten til stor (middels til stort 
positivt omfang): 
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 Områder med tynt jorddekke og bart fjell: opparbeiding av nytt jordsmonn, 

lagvis, til minst 1 m tykkelse. Drenering legges etter at massene har 

oppnådd naturlig setning. 

 Områder med dyrkbar jord og dreneringsproblemer: dreneringssystemer 

etableres i eksisterende jordsmonn før jordflytting. Ploglag fra dyrka areal i 

veitraseen legges på toppen 

 Områder med dyrkbar jord med mye stein og blokk: stein og blokk fjernes 
med gravemaskin med spileskuffe, drenering legges i eksisterende jord 
etter steinfjerning før oppbygging med undergrunnslag med god struktur og 
topplag fra veitraseen. 

 

Ski kommune 

Tabell 9. Vurdering av «Ny jord»-områdene i Ski kommune (jordbruk) 

Nr. 
 

Vurdering 

11 13 dekar som er kategorisert med verdi middels, 3 dekar med stor verdi. Lavtliggende 
areal uten avløp for overflatevann: heving av terreng med egnede masser med god 
struktur, forming av overflata som sikrer at overflatevann ikke blir stående i søkk, 
topplag fra området blandes med tilkjørt jord fra veitraseen og legges på til slutt. Hele 
arealet vil øke verdi fra middels til stor. Lite positivt omfang.  

13 51 av 81 dekar (63 %) som er verdisatt som liten grunnet tidvis tynt jorddekke og bart 
fjell og stein blokk. Følgende avbøtende tiltak skal gjennomføres på disse arealene for 
å øke verdien fra liten til stor (middels til stort positivt omfang): 

 Områder med tynt jorddekke og bart fjell: opparbeiding av nytt jordsmonn, 

lagvis, til minst 1 m tykkelse. Drenering legges etter at massene har oppnådd 

naturlig setning. 

 Områder med dyrkbar jord med mye stein og blokk: stein og blokk fjernes med 
gravemaskin med spileskuffe, drenering legges i eksisterende jord etter 
steinfjerning før oppbygging med undergrunnslag med god struktur og topplag 
fra veitraseen. 

14 16 dekar med stor verdi. Ingen spesielle avbøtende tiltak (kan endres i 
detaljeringsfase når kartlegging av området ferdigstilt). Intet omfang. 

16a/
b 

23 dekar med stor verdi. Ingen spesielle avbøtende tiltak (kan endres i 
detaljeringsfase når kartlegging av området ferdigstilt). Intet omfang. 

20 6 dekar som med metode beskrevet over er kategorisert som stor. Lavtliggende areal 
uten avløp for overflatevann: heving av terreng med egnede masser med god struktur, 
forming av overflata som sikrer at overflatevann ikke blir stående i søkk, topplag fra 
området blandes med tilkjørt jord fra veitraseen og legges på til slutt. Hele arealet vil 
øke verdi noe. Lite positivt til intet omfang.  

21 10 dekar (20 %) som med metode beskrevet over er kategorisert som liten, 15 dekar 
middels (30 %) og 24 dekar som stor. Del av området lavtliggende areal uten avløp for 
overflatevann: heving av terreng med egnede masser med god struktur, forming av 
overflata som sikrer at overflatevann ikke blir stående i søkk. Deler av området 
grunlendt; området må heves. Topplag fra området blandes med tilkjørt jord fra 
veitraseen og legges på til slutt. Hele arealet vil øke verdi stor. Middels positivt 
omfang.  

23 2 av 56 dekar som med metode beskrevet over er kategorisert som liten og 8 av 56 
dekar karakterisert som middels (til sammen ca. 20 %). Grunnlendt areal med behov 
for ekstra matjord. Hele arealet vil øke verdi fra liten-middels til stor. Lite positivt 
omfang.  
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25 5 dekar verdisatt som liten verdi. Følgende avbøtende tiltak skal gjennomføres for å 
øke verdien fra liten til stor (middels positivt omfang): 

 Områder med tynt jorddekke og bart fjell: opparbeiding av nytt jordsmonn, 

lagvis, til minst 1 m tykkelse. Drenering legges etter at massene har oppnådd 

naturlig setning. 

 Områder med dyrkbar jord med mye stein og blokk: stein og blokk fjernes med 
gravemaskin med spileskuffe, drenering legges i eksisterende jord etter 
steinfjerning før oppbygging med undergrunnslag med god struktur og topplag 
fra veitraseen. 

34 
a-e 

15 av 18 dekar verdisatt som liten og 2 av 18 dekar verdisatt som middels (til sammen 
95 %). Følgende avbøtende tiltak skal gjennomføres for å øke verdien fra liten til stor 
(stort positivt omfang): 

  Områder med tynt jorddekke og bart fjell: opparbeiding av nytt jordsmonn, 

lagvis, til minst 1 m tykkelse. Drenering legges etter at massene har oppnådd 

naturlig setning. 

 Områder med dyrkbar jord med mye stein og blokk: stein og blokk fjernes med 
gravemaskin med spileskuffe, drenering legges i eksisterende jord etter 
steinfjerning før oppbygging med undergrunnslag med god struktur og topplag 
fra veitraseen. 

34f 9 dekar verdisatt som liten verdi, 4 dekar som stor. Følgende avbøtende tiltak skal 
gjennomføres på disse arealene for å øke verdien fra liten og middels til stor (middels 
positivt omfang): 

 Områder med tynt jorddekke og bart fjell: opparbeiding av nytt jordsmonn, 

lagvis, til minst 1 m tykkelse. Drenering legges etter at massene har oppnådd 

naturlig setning. 

 Områder med dyrkbar jord og dreneringsproblemer: dreneringssystemer 

etableres i eksisterende jordsmonn før jordflytting. Ploglag fra dyrka areal i 

veitraseen legges på toppen 

 Områder med dyrkbar jord med mye stein og blokk: stein og blokk fjernes med 
gravemaskin med spileskuffe, drenering legges i eksisterende jord etter 
steinfjerning før oppbygging med undergrunnslag med god struktur og topplag 
fra veitraseen. 

51 15 dekar med stor verdi. Ingen spesielle avbøtende tiltak (kan endres i 
detaljeringsfase når kartlegging av området ferdigstilt). Området er brukt som 
massetak, og kan således ha forringet verdi. Må vurderes i detaljeringsfasen. Intet 
omfang. 

52 16 dekar med stor verdi. Ingen spesielle avbøtende tiltak (kan endres i 
detaljeringsfase når kartlegging av området ferdigstilt). Intet omfang. 

54 21 dekar verdisatt som middels av totalt 32 dekar. Følgende avbøtende tiltak skal 
gjennomføres på disse arealene for å øke verdien fra liten og middels til stor (lite- 
middels positivt omfang): 

 Områder med dyrkbar jord og dreneringsproblemer: dreneringssystemer 

etableres i eksisterende jordsmonn før jordflytting. Ploglag fra dyrka areal i 

veitraseen legges på toppen. 

 

«Ny jord»-områdene representerer en stor spennvidde fra områder med lite jorddekke med 

synlige fjellblotninger til arealer som er mulig å dyrke med tradisjonelle metoder. En viktig 

årsak til at de potensielt dyrkbare områdene til nå ikke har vært dyrket opp, er vanskelige 
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dreneringsforhold med kombinasjon av store vannmengder fra omkringliggende grunnlendte 

områder og jordsmonn med liten vannledningsevne. Det medfører at en må planlegge 

hydrotekniske tiltak som del av dyrkingen for å sikre at vannet blir ledet bort fra 

nydyrkingsområdene. Stort positivt omfang i tabellene over vil stort sett være vesentlig 

dyrere å dyrke opp enn områder som fra før av har stor verdi – og dermed intet omfang.  

Undersøkelsene av jordsmonnet i veitraseen viser at det er stor variasjon i hvor dypt 

jordsmonnet er utviklet. I noen områder er det ikke røtter av jordbruksvekster dypere enn ned 

til 40-50 cm, mens det i andre områder er rotutvikling til drøyt 1 m dybde. Det er bare aktuelt 

å flytte jordlag som har struktur og egenskaper for øvrig som gjør det mulig å oppnå 

rotutvikling. Dermed vil det planlegges å flytte jordsmonn lagvis ned til minst 1 m dybde fra 

områder med god struktur og dyptgående røtter, mens en bare flytter jordlag ned til 50 cm 

der en i dypere lag har massiv leire uten røtter. Områder med godt jordsmonn fra udyrka 

arealer i veitraseen utnyttes for å lage tilstrekkelig dypt jordsmonn. Detaljprosjektering av de 

enkelte områder vil avklare hvordan en skal utnytte stedegne masser, og hva som skal 

tilføres av masser fra veglinja (E18). 

2.5 Konsekvenser i anleggsfasen 

Gjennomføring av jordflyttingen i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen, med 

mål om minst mulig potensielle negative konsekvenser for jordbruksdriften Tidsaspektet fra 

jordflyttingen er gjennomført til det kan forventes at en oppnår «full avling» på området bør 

også stipuleres som en del av dette arbeidet.  

Massene som skal flyttes må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i 

massene blir best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av kjøring med 

anleggsmaskiner er erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår det 

forventede avlingsnivå. En må av den grunn ha så robuste planer at en ikke er tvunget til å 

kjøre under våte forhold. En må derfor legge opp til massetransport på midlertidige 

anleggsveier inn på nydyrkingsarealene, og jordløsning med gravemaskin etter fjerning av 

kjøreveiene og ellers på områder der det er oppstått komprimeringsskader.  

Kartene under viser anleggsbelte langs vegen i Ås og Ski kommuner påtegnet 

jordmonnsklasser, korn – nedbørsbasert. Avbøtende tiltak i anleggsfasen må detaljeres i 

prosjekteringsfasen.   
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Figur 10. Anleggsbelte langs veglinja – Vinterbro-Nygård; Ås kommune påtegnet jordsmonnsklasser – korn, 
nedbørsbasert. Jord som ikke er jordsmonnsklassifisert er vist som fulldyrka jord lettbruk og mindre lettbrukt og 
innmarksbeite (data fra Skog og Landskap).  
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Figur 11. Anleggsbelte langs veglinja – Nygård-kommunegrensa - Ås kommune påtegnet jordsmonnsklasser – 
korn, nedbørsbasert. Jord som ikke er jordsmonnsklassifisert er vist som fulldyrka jord lettbruk og mindre lettbrukt 
og innmarksbeite (data fra Skog og Landskap).   
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Figur 12. Anleggsbelte langs veglinja – kommunegrensa-Frestadmarka - Ski kommune påtegnet 
jordsmonnsklasser – korn, nedbørsbasert. Jord som ikke er jordsmonnsklassifisert er vist som fulldyrka jord 
lettbruk og mindre lettbrukt og innmarksbeite (data fra Skog og Landskap).    
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Figur 13. Anleggsbelte langs veglinja – Frestadmarka-Retvet - Ski kommune påtegnet jordsmonnsklasser – korn, 
nedbørsbasert. Jord som ikke er jordsmonnsklassifisert er vist som fulldyrka jord lettbruk og mindre lettbrukt og 
innmarksbeite (data fra Skog og Landskap).      
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3 KONSEKVENSUTREDNING 

3.1 Landskap 

 
Fra Planprogrammet for E18 Retvet - Vinterbro:  
Karakteristisk for landskapet i området er skogkledde høydedrag med dyrkingsarealer i 
forsenkningene mellom. Dyrka mark, skog, gårdstun og annen bebyggelse danner til 
sammen en mosaikk. Endringer i mosaikken sammen med et bølgende terreng gir 
kulturlandskapet variasjon. 
Åkerholmer, kantvegetasjon og skog er viktige for helheten og skalaen i kulturlandskapet. 

Landskapet som erstatningsarealene ligger i, vurderes i forhold til hvor sårbart det er for 
endringer i terrengform, vegetasjonsmønster, landskapsrom, skala og fjernvirkning. 

Forslag til endringer beskrives og visualiseres og gir grunnlag for konsekvensvurdering. 

Det henvises til separat tegningshefte for utforming og beskrivelse av områdene. 

Overordnet verdivurdering 

Planområdet faller innenfor region 3; Leirjordsbygdene på Østlandet. Karakteristisk for 
området er skogkledde høydedrag i nord-sør retning med dyrkingsarealer i forsenkningene 
mellom. Det kuperte og bølgende terrenget er gjennomgående i området. Gårdsbebyggelsen 
fremstår som positive blikkfang i kulturlandskapet.  

Landskapskarakteren på hele strekningen er vanlig for regionen. I utgangspunktet har alle 
områdene middels landskapsverdi. Noen av områdene som i dag er åkerholmer eller består 
av romdannende vegetasjon har større visuell betydning for opplevelsen av et større 
landskapsrom og har fått middels til stor verdi. Det gjelder område 16a og b ved 
Bjaastadveien, område 54 ved Glennetjern og område 25, Kvilesjøluggen, ved Kvilesjø. 
Noen mindre områder som kun er forsenkninger i dagens dyrkamark har fått liten til middels 
landskapsverdi. 

Overordnet omfangs- og konsekvensvurdering 

Eksisterende dyrkamarkområder hvor Ny-jordprosjektet kun innebærer utskifting av masser 
og/eller mindre oppfylling uten større følger for det eksisterende terrenget og helheten i 
landskapet, har fått ubetydelig konsekvens for landskapsbildet. Dette omfatter område 1b, 
11, 20 21 og 23. 

«Ny jord»-områder i eksisterende skogsområder medfører i flere av områdene noe endret 
terrengform og frafall av et variert skogslandskap. Det er vurdert til liten negativ omfang som 
gir liten negativ konsekvens. Eksempel på dette er område 1,6,13, 51 og 52. 

Område 14,16, 34, 25 og 54 er mindre skogsområder/åkerholmer som er verdifulle for 
innramming og oppdeling av det åpne jordbrukslandskapet. Oppdyrking av disse områdene  
vil redusere variasjonen i landskapet, endre vegetasjonsmønsteret og oppdelingen i  
landskapsrommet og er vurdert til middels negativ omfang. 
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3.1.1 Verdivurdering 

 

Ås kommune 

Tabell 10 Verdivurdering av «Ny jord»-områder i Ås kommune (landskap) 

Nr. Beskrivelse Verdi 
 

1 Del av tett skogsområde i kanten av Sørliåsen. Det er stier i 
området og en liten bekk i sørøst. Området grenser til åpent 
jordbrukslandskap i nordvest. Terrenget stiger opp mot øst.

 

Middels  

1b Forsenkning i terrenget i det åpne storskala jordbrukslandskapet 
vest for E18. 

Middels til liten 
verdi 

6 Del av Askjumskogen med variert vegetasjon som grenser til 
Østfoldbanen i vest og åpent jordbrukslandskap i nord. Mye 
brukt område til friluftsliv. Sti parallelt med jernbanen og langs 
østsiden av området i tillegg til stiforbindelse mellom disse 
stiene nord for foreslått nyjordområde. Lavbrekk med bekk øst-
vest og fuktig område langs jernbanen. 

 

Middels 

7 Delvis avskoget område mellom to gårdsveger.  Grenser til 
gårdsbebyggelse og gravhaug i nord, skogsområde i sør og 
åpent jordbrukslandskap i øst.  

 

Middels 
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Ski kommune 

Tabell 11 Verdivurdering av Nyjord-områder i Ski kommune (landskap) 

Nr. Beskrivelse Verdi 
 

11 Forsenkning i terrenget i det åpne jordbrukslandskapet. Middels til liten 

13 Del av et større sammenhengende skogsområde og 
eksisterende dyrkamark. Arealet ligger vest for Glennegårdene 
og er del av dyrkamarka og innrammingen rundt 
kulturlandskapet  på Glenne.  

 
Glenne 
 

Middels 

14 Skogholtet ligger langs Glenneveien der den knekker 90 grader. 
Skogholtet gir en variasjon sett fra Glenneveien mellom åpent 
kulturlandskap og et mer lukket skogsområde. Skogholtet er del 
av innrammingen rundt landskapsrommet i sør. 

Middels 

16a Et mindre skogsområde i et stort åpent jordbrukslandskap. 
(Grenser til 16b) 
Grenser i øst mot Bjaastadveien.  I nord ligger et par hus. 
Skogteigen fungerer som et romdannende element i det åpne 
jordbrukslandskapet og er kantvegetasjon langs vegen. Skogen 
er med på å skape variasjon i landskapet.  
 

 

Middels til stor  

16b Et mindre skogsområde i et stort åpent jordbrukslandskap. 
(Grenser til 16a) 
Grenser i øst mot Bjaastadveien. 
Skogteigen fungerer som et romdannende element i det åpne 
jordbrukslandskapet og er kantvegetasjon langs vegen.  Skogen 
er med på å skape variasjon i landskapet. 
 

Middels til stor 
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20 Et mindre oppdyrket område i kanten av jordbrukslandskapet og 

skogen ved Li gård.  Terrenget heller mot nord. 
Middels 

21 
a-c 

Flere mindre oppdyrkede områder med noen fjellblotninger i 
jordbrukslandskapet og i kanten av skogen nord for gården 
Audenbøl.

 

 

Middels 

23 Området er en forsenkning i terrenget øst for Søndre Reitvet 
gård i kanten av skogen. 

Middels 

25 Et utstrakt skogsområde i et stort åpent jordbrukslandskap 
sørøst for Audenbøl. Området ligger lavt i terrenget i det 
skålformete landskapsrommet. 
Området er en liten høyderygg med tett skog og fungerer som et 
romdannende element i jordbrukslandskapet. Skogen er med på 
å skape variasjon i landskapet og skjerme for eksponering av 
E18. 

Middels til stor 
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34 
a-f 

Flere mindre åkerholmer med fjellblotninger i et skrånende 
terreng vest for Kråkstadelva. Vegetasjonen gir variasjon i 
jordbrukslandskapet. 

 

Middels 

51 Del av et større sammenhengende skogsområde. Grenser mot 
grusveier i nord og vest som benyttes til friluftsliv. I vest ligger et 
lite avgrenset jordbruksareal inne i skogen. En høyspentlinje 
krysser gjennom området. 

 
Jordbruksområde som grenser til området i vest. 

Middels 

52 Del av et større sammenhengende skogsområde.  Grenser mot 
grusveier i sør og en dam i nord. Kontakt til det  åpne 
jordbrukslandskapet i øst. En høyspentlinje krysser gjennom 
området. 

Middels 
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54 Skogsområde øst for Glennetjern. Omkringliggende område er 

åpent jordbrukslandskap. Skogen har visuell verdi som 
kanvegetasjon for Glennetjern og romdannende element i 
jordbrukslandskapet. 

 

Middels til stor  

3.1.2 Omfang og konsekvensvurdering 

Ås kommune 

Tabell 12 Konsekvensvurderinger: «Ny jord»-områdene i Ås kommune (landskap) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

1 Området vil ligge langs nordøstsiden av ny vegkorridor. Arealet 
vil bli en naturlig utvidelse av jordbrukslandskapet nord for 
området. Området avgrenses mot en brattere helling i øst og et 
bekkedrag i sør. Skogen rundt vil ivareta innramming av 
landskapsrommet. 
Avskoging i området vil medføre noe mer eksponering av ny 
E18 på strekningen. Høydeforskjell innenfor området vil bli ca 
10meter med helling mot vest.   
 
Anleggsvegen følge eksisterende atkomst-/traktorveg før den 
krysser ny vegkorridor. 
 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 
 
Avbøtende tiltak: 
Bevare skjerm-
vegetasjon 
mellom 
nyjordområdet og 
ny E18 for å 
redusere 
eksponering av 
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Lite negativt omfang ny E18 mot 
marka. 

1b Oppfylling av forsenkningen i terrenget vil gi liten/ingen endring i 
landskapsbildet. 
 
Intet / lite omfang. 
 
Midlertidig anleggsvei legges fra eksisterende E18. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

6 Området vil bli en utvidelse av dyrkamarka i nord og gli inn som 
en naturlig del av landskapet. Avskoging i området vil åpne opp 
for utsyn til jordbrukslandskapet fra stier gjennom skogen i øst.  
Gjenværende skogsområde vil ivareta innramming av 
jordbrukslandskapet og helheten i det overordnete 
landskapsrommet. Nyjordområdene vil bli nye landskapsrom i 
skogen. Nyjordområdet løftes i sørvest for å sikre riktig helling 
på nytt terreng.  Overgangen blir en slak skråning mot stien 
langs Østfoldbanen og skogen i sør. 
 
Endret terrengform og frafall av et variert skogslandskap.  
 
Lite negativt omfang. 
 
Midlertidig anleggsveg langs Østfoldbanen vil bli eksponert i det 
åpne jordbrukslandskapet.  
 
 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 
 
Avbøtende tiltak: 
Bevare bekkeløp 
med 
kantvegetasjon i 
en 20 m bred 
korridor.  
Nyjordområdene 
avsluttes 
ca10meter fra 
stiene i øst og 
vest.  
Skråning i sørvest  
revegeteres med 
stedegen 
vegetasjon. 

7 Oppfylling gir høydeforskjell på området på ca 7,0m med jevnt 
fall mot eksisterende jorde i sørøst. Oppdyrking av området vil 
bli en videreføring av jordbrukslandskapet i øst og bli en naturlig 
del av helheten i landskapet. 
 
Lite/intet omfang 
 
Anleggsveg fra linja kan gå fra portalen ved Nordre Skuterud, 
nordvest for gården og følge eksisterende gårdsveg.  
 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

 

Ski kommune 

Tabell 13 Konsekvensvurderinger: «Ny jord»-områdene i Ski kommune (landskap) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

11 Oppfylling av forsenkningen i terrenget vil gi liten/ingen endring i 
landskapsbildet. 
 
Midlertidig anleggsveg fra gårdsveg i øst.  
 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

13 Arealet vil bli en naturlig utvidelse av jordbrukslandskapet i øst.  
Skogen rundt vil ivareta innramming av landskapsrommet. 
Terrenget vil falle mot Glenneveien og naboeiendommen i sør.  
Her vil det bli noe brattere helling enn i dag. Det bølgete 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 
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terrenget vil bli noe mer utflatet som gir noe mindre variasjon i 
terrenget og det småskala kulturlandskapet. 
 
Lite negativt omfang 
 
Midlertidig anleggsveg gjennom skogen nord for området. 
 

14 Arealet vil bli en naturlig utvidelse av jordbrukslandskapet i sør, 
men deler av innrammingen rundt jordbrukslandskapet ved 
Glenne vil bli fjernet og variasjon i landskapsopplevelsen langs 
Glenneveien vil bli noe redusert. 
 
Lite negativt omfang. 
 
Anleggsveg langs eksisterende grusveg nordvestover.  

Liten negativ 
konsekvens 
(-) 

16a Oppdyrking av skogholtet vil gjøre jordbrukslandskapet mer 
åpent. Innramming og oppdeling av det åpne 
jordbrukslandskapet vil bli redusert og gi mindre variasjon i 
landskapsbildet. 
Ny veglinje vil bli mer eksponert mot bebyggelsen nord for 
vegtraseen.   
 
Middels negativt omfang. 
 
Grenser til ny vegkorridor 

Middels negativ 
konsekvens 
 (--) 
 
Avbøtende tiltak. 
 
Bevare skjerm-
vegetasjon 
mellom 
bebyggelsen og 
nyjordområdet.  

16b Oppdyrking av skogholtet vil gjøre jordbrukslandskapet mer 
åpent. Innramming og oppdeling av det åpne 
jordbrukslandskapet vil bli redusert og gi mindre variasjon i 
landskapsbildet. 
 
Ny veglinje vil bli mer eksponert.  
 
Middels negativt omfang 
 
Grenser til ny vegkorridor 

Middels negativ 
konsekvens  
(--) 

20 Oppfylling av forsenkningen i terrenget vil gi liten endring i 
landskapsbildet.  
 
Lite/intet omfang  
 
Midlertidig anleggsveg inn fra gårdsvegen. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

21 
a-d 

For å oppnå en helling på 1:8 for området 21a må terrenget 
langs gårdsvegen løftes 2,5m. Skråning langs gårdvegen opp til 
Audenbøl vil bryte med sammenhengen i dagens terreng. 
Helheten i denne delen av kulturlandskapet blir noe redusert. 
Vegetasjonsetablering langs gårdsvegen vil dele opp 
sammenhengen i landskapet og danne et nytt mindre 
landskapsrom øst for gården. 
 
Lite negativt omfang 
 
Terrenget i området 21b og 21c vil medføre mindre 
terrengendringer og ubetydelig omfang for landskapsbildet.  
 

Liten til ubetydelig 
negativ 
konsekvens  
(-/0)  
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Anleggsveg langs gårdsvegen. 

23 Oppfylling av forsenkning vil gi noe bedre sammenheng i 
terrenget. 
 
Lite negativt omfang 
 
Anleggsveien følger gårdsvegen. For å få akseptabel standard 
på vegen kreves mye oppfylling langs vegen. Utbedring av 
vegen vil gi en veg dårligere tilpasset terrenget. Vegfyllingene vil 
bryte med sammenhengen og skalaen i landskapet ved gården. 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

25 Terrenget som er stedvis bratt langs høyderyggen gjør det 
utfordrende å få nytt terreng med helling 1:8 . 
Området som er foreslått er den søndre siden av ryggen som vil 
bli en viderføring av dyrkamarka i sør. Tiltaket krever fjerning av 
noe fjell før oppfylling . 
 
Innramming og oppdeling av det åpne jordbrukslandskapet vil bli 
noe redusert og gi noe mindre variasjon i landskapsbildet. 
 
Liten negativt omfang. 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 
 
 
 
 
 
 
 

34 
a-f 

Det er grunlendt og stedvis bratt i området. Det er vanskelig å få 
til egnet stigning. For å oppnå en helling på 1:8 for de foreslåtte 
områdene må terrenget endres for et større areal. Oppdyrking 
av åkerholmene gir noe mindre variasjon i landskapet.  
 
Skogen i vest vil ivareta innrammingen av landskapsrommet. 
 
Det er foreslått nyjord på området 34f, området nærmest Rød 
gård. Terrenget vil bli noe utflatet som gir mindre variasjon i 
landskapet. 
 
Lite negativt omfang.  
 
Anleggsveg til området vil gå fra gårdsveien langs skråningen 
bort til ny vegkorridor og vil medføre fylling og skjæring langs 
vegen. 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

51 Arealet vil bli en naturlig utvidelse av tilgrensende 
jordbrukslandskapet.  Skogen rundt vil ivareta innramming av 
landskapsrommet. Høyspentlinjen vil bli mer eksponert i 
landskapet. 
 
Lite negativt omfang 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

52 Arealet vil bli en naturlig utvidelse av jordbrukslandskapet i sør.  
Skogen rundt vil ivareta innramming av landskapsrommet. 
Høyspentmasten vil bli mer eksponert i landskapet. 
 
Lite negativt omfang 
 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 
 
Avbøtende tiltak: 
det bevares et 
vegetasjonsbelte 
mot 
gårdsdammen. 

54 Oppdyrking av skogsholtet vil gjøre jordbrukslandskapet mer 
åpent.  Skogen med høyere vegetasjon rundt Glennetjern vil bli 
borte og innramming og oppdeling av det åpne 
jordbrukslandskapet vil bli redusert.  Oppdyrking av arealet vil 

Middels negativ 
konsekvens  
(--) 
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eksponere Glennetjernet mer, men vurderes til å gi mindre 
variasjon i det overordnete landskapsbildet og redusere den 
visuelle opplevelsen av landskapet.   
 
Middels negativt omfang 
 

Avbøtende tiltak: 
det bevares et 
vegetasjonsbelte 
mot 
gårdsdammen. 

3.1.3 Konsekvenser i anleggsfasen  

Anleggsfasen vil gi de største negative konsekvensene for landskapsbildet. Rydding av 
områder og etablering av anleggsveger vil medføre visuelt rot. 
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3.2 Nærmiljø og friluftsliv 

 
Fra Planprogrammet for E18 Retvet - Vinterbro: 
Med bakgrunn i temarapport Nærmiljø og friluftsliv beskrives bruken og verdien av det 
enkelte området. Tiltaket vurderes i forhold til nærmiljø og friluftsliv når det gjelder reduserte 
bruksmuligheter og endret attraktivitet, barriere for ferdsel og endret identitetsskapende 
betydning. 
 

Overordnet verdivurdering 

I Ås kommune har område 1 verdi for friluftslivet ved at det er en innfallsport til 
Holstadmarka. Området er imidlertid mindre egnet til formålet, da kjerrevegene gjennom 
området brukes til skogsdrift. Område 6 har verdi for friluftslivet, da dette området er en del 
av Askjumskogen, en av få skoger nær Ås sentrum og Haugerud. Skogen er tilrettelagt med 
lysløype og stier, er mye brukt og et viktig lokalt friluftsområde. Område 7 er et skogsholt 
med liten verdi for nærmiljø og friluftsliv, mens område 1b ikke har noen verdi for temaet. 
Område 6 og 7 ligger nær boliger. 

I Ski kommune har område 54 verdi for temaet grunnet nærheten til Glennetjernet og 
våtmarksområdet rundt. Områdene 13,14, 51 og 52 er en del av Grytlandskogen / 
Prestegårdsskogen og har slik sett verdi for friluftslivet. Det går ikke turstier direkte gjennom 
noen av disse områdene. De øvrige områdene har liten verdi for nærmiljø og friluftsliv, annet 
enn at de er med på å gi kulturlandskapet karakter. Område 14, 20, 21, 23 og 52 ligger nær 
gårdsbruk. 

Overordnet omfangs- og konsekvensvurdering 

Kulturlandskapet vil totalt sett få færre skogholt og åkerholmer som følge av tiltaket, noe som 
kan forringe opplevelseskvalitetene i området generelt. 

I Ås kommune vil tiltaket kun gi mindre virkninger for tema nærmiljø og friluftsliv. Ingen 
friluftsområder med stor verdi vil gå tapt. Ved område 6 vil opplevelseskvalitetene langs 
lysløypa bli noe endret, men bedre utsyn og mindre skog kan også sees på som positivt for 
temaet. For område 1 kan omlegging av sti koblet opp mot overgang over ny E18 føre til at 
turfolket får en bedre innfallsport til Holstadmarka enn i dag.  

I Ski kommune vil tiltaket også kun gi mindre virkninger for tema nærmiljø og friluftsliv. 
Grytlandskogen / Prestegårdsskogen vil bli fragmentert som følge av tiltaket i områdene 13, 
14, 51, og 52, og dette gir en negativ virkning selv om bruksmulighetene ikke endres. Tiltaket 
i område 54 vil kunne påvirke tilgangen til Glennetjern. Den mest egnede tilkomsten til tjernet 
i dag går fra Østre Glenne via traktorveg og gjennom område 54. Adkomsten er imidlertid 
ikke skiltet eller tilrettagt og Glennetjern er ikke mye besøkt av friluftsfolk, så konsekvensene 
er ikke store. I de øvrige områdene vil ikke tiltaket gi nevneverdige konsekvenser for 
nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvensene i anleggsfasen er knyttet til anleggstrafikk, hogst, jordbearbeiding og 
jordflytting. Hvor store konsekvenser dette vil ha for nærmiljø og friluftsliv avhenger av antall 
hus som blir belastet med støy der anleggstrafikken kjører og anleggsarbeidene 
gjennomføres, og hvor mye anleggsvirksomhet som vil være påkrevd for hogst og 
jordbearbeiding. I anleggsperioden vil de som bor rett ved «Ny jord»-områder og de som får 
anleggstrafikken forbi huset oppleve en belastning, samt at opplevelseskvalitetene i 
friluftsområder kan forringes. 
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I Ås kommune vil anleggsfasen kunne forringe bruksverdien i område 1 og 
opplevelseskvalitetene i område 6. Anleggsfasen vil gi en støybelastning for beboere i 
nærheten, dette gjelder særlig område 1 og 7. 

I Ski kommune vil anleggsfasen i område 54 kunne forringe tilgangen til områdene for 
turgåere/fuglekikkere. I områdene 13,14, 51 og 52 kan anleggsarbeider skape noe 
forstyrrelser for turgåere i skogen. Skiforeningens skiløype mellom Ås og Kråkstad passerer 
gjennom område 11, men anleggsperioden vil trolig ikke skape problemer for denne løypa. 
Anleggsfasen vil gi en støybelastning for beboere i nærheten, både p.g.a. anleggstrafikk og 
selve anleggsgjennomføringen. Dette gjelder særlig område 13, 14, 16a, 20, 21, 23 og 52. 
Område 51 og 52 vil også kunne skape en nærmiljøbelastning hvis alternativ B til anleggsvei 
(via Bjaastadveien og Glenneveien) velges. 

3.2.1 Verdivurdering 

 

Ås kommune 

Tabell 14 Verdivurdering av «Ny jord»-områdene i Ås kommune (Nærmiljø og friluftsliv) 

Nr. Beskrivelse 
 

Verdi 

1 Området er en del av randsonen til Holstadmarka. Det er mulig å 
ta seg inn i marka gjennom området via to kjerreveier som 
starter ved dagens E18. Kjerreveiene kobler seg på det øvrige 
stinettet i marka. Området er en av få innfallsporter fra 
Sneissletta til Holstadmarka i dag, men er likevel mindre egnet 
som startsted for turer. Det er ikke tilrettelagt parkering, og 
framkommeligheten på kjerrevegene er dårlig grunnet skogsdrift 
med store maskiner. 
 

 

Liten - middels 
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Østre del av område 1 ligger nær en sti som går fra boligfeltet på 
Solberg, over Sørliåsen og videre sørover. Dette er en av 
hovedstiene i Holstadmarka. Solberg skole har et uteområde 
nær Sørliåsen, som er tilrettelagt for uteskole med lavvo, 
leirplass, bålplass mm. Område 1 vil ikke komme i direkte 
konflikt med dette leirområdet eller hovedstien.  
 
Det ligger ett bolighus, Langli, mellom dagens E18 og område 1, 
og området er slik sett et næmiljø.  
 
Område 1 har trolig lav bruksintensitet og ingen spesielle 
opplevelseskvaliteter.  
 

1b Området er en del av eksisterende dyrka mark og har ingen 
direkte betydning for temaet. 
 

Ingen 

6 Området utgjør det nordvestre hjørnet av Askjumskogen. 
Askjumskogen er en av få skogsområder nær Ås sentrum, og er 
tilrettelagt med lysløype og stier.  
 
Område 6 avgrenses av lysløypa i øst, og jernbanen i vest. På 
østsiden av jernbanen går det en tursti som stedvis er våt og 
noe gjengrodd. Boligområdet på Haugerud, med barnehage og 
skole, ligger rett nord for området. Det er mulig å gå en runde på 
sti rundt hele område 6, med bruk av lysløypa i øst og stien 
langs jernbanelinja i vest. Naturlig start og sluttpunkt er da 
boligområdet på Haugerud. 
 
Selve skogen i område 6 er tett og uframkommelig, og det er 
lysløypa og stiene i nærheten som representerer 
brukskvalitetene i området.  
 
Befolkningsgrunnlaget for bruken av hele Askjumskogen, 
inklusive område 6, er beboere i Ås sentrum, på Haugerud og i 
spredte boligfelt øst for Askjumskogen. Særlig lysløypa er mye 
brukt. 
 

Middels-stor 

7 Området er en del av et skogholt som ligger mellom hhv Nordre 
og Søndre Skuterudvei. Området grenser til dyrka mark i øst. 
 

Liten 

 

Ski kommune 

Tabell 15 Verdivurdering av «Ny jord»-områdene i Ski kommune (Nærmiljø og friluftsliv) 

Nr. 
 

Beskrivelse Verdi 

11 Området er en del av eksisterende dyrka mark. Skiløypa mellom 
Ås og Kråkstad krysser gjennom området. Prepareres for 
klassisk av Drøbak-Frogn IL for Skiforeningen ifølge 
Skiforeningens nettside. 
 

Ingen 
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Rød linje viser skiløype 

 

13 Området er en del av randsonen til Grytlandskogen / 
Prestegårdsskogen, og grenser til dyrka mark i øst.  
 
Området har verdi for friluftslivet ved at det er en del av et større 
skogsområde. Området i seg selv er lite tilgjengelig for 
friluftslivsbruk og det går ingen veier eller stier gjennom 
området. 
 

Liten - middels 

14 Området er en del av randsonen til Grytlandskogen / 
Prestegårdsskogen, og grenser til dyrka mark i sør og 
Glenneveien i nord. Området ligger nær Nordli gård. 
 
Området har verdi for friluftslivet ved at det er en del av et større 
skogsområde. Området i seg selv er lite tilgjengelig for 
friluftslivsbruk og det går ingen veier eller stier gjennom 
området. 
 

Liten - middels 

16a Området er et skogholt som ligger som en øy omgitt av dyrka 
mark. Det er to bolighus nordøst for området.  
 
Området er ikke et typisk friluftsområde.   
 

Liten  

16b Området er et skogholt som ligger som en øy omgitt av dyrka 
mark.  
 
Området er ikke et typisk friluftsområde. 
 

Liten 

20 Området er en del av eksisterende dyrka mark og har ingen 
direkte friluftslivsbruk. Ligger rett ved Li gård og er slik sett et 
nærmiljø. 
 

Liten 



E18 Retvet – Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan for  «Ny jord» - Samlerapport 50 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

21 Området er en del av eksisterende dyrka mark og har ingen 
direkte friluftslivsbruk. Ligger rett ved Audenbøl gård og er slik 
sett et nærmiljø. 
 

Liten 

23 Området er en del av eksisterende dyrka mark og har ingen 
direkte friluftslivsbruk. Ligger rett ved Retvet Søndre og er slik 
sett et nærmiljø. 
 

Liten 

25 Området, kalt Kvilesjøluggen, er et skogholt som ligger som en 
øy omgitt av dyrka mark. 
 

Liten 

34 
a-e 

Området består av flere åkerholmer i en klynge, med dyrka mark 
rundt. Området er ikke et typisk friluftsområde. Åkerholmene er 
opplevelseskvaliteter i kulturlandskapet. Skiløypa mellom 
Kråkstad og Bjerke skole går på jordene vest for området. 
Prepareres med scooter av Kråkstad IL. 
 

 
Stiplet rød linje viser skiløype 

 

Liten 

34 f Området består av et skogsholt ved vegen til Rød gård. 
Området er ikke et typisk friluftsområde. Skiløypa mellom 
Kråkstad og Bjerke skole går på jordene nord for området, se 
kart under område 34 a-e. 
 

Liten 

51 Området er en del av Grytlandskogen / Prestegårdsskogen, og 
grenser til dyrka mark i vest.  
 
Området har verdi for friluftslivet ved at det er en del av et større 
skogsområde. Området i seg selv er lite tilgjengelig for 

Liten - middels 
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friluftslivsbruk og det går ingen veier eller stier gjennom 
området. Det går en traktorveg rett nord for området som tar av 
fra Glenneveien og brukes som sti gjennom skogsområdet.  
 

 
Stiplet blå linje viser stier 

 
Skiforeningens skiløype mellom Ås og Kråkstad passerer også 
rett nord for området. 
 

 
Rød linje viser skiløype 

 
 

52 Området er en del av Grytlandskogen / Prestegårdsskogen, og 
grenser til dyrka mark i øst. Området ligger nær Nordli gård og 
er slik sett et nærmiljø. 

Liten - middels 
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Området har verdi for friluftslivet ved at det er en del av et større 
skogsområde. Området i seg selv er lite tilgjengelig for 
friluftslivsbruk og det går ingen veier eller stier gjennom 
området. Det går en traktorveg rett sør for området som tar av 
fra Glenneveien og brukes som sti gjennom skogsområdet.  
 

 
Stiplet blå linje viser sti 

 

54 Området er et skogholt/våtmarksområde øst for Glennetjernet. 
Det er tilgang til Glennetjernet fra Østre Glenne hvor man kan ta 
seg til tjernsområde på traktorveg gjennom dyrka mark. Det er 
ikke tilrettelagt med parkering eller skilting, og dette er ingen 
åpenbar adkomst til tjernet hvis man ikke er kjent i området. 
Adgang bør skje etter avtale med grunneier. Dette er imidlertid 
den eneste tilgangen til våtmarksområdet med unntak av over 
dyrka mark fra gårdene rundt. 
 
 

Liten - middels 
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Stiplet grå linje viser traktorveg 

 

3.2.2 Omfang og konsekvensvurdering 

 

Ås kommune 

Tabell 16 Konsekvensvurderinger: «Ny jord»områdene i Ås kommune (Nærmiljø og friluftsliv) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering  Konsekvens 

1 Tiltaket vil gjøre at kjerreveiene gjennom området forsvinner. 
Det er imidlertid planlagt omlegging av sti i området som skal 
tilpasses overgang over ny E18. Områdets funksjon som 
innfallsport til Holstadmarka vil dermed opprettholdes og 
muligens bedres dersom avbøtende tiltak gjennomføres.  
 
Tiltaket vil ikke påvirke bruksmulighetene på hverken hovedstien 
mellom Solberg og Sørliåsen, eller Solberg skole sitt lavvo-
område. 
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang, da stien inn i marka vil 
legges om. 
 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 

1b Tiltaket vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon.  
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 
 

6 Tiltaket innebærer at lysløypa og stien langs jernbanen 
beholdes. Der stien langs jernbanen skrår opp mot 

Liten negativ 
konsekvens  
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Haugerudveien, vil denne måtte legges om noe. Det vil stå igjen 
skjermvegetasjon langs traseene og ny dyrka mark.   
 
Tiltaket vil endre opplevelseskvaliteten for brukerne av lysløypa 
og stien langs jernbanen, men vil ikke endre bruksmulighetene. 
Lysløypa vil ikke lenger gå gjennom tett skog langs område 6, 
men gi bedre utsyn mot nord. 
 
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang, grunnet endring 
av omgivelsene i skogsområdet rundt lysløypa.  
 

(-). 
 

7 Tiltaket vil erstatte skog med dyrka mark, men vil ikke endre 
situasjonen for nærmiljø og friluftsliv i forhold til dagens 
situasjon. 
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 

 

Ski kommune 

Tabell 17 Konsekvensvurderinger: «Ny jord»områdene i Ski kommune (Nærmiljø og friluftsliv) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering  Konsekvens 

11 Tiltaket vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon.  
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 
 

13 Tiltaket vil erstatte skog med dyrka mark, men vil ikke endre 
mye i forhold til dagens situasjon. Tiltaket vil ta deler av 
Grytlandskogen / Prestegårdsskogen, men ikke gi vesentlige 
endringer i attraktiviteten til dette skogsområdet.  
 
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. 
 

Liten negativ 
konsekvens  
(-). 
 

14 Tiltaket vil erstatte skog med dyrka mark, men vil ikke endre 
mye i forhold til dagens situasjon. Tiltaket vil ta deler av 
Grytlandskogen / Prestegårdsskogen, men ikke gi vesentlige 
endringer i attraktiviteten til dette skogsområdet.  
 
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. 
 

Liten negativ 
konsekvens  
(-). 
 

16a Tiltaket vil erstatte skog med dyrka mark, men vil ikke gi 
vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon. Det 
planlegges en 10 m bred skjermvegetasjon mot boligene i 
nordøst. 
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. 
 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 

16b Tiltaket vil erstatte skog med dyrka mark, men vil ikke gi 
vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon. 
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 
 

20 Tiltaket vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon.  
 

Ubetydelig 
konsekvens  
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Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. (0). 
 

21 Tiltaket vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon.  
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 
 

23 Tiltaket vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon.  
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 
 

25 Tiltaket vil erstatte skog med dyrka mark, men vil ikke gi 
vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon. 
Opplevelseskvalitetene i kulturlandskapet vil endres noe på 
avstand, men dette har ikke betydning for omfanget for tema 
nærmiljø og friluftsliv. 
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang.  
 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 

34 
a-e 

Tiltaket vil erstatte åkerholmer med dyrka mark, men vil ikke 
endre mye i forhold til dagens situasjon. Opplevelseskvalitetene 
i kulturlandskapet vil endres noe på avstand, men dette har ikke 
betydning for omfanget for tema nærmiljø og friluftsliv.  
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang.  
 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 

34 f Tiltaket vil erstatte skogsholtet med dyrka mark, men vil ikke 
endre mye i forhold til dagens situasjon. 
 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. 
 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 
 

51 Tiltaket vil erstatte skog med dyrka mark, men vil ikke endre 
bruksmulighetene i forhold til dagens situasjon. Tiltaket vil 
fragmentere deler av Grytlandskogen / Prestegårdsskogen, men 
ikke gi vesentlige endringer i attraktiviteten til området. Skiløypa 
mellom Ås og Kråkstad vil ikke berøres av tiltaket. 
 
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. 
 

Liten negativ 
konsekvens  
(-). 

52 Tiltaket vil erstatte skog med dyrka mark, men vil ikke endre 
bruksmulighetene i forhold til dagens situasjon. Tiltaket vil 
fragmentere deler av Grytlandskogen / Prestegårdsskogen, men 
ikke gi vesentlige endringer i attraktiviteten til området.  
 
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. 
 

Liten negativ 
konsekvens  
(-). 
 

54 Tiltaket vil kunne påvirke tilgangen til Glennetjernet og 
våtmarksområdet rundt, samt endre områdets 
identitetsskapende betydning. Få brukere av området gjør at 
tiltaket ikke får stort omfang. (Dagens tilgang til tjernet fra Østre 
Glenne vil uansett bli brutt av ny veglinje). 
 
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.  

Liten negativ 
konsekvens  
(-). 
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3.2.3 Konsekvenser i anleggsfasen  

Ås kommune 

Tabell 18 Konsekvensvurdering i anleggsperioden: «Ny jord»-områdene i Ås kommune (Nærmiljø og friluftsliv) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering  Konsekvens 

1 I anleggsfasen vil ikke området bli tilgjengelig for friluftsliv. 
Langli, huset som ligger ved dagens E18 og anleggsvegen inn til 
området, vil bli belastet med anleggstrafikk. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang. 
 

Liten negativ 
konsekvens  
(-). 
 

1b Anleggsfasen vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon.  
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 
 

6 I anleggsfasen vil opplevelseskvaliteten for brukerne av lysløypa 
og stien langs jernbanen bli endret, mens bruksmulighetene på 
stiene og i lysløypa vil forbli uendret. Anleggsveiene vil gå 
utenom boligområdet på Haugerud. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha intet - lite negativt omfang, 
grunnet endring av omgivelsene i skogsområdet rundt lysløypa.  
 

Liten negativ 
konsekvens (-). 

7 Midlertidig anleggsvei vi gå forbi Nordre Skuterud og skape 
ulempe her. Anleggsfasen vil også medføre støybelastning for 
bebyggelsen langs Nordre og Søndre Skuterudvei. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang. 

Ubetydelig til 
liten negativ 
konsekvens  
(0 / -). 
 

 

Ski kommune 

Tabell 19 Konsekvensvurdering i anleggsperioden: «Ny jord»-områdene i Ski kommune (Nærmiljø og friluftsliv) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering  Konsekvens 

11 Anleggsfasen kan føre til at skiløypa mellom Ås og Kråkstad må 
legges noe om, men dette bør være enkelt å gjennomføre og vil 
ikke ha noen direkte konsekvens for løypa. Anleggstrafikken vil 
ikke gå forbi noen hus, men det er ett hus nærme området. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha intet omfang. 
 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 

13 Midlertidig anleggsvei vil ikke gå forbi noen hus, mens 
veiforbindelsen til eksisterende E18 via Glenneveien og 
Bjaastadveien vil passere enkelte hus. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang. 
 

Liten negativ 
konsekvens  
(-). 
 

14 Midlertidig anleggsvei vil ikke gå forbi noen hus. Nordli gård kan 
bli belastet med støy fra anleggsgjennomføringen. 
 

Liten negativ 
konsekvens  
(-). 
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Skiløypa mellom Kråkstad og Bjerke skole krysser Glenneveien, 
men anleggsarbeidene vil trolig ikke skape store problemer for 
løypa. 
 

 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang. 
 

16a Anleggsfasen vil skape noe støybelastning for bolighusene 
nordøst for område 16a. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang. 
 
 

Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens  
(0 / -). 
 

16b Anleggsfasen vil skape noe støybelastning for bolighusene 
nordøst for område 16b. Veiforbindelsen til eksisterende E18 via 
Glenneveien og Bjaastadveien vil passere enkelte hus. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang. 

Ubetydelig til  
liten negativ 
konsekvens  
(0 / -). 
 

20 Anleggsfasen vil skape noe støybelastning for Li gård.   
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang. 

Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens  
(0/-). 
 

21 Anleggsfasen vil skape noe støybelastning for Audenbøl gård.   
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang. 

Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens  
(0/-).  
 

23 Anleggsfasen vil skape noe støybelastning for Retvet Søndre.  
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang. 

Ubetydelig til  
liten negativ 
konsekvens  
(0/-).  
 

25 Midlertidig anleggsvei og veiforbindelse til eksisterende E18 vil 
ikke gå forbi noen hus. Anleggsfasen vil kanskje gi Audenbøl og 
Kvilesjø noe støybelastning. 

Ubetydelig til  
liten negativ 
konsekvens  
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Anleggsfasen er vurdert til å ha intet - lite negativt omfang.  
 

(0 / -). 
 

34 
a-e 

Midlertidig anleggsvei vil ikke gå forbi noen hus.. Tiltaket vil 
kunne føre til at skiløypa mellom Kråkstad og Bjerke skole 
midlertidlig må legges noe om, men dette bør ikke by på store 
problemer. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha intet omfang. 
 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0). 
 

34 f Midlertidig anleggsvei vil ikke gå forbi noen hus, men 
anleggsfasen kan skape noe støy for Rød gård. Veiforbindelse 
til eksisterende E18 langs Nesvegen vil ikke gi ulemper for 
mange hus. Tiltaket vil kunne føre til at skiløypa mellom 
Kråkstad og Bjerke skole midlertidlig må legges noe om, men 
dette bør ikke by på store problemer. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha intet – lite negativt omfang. 
 

Ubetydelig til  
liten negativ 
konsekvens  
(0/-). 

51 I anleggsfasen kan traktorvegen / stien rett nord for området få 
begrenset tilgjengelighet som tursti. Anleggsfasen kan skape 
mer støy i Grytlandskogen / Prestegårdskogen. Midlertidig 
anleggsvei fra linja vil ikke gå forbi noen hus, mens 
veiforbindelsen til eksisterende E18 i alternativ A via 
Glenneveien og Bjaastadveien vil passere enkelte hus. Nordli 
kan bli belastet med støy fra anleggsgjennomføringen. Alternativ 
B til veiforbindelsen til eksisterende E18 vil ikke gå forbi noen 
hus. Se område 14 for konsekvenser for skiløypa. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang.  
 

Ubetydelig til  
liten negativ 
konsekvens  
(0 / -). 

52 I anleggsfasen kan traktorvegen / stien rett sør for området få 
begrenset tilgjengelighet som tursti. Anleggsfasen kan skape 
mer støy i Grytlandskogen / Prestegårdskogen. Midlertidig 
anleggsvei fra linja vil ikke gå forbi noen hus, mens 
veiforbindelsen til eksisterende E18 via Glenneveien og 
Bjaastadveien vil passere enkelte hus. Nordli kan bli belastet 
med støy fra anleggsgjennomføringen. Alternativ B til 
veiforbindelsen til eksisterende E18 vil ikke gå forbi noen hus. 
Se område 14 for konsekvenser for skiløypa. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha lite negativt omfang. 
 

Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens  
(0 / -). 

54 Anleggsfasen vil kunne påvirke tilgangen til Glennetjernet og 
våtmarksområdet rundt. Midlertidig anleggsvei inn til området 
går inn fra Bjaastadveien og langs linja og vil ikke passere noen 
hus. Veiforbindelsen til eksisterende E18 via Glenneveien og 
Bjaastadveien vil passere enkelte hus. 
 
Anleggsfasen er vurdert til å ha liten - middels negativt omfang.  

Liten negativ 
konsekvens  
(-). 
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Forslag til avbøtende tiltak 

Ås kommune 

Tabell 20 Nærmiljø og friluftsliv - forslag til avbøtende tiltak i Ski kommune 

Nr. 
 

Forslag til avbøtende tiltak  

1 Omlegging av dagens kjerreveger vil gjøre at ny sti vil tilpasses Ris viltkryssning 
over ny E18 som planlegges ifm bygging av veglinja. Stien bør deretter videreføres 
sørover til dagens E18. Dette må uansett samkjøres med planlegging av ny veglinje 
for E18. Dersom det også etableres en parkeringsmulighet for brukere av ny sti inn i 
Holstadmarka, vil dette gjøre området / Sneissletta mer attraktivt som innfallsport til 
Holstadmarka.  
 

 

Ski kommune 

Tabell 21 Nærmiljø og friluftsliv - forslag til avbøtende tiltak i Ski kommune 

Nr. 
 

Forslag til avbøtende tiltak  

14 Skogen i område 14 vil skjerme Nordli mot ny E18, så hvis det opprettholdes en 
skjermvegetasjon mot Glenneveien kan dette være gunstig for nærmiljøet på Nordli. 
 

11 Dialog med Drøbak-Frogn IL om skiløypa mellom Ås og Kråkstad. 
 

34 Dialog med Kråkstad IL om skiløypa mellom Kråkstad og Bjerke skole. 
 

54 Tilrettelegge for alternativ adkomst til Glennetjernet. 
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3.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Fra Planprogrammet for E18 Retvet - Vinterbro:  

I henhold til Lov om kulturminner av 9. juni 1978 (kml) skal det undersøkes om tiltaket vil 
virke inn på automatisk fredete kulturminner, jfr. kml § 9 (undersøkelsesplikten). Akershus 
fylkeskommune har allerede igangsatt arkeologiske undersøkelser / registreringer med den 
hensikt å avdekke evt. automatiske fredede kulturminner innenfor planens avgrensing. 
Registreringene ble påbegynt sommeren 2013, og er planlagt sluttført i løpet av våren 2015. 

Som en del av reguleringsplanarbeidet vil det gjennomføres konsekvensutredning for 
arealene som er aktuelle for nydyrking.Temaet kulturminner og kulturmiljø i forbindelse med 
«Ny jord»-prosjektet skal konsekvensutredes etter samme framgangsmåte som skissert 
under kap. 5.1.1. i planprogrammet.  

Overordnet verdivurdering 

Området er generelt rikt på kulturhistoriske verdier, og kulturminnene kan i hovedsak knyttes 

til bosetning, jordbruk og ferdsel. Alle forhistoriske perioder og middelalder er representert i 

området. Det er også mange spor etter kulturminner som kan knyttes til gårdsbosetningen og 

ferdsel i etterreformatorisk tid. Noen av feltene ligger i umiddelbar nærhet til 

gårdsbebyggelse og automatisk fredete kulturminner.  

Utvidelse av dyrket mark har alltid vært, og er, en naturlig utvikling av gårdsbrukene. I 

utgangspunktet er derfor «Ny jord»-tiltak positive for det kulturhistoriske landskapet under 

forutsettning av at tiltaket hensyntar bygningsmiljøene, synlige kulturminner og kulturminner 

under markoverflaten.  

Erstatningsarealene ligger, som nevnt, i et område med særlig rik kulturhistorie, der mange 

kulturminnelokaliteter ligger bevart  i et verdifullt kulturhistorisk jordbrukslandskap. I de 

aktuelle «Ny jord»-områdene er det likevel registrert få kulturminneverdier. Dette har 

sammenheng med silingsprosessen, der flere områder med klare kulturminnekonflikter ikke 

ble vurdert videreført. Ut over område 13, som er vurdert til å ha liten til middels verdi, er alle 

«Ny jord»-områder vurdert til å ha ingen og/eller liten verdi. Med tanke på den store 

mengden kulturhistoriske spor generelt i dette jordbrukslandskapet, tyder dette på at valgte 

arealer som er verdivurdert har vært lite attraktive for bruk tilbake i tid.  

Overordnet omfang- og konsekvensvurdering 

Omfang og konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i «Ny jord»-prosjektet» er vurdert for 

alle gjenværende erstatningsareal etter silingsprosessen, uavhengig om Akershus 

fylkeskommune er ferdig med kml § 9-registreringene eller ikke. Det går frem av 

verdivurderingen hvilke områder som er ferdig registrert og hvilke/ hva som gjenstår. 

Generelt ble områder som var vurdert til å ha stor konflikt i forhold til kulturminner tatt ut i 

silingsfasen. I hovedsak er de erstatningsarealene der det nå finnes kulturminneverdier 

fremkommet i forbindelse med fylkeskommunen sine kml § 9-registreringer i de aktuelle 

områdene.   

Ved oppdyrking av nye arealer vil eventuelle kulturminneverdier, enten det er synlige 

kulturminner eller kulturminner under markoverflaten, bli ødelagt. For kulturminner som ligger 

innenfor erstatningsarealene vil derfor omfanget bli stort negativt.  
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Det er få kjente kulturminner innenfor erstatningsarealene som er konsekvensutredet. Med 

ingen og / eller liten kulturminneverdi innenfor arealene, blir konsekvensene, selv om 

omfanget på tiltakene er stort, ubetydelig eller liten negativ. 

3.3.1 Verdivurdering 

Vurderingene er gjort på grunnlag av registreringer i Riksantikvarens kulturminnebase 

Askeladden, SEFRAK-registeret og foreløpige resultater etter Akershus fylkeskommune sine 

pågående kulturminnelovens (kml) § 9-undersøkelser innenfor vegkorridoren og «Ny jord»-

områder. Siste supplering er innhentet pr. tlf og e-post fra Christine Boon 02.12.2014 og 

04.12.2014. Områder som ikke er ferdig registrert av Akershus fylkeskommune (AFK) er 

nærmere omtalt i tabellen. Dette gjelder områdene 13, 16 a og b, 21b-d og 23. 

Ås kommune 

 

Tabell 22. Verdivurdering av «Ny jord»-områdene i Ås kommune (kulturminner og kulturmiljø) 

Nr.  Beskrivelse Verdi 

 

1 Ingen registrerte kulturminneverdier innenfor området. 

Verneverdige bygningsmiljø og kulturminnelokaliteter utenfor 

arealet. 

 

Ingen 

1b Ingen registrerte kulturminneverdier innenfor området. Det er 

gjort funn i nærheten ved sjakting på samme eiendom. Akershus 

fylkeskommune har ikke lokalitetsavgrensningen pr. 02.12.2014. 

Hvis det viser seg at lokaliteten kommer i konflikt med 

anleggsveien, bør anleggsveien flyttes. 

Ingen 
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6 Ingen registrerte kulturminneverdier innenfor området. 

verneverdig bygningsmiljø i tunet på Lefsrud som ligger nord for 

nydyrkingsarealet.  

Ingen 
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7 Ingen registrerte kulturminneverdier innenfor området. 

Automatisk fredete kulturminner innenfor område 7 (Askeladden 

id 94950) er undersøkt av Gaute Reitan ved Kulturhistorisk 

museum i 2005. Et bosetnings- og aktivitetsområde (id 69133) 

kommer tett inn mot avgrensningen av område 7 i øst. 

Nærføring til Askjumgravfeltet, og flere andre 

kulturminnelokaliteter i området rundt. Automatisk fredet gravfelt 

på Skuterud (mer enn 20 gravhauger) utenfor erstatningsarealet 

(Id 31555). Askjumgravfeltet (syv gravhauger fordelt på fire 

lokaliteter) ligger også utenfor (Id 94955, 70024 og 70025).  

Ingen 
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Ski kommune 

Tabell 23. Verdivurdering av «Ny jord»-områdene i Ski kommune (kulturminner og kulturmiljø) 

Nr.  Beskrivelse Verdi 

 

11 Ingen registrerte kulturminneverdier innenfor området. 

Registrerte kulturminnelokaliter i god avstand til arealet i nord og 

øst. Lokalitet med 8 kokegroper (id 180080) utenfor området, og 

tilknytning til  traseen for anleggsvei ned til område 11. Tre av 

disse er gravd ut, og Akershus fylkeskommune anser området 

som frigitt. 

Ingen  
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13 Det er registrerte automatisk fredete kulturminner, to 

kokegroper, innenfor arealet (id 179857). Det er også registrert 

seks lokaliteter fra nyere tid som ligger innenfor arealet. Dette er 

lokalitetene 173939, 173943, 179861, 179862, 173946 og 

173949. Dette er et steingjerde/ innhegning 

(tørrmurkonstruksjon ut fra berg), rydningsrøyser og fire 

steinuttak. Automatisk fredet lokalitet (173886) like utenfor i 

nord. Dette er en steinalderlokalitet og en røys ved flyttblokk. 

Like ved boplassen fra steinalder ligger det et steinuttak fra 

nyere tid (173953). 

 

Akershus fylkeskommune: Ikke ferdig § 9-registrert pr. 

02.12.2014. Beiteområdet og den sørlige delen av dyrket mark 

må sjaktes dersom dette området skal reguleres til «Ny jord». 

Liten til middels 
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14 Det er registrert en røys (173995) med uavklart vernestatus i 

området. Denne er avskrevet som kulturminne. To automatisk 

fredete gravfelt på Nordli (Id 29120 og 43168) ligger utenfor 

nydyrkingsarealet. I tilknytning til gravfeltet i nord er det registrert 

fangstgroper. I nordvest ligger spor etter en husmannsplass fra 

nyere tid (173958). Sistnevnte er avskrevet som kulturminne.  

 

Ingen 

16a Ingen registrerte kulturminneverdier i området, utover ryddet 

stein fra tilgrensende åker. Ny avgrensning på området går inn 

på gbnr. 15/1 Oppsal.  

Området er ikke ferdig registert per 1.12.2014. Her skal det 

sjaktes av Akershus fylkeskommune våren 2015. 

Ingen  
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16b Samme vurdering som 16a. Se kart over. Ingen  

20 Ingen registrerte kulturminneverdier innenfor området. To 

kokegroper ble registret i dyrket mark, sørøst for tunet på Li 

(175113). Disse er utgravd/ fjernet. Automatisk fredete 

gravminner og flere nyregistrerte kulturminnelokaliteter utenfor 

arealet i vest og sør. Det er registrert et verneverdig 

bygningsmiljø i tunet på Li, like nord for arealet. 

Liten 
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21a-

d 

Ingen registrerte kulturminneverdier innenfor områdene. 

Nyregistrerte automatisk fredete kulturminner (173848) like 

nordvest for arealet 21 a. Dette jordforbedringsarealet kommer 

inn i sikringssonen til id 173848. Dette er et bosetnings- og 

aktivitetsområde, med smie, kokegroper og dyrkingsflater. Det er 

registrert et verneverdig bygningsmiljø i Audenbøl-tunet i sør. 

Det er ikke registrert kulturminner nærme de tre andre arealene 

(21b-d). En automatisk fredet gravhaug (id 68439) ligger ved 

Audenbølveien, i god avstand til areal 21d. Området er ikke 

ferdig registrert av Akershus fylkeskommune.  Dette vil gjøres 

våren 2015. 

Liten 
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23 Ingen registrerte kulturminneverdier innenfor området. To 

kokegroper innenfor området er ferdig utgravd. Nyregistrert 

kulturminnelokalitet (Id 175133) like ved tilkomstvegen. Det er 

registrert verneverdig bygningsmiljø i tunene nord og vest. Disse 

ligger i god avstand til erstatningsarealet. Akershus 

fylkeskommune er ikke ferdig med § 9 registreringene på den 

utvidete delen av arealet mot nørdøst. 

Ingen  
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25 Ingen registrerte kulturminneverdier innenfor området. I området 

rundt arealet er det registrert fire lokaliteter med uavklart 

vernestatus. To av lokalitetene er kokegrop-lokaliteter som er 

utgravd/fjernet (175134 og 175166). I tillegg er det registrert en 

nedgraving (175132) og rest av det man tror kan være et vegfar 

(175122). 

Ingen 



E18 Retvet – Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan for  «Ny jord» - Samlerapport 71 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

 
34a-

e 

Flere nyere tids rydningsrøyser i områdene med skog på 

eiendom 19/1. I kant av arealet i nord (34b) er det registrert en 

rydningsrøys fra nyere tid. På Oppsal i nord ligger et gravfelt 

(43217) og to lokaliteter med uavklart vernestatus. Dette er 

funnsted fra steinalder (174024) og dyrkningsspor trolig fra 

etterreformatorisk tid. Vest for arealet ligger en automatisk fredet 

rundhaug (48710) og en potetkjeller. 

Akershus fylkeskommune: Ferdig § 9-registrert pr. 30.10.2014, 

men rydningsrøyser fra nyere tid må dokumenteres.  

Liten 
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34f En smie fra 1800-tallet står innenfor området på Rød, jf rød 

trekant på kartet ovenfor. Flere nyere tids rydningsrøyser i 

områdene med skog på eiendom 19/1. Smien ligger i 

kulturhistorisk kontekst med tunet på Rød. På grunn av 

brannfaren er smien trukket ut av bygningsmiljøet. 

Liten 

51 Ingen registrerte kulturminneverdier innenfor området. I kant av 

arealet i nord er det registrert en rydningsrøys og mulig ødeåker 

med uavklart vernestatus. Automatisk fredet rundrøys (68402) 

ved Bernhusløkka, samt dyrkingspor (174050 og 174047).  

Ingen 
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52 Gravminne (173956) innenfor området er avskrevet. To 

nyregistrerte dyrkningsflater (id179864 og id179865) ligger 

innenfor området. Dyrkingsflaten (id 179864) er datert til 

Merovingertid, 1280 +/-30 BP, Cal AD 665-775. Den har derfor 

vernestatus automatisk fredet. På samme høydedrag, men 

utenfor området i sørøst ligger det et automatisk fredet gravfelt 

(Id 43168).  

Liten   
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54 Ingen registrerte kulturminneverdier i området. Verneverdig 

bygningsmiljø i tunet på Glenne Nordre, nord for Glennetjern og 

nydyrkingsarealet. 

Ingen  



E18 Retvet – Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan for  «Ny jord» - Samlerapport 75 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

 

3.3.2 Omfang og konsekvensvurdering  

Ås kommune 

Tabell 24. Konsekvensvurdering av «Ny jord»-områdene i Ås kommune (kulturminner og kulturmiljø) 

Nr. Omfangsvurdering Konsekvens 

 

1 Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier.  Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

1b Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier.  Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

6 Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier.  Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

7 Automatisk fredet kulturminne innenfor området (Id 94950) er 

utgravd av Kulturhistorisk museum, UiO i 2005. Tiltaket er derfor 

vurdert til å ha intet omfang mht. kulturminneverdier. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

 

 

 



E18 Retvet – Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan for  «Ny jord» - Samlerapport 76 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

Ski kommune 

Tabell 25. Konsekvensvurdering av «Ny jord»-områdene i Ski kommune (kulturminner og kulturmiljø) 

Nr. Omfangsvurdering Konsekvens 

 

11 Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier.  Ubetydelig 

konsekvens  

(0)  

13 Konflikt med to  automatisk fredete kokegroper (179857). Det er 

registrert 6 lokaliteter fra nyere tid som ligger innenfor arealet. 

Dette er lokalitetene 173939, 173943, 173946, 173949, 179862 

og 179861. Dette er et steingjerde/ innhegning, rydningsrøyser/ 

tørrmurkonstruksjon og fire steinbrudd, alle fra nyere tid. Disse 

kulturminnelokalitetene vil bli ødelagt. Omfanget er derfor 

vurdert til stort negativt for kulturminneverdiene i området.  

 

Områdeavgrensningen av nr. 13 er utvidet inn i dyrket mark øst 

for utmarka og inn på beitet sør for utmarka (alt innenfor gbnr 

11/1). Det er allerede sjaktet en god del i dyrket mark da deler 

av dette området opprinnelig er innenfor E18-korridoren. Det ble 

da funnet to kokegroper id179857. Beiteområdet og den sørlige 

delen av dyrket mark må sjaktes.  

Middels negativ 

konsekvens  

(--) 

14 Det er registrert en røys (173995) med uavklart 

vernestatus,omtrent midt inne i området. Denne er avskrevet 

som kulturminne. Tiltaket er derfor vurdert til å ha intet omfang 

for kulturminneverdier. Anleggsveien kommer nær gravfeltet id 

43168. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

16a Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdiene. 

Anleggsveien fra 16 til 54 går over dyrket mark på 14/23. Her er 

det gjort funn av noen få kulturminner, men de er ikke blitt 

kartfestet ennå. Dersom de kommer i konflikt med anleggsveien 

bør den flyttes/ justeres (sannsynligvis bare en liten justering 

som skal til). 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

16b Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier. 

Anleggsveien fra 16 til 54 går over dyrket mark på 14/23. Her er 

det gjort funn av noen få kulturminner, men de er ikke blitt 

kartfestet ennå. Dersom de kommer i konflikt med anleggsveien 

bør den flyttes/ justeres (sannsynligvis bare en liten justering 

som skal til). 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

20 Ingen konflikt med registrerte kulturminneverdier i området. To 

kokegroper ble registret  i dyrket mark, sørøst for tunet på Li (Id 

175113). Disse er utgravd/fjernet. Tiltaket er derfor vurdert til å 

ha intet omfang for kulturminneverdier. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

21 a 

-d 

Sikringssonen til id 173848 blir berørt av tiltaket.Tiltaket er 

vurdert til å ha lite negativt omfang for kulturminneverdier. 

Jordforbedringsareal 21 b-d er ikke ferdig § 9 registrert av 

Akershus fylkeskommune, så konsekvensvurdering er foreløpig. 

Ubetydelig til liten 

negativ 

konsekvens  

(0/-) 
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23 Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier. To 

kokegroper ble avdekket innenfor området, men disse er 

allerede utgravd av Akershus fylkeskommune. Utvidelsen av 

område 23 mot nordøst er ikke ferdig § 9 registrert av Akershus 

fylkeskommune, så konsekvensvurdering er foreløpig. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

25 Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier. Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

34a-

e 

Flere nyere tids rydningsrøyser innenfor områdene. Disse vil bli 

ødelagt. Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang for 

kulturminneverdier. 

Liten negativ 

konsekvens  

(-) 

34f En smie fra 1800-tallet står innenfor området på Rød. Denne blir 

revet eller flyttet. Nyere tids rydningsrøyser innenfor området blir 

ødelagt. Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang for 

kulturminneverdier. 

Liten negativ 

konsekvens  

(-) 

51 Ingen registrerte kulturminneverdier i området. Utenfor arealet i 

nord er det registrert en rydningsrøys og mulig ødeåker, fra 

uviss tid. Uavklart vernestatus. Tiltaket er vurdert til å ha intet 

omfang for kulturminneverdier. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

52 Gravhaug (173956) er avskrevet som gravminne. To eldre 

dyrkningsflater, der den ene er datert til jernalder, blir ødelagt. 

Omfanget er derfor vurdert til stort negativt for 

kulturminneverdiene i området.  

Liten negativ 

konsekvens  

(-) 

54 Ingen kjente kulturminenverdier i området. Tiltaket er derfor  

vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier. 

 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

 

3.3.3 Konsekvenser i anleggsfasen 

Med anleggsfasen menes i denne sammenheng oppdyrking eller jordforbedring gjennom 

bl.a. å sprenge vekk knauser og fjell i grunnlendte jordbruksområder/ dyrkede områder, 

masseflytting, masseutskifting eller oppdyrking i skogsområder, midlertidige anleggsveger og 

bruk av eksitsterende tilkomsveier, etc.  

For erstatningsarealene er det i liten grad andre konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø 

knyttet til anleggsfasen enn ved den endelige gjennomføring av tiltaket. De fleste 

erstatningsarealene har få eller ingen registrerte kulturminneverdier, men en del av arealene 

har registrerte kulturminner like i nærheten. Erstatningsarealene ligger hovedsakelig i 

tilknytning til allerede oppdyrkede arealer og / eller nær eksisterende veger. Tilkomst til 

arealene legges til midlertidige anleggsveger over dyrket mark og i skog når det ikke brukes 

eksisterende veger. Konsekvensene i anleggsfasen er i stor grad de samme som i 

vurderingen for erstatningsarealene, men de erstatningsarealene som har registrerte 

kulturminnelokaliteter i nærområdet kan i noe større grad berørt av støy og støv knyttet til 

gjennomføringen av tiltaket og etableringen av midlertidige anleggsveger. 
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Ås kommune 

Tabell 26. Konsekvensvurdering i anleggsperioden: «Ny jord»-områdene i Ås kommune (kulturminner og 

kulturmiljø) 

Nr. Omfangsvurdering Konsekvens 

 

1 Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier. 

Midlertidig anleggsveg følger eksisterende veg inn til området. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

1b Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier. 

Ikke registrert kulturminner i område for midlertidig anleggsveg. 

Det er gjort funn i nærheten ved sjakting på samme eiendom. 

Akershus fylkeskommune har ikke lokalitetsavgrensningen pr. 

02.12.2014. Hvis det viser seg at anleggsveien kommer i konflikt 

med kulturminnelokaliteten, bør anleggsveien flyttes. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

6 Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier. 

Det er ikke registrert kulturminner i område for midlertidig 

anleggsveg. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

7 Tilkomst til området går hovedsakelig på eksisterende veger. I 

området for midlertidig anleggsveg, fra E18 korridoren, forbi 

Nordre Skuterud og frem til eksisterende veg er det ikke 

registrert kulturminner. I tunet er det verneverdige bygninger. På 

begge sider av eksisterende veg fra Nordre Skuterud, like øst for 

nydyrkingsarealet, er det registrert automatisk fredete gravfelt og 

gravminner. Her skal eksisterende veg benyttes, og støy og støv 

knyttet til anleggsfasen vil ha negativ innvirkning på opplevelsen 

av kulturminnene. 

Ubetydelig til liten 

negativ 

konsekvens  

(0/-) 

 

Ski kommune 

Tabell 27. Konsekvensvurdering i anleggsperioden: «Ny jord»-områdene i Ski kommune (kulturminner og 

kulturmiljø) 

Nr. Omfangsvurdering Konsekvens 

 

11 Det er registrert 8 kokegroper i traseen for anleggsveg ned til 

område 11. Tre av disse er gravd ut, og Akershus 

fylkeskommune anser området som frigitt (id 180080). 

Det er viktig at anleggsveien går i området der fylkeskommunen 

har registrert. Sannsynligheten er stor for at det er flere 

kulturminner på samme høydedrag som lokalitet 180080. 

Vegforbindelsen videre til eksisterende E18 følger eksisterende 

veger. Eksisterende veg går gjennom et automatisk fredet 

gravfelt (Id 62776). På begge sider av Askimveien ligger det 

kulturminnelokaliteter med uavklart vernestatus (Id 174098, 

173919 og 173924). Støy og støv knyttet til anleggsfasen vil ha 

negativ innvirkning på opplevelsen av kulturminnene. Det 

Ubetydelig til liten 

negativ 

konsekvens  

(0/-)  
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forutsettes at det ikke skal utføres tiltak på eksisterende veg 

som benyttes. 

13 Det er ikke registrert kulturminner i området for midlertidig 

anleggsveg. Midlertidig anleggsveg vil ha noe visuell innvirkning 

på steinalderlokalitet og nyere tids kulturminner vest for 

anleggsvegen, i tillegg til støy og støv. Akershus fylkeskommune 

er ikke ferdig med § 9 registreringene. 

Ubetydelig til liten 

negativ 

konsekvens  

(0/-) 

14 Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier i 

anleggsfasen.  

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

16a I området for midlertidig anleggsveg er det ikke registrert 

kulturminner. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for 

kulturminneverdier. Akershus fylkeskommune er ikke ferdig med 

§ 9 registreringene.  

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

16b I området for midlertidig anleggsveg er det ikke registrert 

kulturminner. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for 

kulturminneverdier. Akershus fylkeskommune er ikke ferdig med 

§ 9 registreringene. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

20 I området for midlertidig anleggsveg er det ikke registrert 

kulturminner. Støy og støv vil ha noe innvirkning på opplevelsen 

av kulturminneverdier i tilknytning til tunet på Li.  

Ubetydelig til liten 

negativ 

konsekvens  

(0/-) 

21a-

d 

Støy og støv i anleggsfasen er vurdert til å ha negativ 

innvirkning knyttet til opplevelsen av kulturminner i området. 

Tilkomst til areal 21a følger eksisterende veg. Anleggsvegene 

frem til arealene 21 b-d er ikke ferdig § 9 registrert av Akershus 

fylkeskommune. 

Ubetydelig til liten 

negativ 

konsekvens  

(0/-) 

23 Like øst for eksisterende veg er det registrert dyrkingslag og 

rydningsrøys i dyrket mark (Id 175133). Midlertidig anleggsveg 

følger i hovedsak eksisterende veg. Det forutsettes at det ikke er 

knyttet tiltak til bruk av eksisterende veg, for eksempel 

breddeutviding. Akershus fylkeskommune er ikke ferdig med § 9 

registreringene.  

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

25a Det er ikke registrert kulturminner i området for midlertidig 

anleggsveg. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang for 

kulturminneverdier. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

34a-

e 

Flere nyere tids rydningsrøyser innenfor skogsområdene. Disse 

kan bli berørt av anleggsveg fra E18 korridor og frem mot 34f 

Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang for 

kulturminneverdier. Den midlertidig anleggsveien over dyrka 

mark vil ikke bli regulert. Dersom det likevel blir aktuelt å 

regulere denne, blir det nødvendig for Akershus fylkeskommune 

å sjakte deler av denne. 

Liten negativ 

konsekvens  

(-) 

34f Nyere tids rydningsrøyser innenfor skogsområdene. Disse kan 

bli berørt av anleggsveg fra E18 korridor og frem mot 34f. 

Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang for 

kulturminneverdier.  

Liten negativ 

konsekvens  

(-) 
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51 Tiltak knyttet til anleggsfasen er vurdert til å ha intet omfang for 

kulturminneverdier. I dyrket mark på Bernhus (gbnr. 9/1) er det 

tett med bosetningsspor og en flatmarksgrav. Den midlertidige 

anleggsveien som her går over dyrket mark, ligger bare 1 meter 

fra et kulturminne.  

Liten negativ 

konsekvens  

(-) 

52 Eksisterende veg brukes som tilkomst til arelet. Denne går forbi 

et automatisk fredet gravfelt på Nordli og kulturminnelokaliteter 

fra nyere tid. Disse vil få noe innvirkning i form av støy og støv i 

anleggsfasen.  Omfanget er derfor vurdert til lite negativt for 

kulturminneverdiene i området.  

Ubetydelig til liten 

negativ 

konsekvens  

(0/-) 

54 I området for midlertidig anleggsveg er det ikke registrerte 

kulturminner. Ingen kulturminner i nærområdet. Tiltaket er derfor  

vurdert til å ha intet omfang for kulturminneverdier. 

Ubetydelig 

konsekvens  

(0) 

 

Avbøtende tiltak 

Generelle tiltak  

 Justere grensene for erstatningsarealet om dette lar seg gjøre. Dersom det ikke lar 

seg gjøre med tilpassninger / justering vil videre arkeologiske undersøkelser 

(utgraving) for å sikre kunnskapsverdien ha avbøtende virkning. For bygninger med 

kulturhistorisk verdi kan flytting være et aktuelt tiltak. 

 Områder med automatisk fredete kulturminner må ikke berøres av arbeid i 

anleggsperioden. Automatisk fredete kulturminner forvaltes av Akershus 

fylkeskommune etter kulturminnelovens bestemmelser.  

 Under anleggsperioden bør automatisk fredete kulturminner som ligger nærme 

tiltaksområdet midlertidig sikres med gjerde.  

 Innenfor sikringssonen for automatisk fredete kulturminner er det ikke lov å kjøre med 

tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr eller byggematerialer eller gjøre inngrep i 

grunnen. 

 Det må forventes noe støy og støv i anleggsfasen. Transport til og fra områdene vil 

ha innvirkning på opplevelsen av kulturminnene. Avgrenset tidsperiode for 

anleggsfasen vil virke avbøtende.  

 Eksisterende vegetasjonsbelte mellom kulturminnelokaliteter og «Ny jord»-områder 

bør bevares som en buffersone for å avgrense indirekte konsekvenser på 

kulturminner. 

 En skjøtsels- og tilretteleggingsplan er et avbøtende tiltak som kan virke positivt for 

kulturminneverdiene i plan- og influensområdet. Eventuelle undersøkelser i 

forbindelse med dispensasjon fra kulturminneloven for berørte lokaliteter i dette 

området kan gi ny og viktig kunnskap om bruken av området i forhistorisk tid. Det er 

positivt om dette kan bli formidlet i tråd med en skjøtsels- og tilretteleggingsplan.  

 I utforming av planer bør det være et generelt prinsipp å dempe negative virkninger 

på kulturminner og kulturlandskap. En god landskapstilpasning reduserer negative 

konsekvenser, og nye inngrep i området bør ideelt sett legges i god avstand til 

kulturminner og kulturmiljø.  
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 Avbøtende tiltak som omfatter kulturminner og kulturmiljø er nært knyttet til både 

naturlandskap og kulturlandskap. Avbøtende tiltak knyttet til landskap vil derfor i 

mange tilfeller ha virkning også for kulturminner og kulturmiljø innenfor samme 

landskapsrom.  

 

Det er en forutsetning at registrerte kulturminner utenfor de aktuelle erstatningsarealene ikke 

blir berørt av aktivitet i anleggsfasen, slik som kjøring med tunge maskiner, tømmerhogst, 

lagring av masser, etc.   

Følgende «Ny jord»-områder har registrerte kulturminner i nærheten:  

1b, 7, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 34, 51 og 52. 

Det vil derfor være viktig at det blir satt i verk avbøtende tiltak i anleggsfasen for å unngå 

skade på nærliggende kulturminnelokaliteter og kulturmiljø. Det bør vurderes sikring av 

kulturminner i anleggsfasen, dette gjelder særlig der registrerte kulturminnelokaliteter ligger 

tett på nydyrkningområdene og / eller der slike ligger tett på midlertidig anleggsveg og 

eksisterende tilkomstveger.  

Innenfor område 34f er det registrert en smie fra 1800-tallet. Dersom det ikke lar seg gjøre 

med justering av området bør det, i samråd med kulturminneforvaltningen i Akershus 

fylkeskommune, vurderes om smien kan flyttes til et annet sted på gården som avbøtende 

tiltak.  

Ås kommune 

Tabell 28. Kulturminner og kulturmiljø/avbøtende tiltak - vurderinger av «Ny jord»-områdene i Ås kommune 

Nr. 

 

Avbøtende tiltak 

1b Det er gjort funn i nærheten ved sjakting på samme eiendom. Akershus 
fylkeskommune har ikke lokalitetsavgrensningen pr. 02.12.2014. Hvis det viser seg 
at lokaliteten kommer i konflikt med anleggsveien, bør anleggsveien flyttes. 

7 Sikring av automatisk fredete kulturminner i anleggsfasen (Id 31555, 69133 og 

41568). 

 

Ski kommune 

Tabell 29. Kulturminner og kulturmiljø/avbøtende tiltak - vurderinger av «Ny jord»-områdene i Ski kommune 

Nr. 

 

Avbøtende tiltak 

11 Sikring av automatisk fredete kulturminner i anleggsfasen (Id 62776). Anleggsveien 

skal gå på eksisterende vei. Tett opp mot denne veien ligger det flere gravrøyser 

innenfor id 62776. Avgrensningen av anleggsveien går kant i kant med gravrøys id 

62776-1 og id 62776-2 ligger 5 m NØ for anleggsvei. Det er viktig at anleggsveg går i 

området der fylkeskommunen har registrert. Sannsynligheten er stor for at det er 

flere kulturminner på samme høydedrag som lokalitet 180080. 

13 Sikre god landskaps- og terrengtilpassing mot steinalderlokalitet (Id 173886).  

14 Sikring av automatisk fredete kulturminner i anleggsfasen (Id 29120 og 43168). 
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20 Sikre at tunet på Li med verdifullt kulturhistorisk bygningsmiljø ikke blir brukt i 

forbindelse med anleggsvirksomhet. Sikre eksisterende vegetasjonsbelte og god 

landskapstilpassing til det viktige kulturmiljøet på Lihaugen, like sørvest og sør for 

erstatningsarealet (Id 173858, 173862, 173864, 77371 og 59340). 

21 Tiltaket kommer inn i sikringssonen til automatisk fredete kulturminner (Id 173848). 

Justere avgrensing av arealet, eller avklare tiltak i sikringssonen med 

kulturminneforvaltningen i Akershus fylkeskommune. Sikre at tunet på Audenbøl 

med verdifult kulturhistorisk bygningsmiljø ikke blir brukt i forbindelse med 

anleggsvirksomhet.    

23 Sikre kulturminnelokalitet (Id 175133) i anleggsfasen.  

34f Innenfor området er det registrert en smie fra 1800-tallet (SEFRAK Id 02130611017). 

Dersom det ikke lar seg gjøre med justering av området bør det, i samråd med 

kulturminneforvaltningen i Akershus fylkeskommune, vurderes om smien kan flyttes 

til et annet sted på gården. Den midlertidig anleggsveien er tatt ut. Dersom den tas 

inn igjen, blir det nødvendig for Akershus fylkeskommune å sjakte deler av denne. 

51 Det anbefales å flytte anleggsveien lenger inn i skogen. 

52 Sikre automatisk fredet gravfelt (Id 43168) på Nordli og kulturminnelokaliteter fra 

nyere tid. 
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3.4 Naturmiljø 

Fra Planprogrammet for E18 Retvet - Vinterbro: 

I planarbeidet vil det være fokus på å sikre naturtypelokaliteter med høy verdi gjennom Plan- 

og bygningsloven og Naturmangfoldloven, både i permanent situasjon og i anleggsfasen. For 

å redusere risiko for spredning av fremmede arter skal det gjennomføres en nærmere 

kartlegging av høy-risiko arter som kan spre seg. 

Naturmangfoldloven kap II, forutsetter tilstrekkelig dokumentasjon om kunnskapsgrunnlaget, 

føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnadene ved 

miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og at det er brukt miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder, jf §§ 8 – 12. Dette vil bli dokumentert i planbeskrivelsen.  

Overordnet verdivurdering 

Til sammen 18 delområder er vurdert mht. naturverdier i «Ny jord»-prosjektet». De fleste av 

disse er kulturskog med begrensede naturverdier i henhold til DN-håndbok 13 

(naturtypelokaliteter). Fem av områdene, 1b, 11, 20, 21 og 23 er dyrket mark hvor arealene 

ikke kan sies å omfatte spesielle naturverdier. Delområder med dyrket mark eller kulturskog 

uten andre naturverdier er gitt liten verdi. Fire av delområdene, 21, 23, 52 og 54 ligger nær 

eller grenser til naturtypelokaliteter med regional eller lokal verdi (B eller C).  

Overordnet omfang- og konsekvensvurdering 

Omfang og konsekvenser for naturmiljø i «Ny jord»-prosjektet er vurdert. Ved oppdyrking av 

nye arealer vil eksisterende vegetasjon og øvrig biologisk mangfold endres i stor grad. Uten 

at det iverksettes avbøtende tiltak må omfanget av tiltaket for slike arealer vurderes som 

middels eller stort negativt etter definisjonene i V712, uavhengig av om det er registrert 

spesielle naturverdier i området (se fig. 6.3 i V712 under «Stort negativt omfang, Arter: 

Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet…»). Områder med mer eller mindre naturlig 

vegetasjon/biologisk mangfold vil, uansett om det er registrerte naturverdier der, ha større 

verdi enn tidligere dyrket mark hvor tiltaket i hovedsak vil omfatte jordforbedring (eks. 

område 11, 20, 21 og 23). Omfang av tiltaket på dyrket mark vil normalt være «intet 

omfang», hvis ikke nærliggende naturverdier (verdisatte naturtypelokaliteter) kan bli påvirket.  

Konsekvensen for delområder med kulturskog, men uten spesielle naturverdier blir dermed 

som regel liten negativ konsekvens (-), mens tiltaket (jordforbedring) på allerede dyrket mark 

vil få ubetydelig konsekvens (0). 

3.4.1 Verdivurdering 

Verdivurderingene er i hovedsak basert på feltarbeid, supplert med data hentet fra 

www.naturbase.no samt data fra Asplan Viak sine kartlegginger av naturverdier i 

kommunedelplanen (Solvang, R. 2011. Konsekvensutredning tema naturmiljø 

kommunedelplan E18 Akershus grense-Vinterbro.). Naturbase.no viser naturtypelokaliteter 

(inkl. lokaliteter i Solvang 2011), viltområder, vilttrekk, MiS-områder (Miljøregistrering i Skog) 

og rødlistearter.  
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Ås kommune 

Tabell 30 Verdivurdering av «Ny jord»-områdene i Ås kommune (Naturmiljø) 

Nr. Beskrivelse Verdi 
 

1 Ingen konflikt med viktige naturverdier. Lokaliteten består i 
hovedsak av tett planta kulturskog i hogstklase III og tett 
krattskog av løv. Ingen spesielle naturverdier. 

Liten 

1b Ingen konflikt med viktige naturverdier. Området består av 
fulldyrka mark og har ingen spesielle naturverdier. Den kritisk 
trua (CR) fuglearten åkerrikse ble observert i 2002 og kan ha 
hekket i åkeren. Arten hekker ikke nødvendigvis hvert år eller til 
samme sted når den hekker. Viktigste hensynet er å ikke ha 
aktivitet i området i hekketiden om den hekker i området, noe 
som bør sjekkes det året graveaktivitet vil skje.  

Liten 

6 I hovedsak yngre skog, plantefelt gran. Tynning er utført. Rikere 
drag med svartor langs bekk i sør er hogd. Et tidligere funn fra 
2005 av mer enn 20 tuer av tuestarr (NT= nær truet) i sumpskog 
er registrert i Artskart. Lokaliteten ble opprinnelig funnet av 
botaniker Anders Often, som har befart området 23.10.2014 
uten å gjenfinne arten. Arten ble heller ikke funnet av biolog 
Oddmund Wold, Asplan Viak, ved feltbefaring i 2014. Arten 
betraktes derfor som utgått på lokaliteten. 
 
(Rankstarr (VU) er funnet vest for jernbanelinja og ikke i 
lokaliteten slik det feilaktig er vist på Artskart.) 

Liten 

7 Ingen konflikt med viktige naturverdier. Lokaliteten består av ung 
løvskog kommet opp etter flatehogst.  

Liten 

 

Ski kommune 

Tabell 31 Verdivurdering av «Ny jord»-områdene i Ski kommune (Naturmiljø) 

Nr. Beskrivelse 
 

Verdiv 

11 Dyrket mark. Ingen spesielle naturverdier. Liten 

13 Veksling lauvskogsfase etter hogst med noe eldre barskog. 
Kulturskog uten registrerte verdier mht. naturmiljø. 

Liten 

14 Dominert av plantefelt, gran. Beitet. Østre del med mer innslag 
av boreale lauvtre, vanlige lågurt – høgstaude arter, men ingen 
registrerte naturverdier.  

Liten 

16a Gran og bjørk, plantefelt. Størstedelen er hogstflate. Ingen 
registrerte naturverdier. 

Liten 

16b I hovedsak bjørkebestand, noe gran. Plantefelt, delvis 
skjermstilling. Grøftet.  Ingen registrerte naturverdier.  

Liten 

20 Dyrket mark, ingen registrerte naturverdier. Liten 

21 Dyrket mark. Ingen registrerte naturverdier i lokaliteten, men 
grenser til intakt gårdsdam naturtypelokalitet BN00063091 
«Audenbøl», viktig, B, med rødlistet/sjelden art.  

Liten 

23 Dyrket mark. Ingen registrerte naturverdier i lokaliteten, men 
grenser til intakt gårdsdam naturtypelokalitet BN00063094 
«Retvet vestre», lokalt viktig, C.  

Liten 

25 Eldre plantefelt i nord, gran, ellers hogstfelt av ulik alder. En stor 
selje (diameter anslått ca 70 cm) ble registrert. Kraftlinje går 

Liten 
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gjennom utkanten av delområdet.  Bekken som går i utkanten av 
delområdet er vurdert som mulig naturtypelokalitet, men 
kantsonene er stort sett sterkt påvirket gjennom hogst, og øvrige 
strekninger av bekken utenom delområde 25 er delvis kanalisert 
og har i hovedsak dårlig utviklede kantsoner. Bekken har 
dermed sannsynligvis heller ikke noen stor betydning som 
økologisk korridor i området. Bare en mindre del av arealet 
dyrkes.  

34a-
e 

Restarealer i kulturlandskapet. Vurdert som «Småbiotoper» etter 
DN.håndbok 13, men fyller ikke i særlig grad kriteriene mht. 
spesielle arter, eller som fragmenter av tidligere beitemark, 
slåttemark osv. Trivielle treslag som gran, bjørk, osp osv. med 
innslag av arter som er vanlige i åkerkanter. Tilfører egentlig 
ikke spesielle verdier mht. biologisk mangfold i et ellers relativt 
variert kulturlandskap. Delvis grunnlendt, med knauser og små 
skrenter. 

Liten 

34 f Området er dominert av yngre til halvgammel løvskog (selje og 
bjørk) i en hovedsak liten bekkedal/forsenkning i terrenget. 
Nokså rik karplanteflora (bl.a. springfrø), men kvalifiserer ikke til 
å være naturtypelokalitet.  

Liten 

51 Området sterkt påvirket av hogst og andre inngrep. Ingen 
registrerte naturverdier. 

Liten 

52 Området sterkt påvirket av hogst og andre inngrep, bl.a. vei. 
Grenser til kunstig anlagt dam i nordre del, klassifisert som lokalt 
viktig, C. 

Liten 

54 Lokaliteten grenser til naturtypelokalitet BN00051410 
«Glennetjern», viktig, B. I hovedsak furu- og granskog på 
torvmark. Noe bjørk. Delvis sumpskog. Grøftet. Deler av skogen 
mellom dyrka mark og naturtype-lokaliteten er nylig hogd. 
Delområde 54 med nåværende avgrensning har liten – middels 
verdi mht. naturmiljø. 

Liten - middels 

3.4.2 Omfang og konsekvensvurdering 

Ås kommune 

Tabell 32 Konsekvensvurderinger: «Ny jord»-områdene i Ås kommune (Naturmiljø) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

1 Kulturskog. Ingen spesielle naturverdier. Tiltaket er vurdert til å 
ha middels negativt omfang. 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

1b Dyrket mark. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang mht. 
naturverdier. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

6 I hovedsak kulturskog. Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt 
omfang. 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

7 Kulturskog. Løvskogsfase etter flatehogst. Tiltaket er vurdert til 
å ha middels negativt omfang 

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 
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Ski kommune 

Tabell 33 Konsekvensvurderinger: «Ny jord»-områdene i Ski kommune (Naturmiljø) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

11 Dyrket mark. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang mht. 
naturverdier. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

13 Kulturskog. Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang.  Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

14 Kulturskog. Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang.  Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

16a Kulturskog, hogstflate. Tiltaket er vurdert til å ha middels 
negativt omfang.  

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

16b Kulturskog. Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang.  Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

20 Dyrket mark. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang mht. 
naturverdier. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0)  

21 Dyrket mark. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang mht. 
naturverdier, forutsatt at ikke tilgrensende gårdsdam 
(naturtypelokalitet, verdi B) blir berørt. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

23 Tidligere dyrket mark. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang 
mht. naturverdier, forutsatt at ikke gårdsdammen ved Retvet 
søndre  (naturtypelokalitet, verdi C) blir berørt. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

25 Kulturskog. Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang.  Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

34a-
e 

Kulturskog. Åkerkanter. Knauser. Tiltaket er vurdert til å ha stort 
negativt omfang.  

Liten negativ 
konsekvens  
(-) 

34f Yngre løvskog, litt åpent igjengroingsareal. Ingen 
naturtypelokalitet. Tiltaket er vurdert til å ha intet - lite - negativt 
omfang 

Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens  
(0/-) 

51 Kulturskog. Større del hogd. Tiltaket er vurdert til å ha intet - lite 
- negativt omfang.  

Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens  
(0/-) 

52 Kulturskog. Sterkt hogstpåvirket. Tiltaket er vurdert til å ha lite – 
middels negativt omfang forutsatt at ikke tilgrensende dam 
(naturtypelokalitet, verdi C) blir berørt. 

Liten negativ 
konsekvens 
(-) 

54 Skog, buffersone mot tjern/våtmark (naturtypelokalitet, verdi B). 
Deler av skogen mellom dyrka mark og naturtypelokaliteten er 
nylig hogd. Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang. 

Liten til middels 
negativ 
konsekvens  
(-/--) 
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3.4.3 Konsekvenser i anleggsfasen 

Oversikten er basert på registreringer og eksisterende kunnskap. 

Med anleggsfasen menes i denne sammenheng oppdyrking eller jordforbedring gjennom 
bl.a. å sprenge vekk knauser og fjell i grunnlendte jordbruksområder/dyrkede områder, 
masseflytting/tilføring avmasser, evt. grøfting av eksisterende skogarealer, ev. også lignende 
tiltak som ved jordforbedring i skogområdene, etter behov. I tillegg kommer midlertidige 
anleggsveier. Enkelte av anleggsveiene kan bli permanente tilførselsveier.  

For de fleste av disse delområdene antas det at det ikke vil være andre konsekvenser for 
naturmiljøet knyttet til anleggsfasen enn ved den endelige gjennomføring av tiltaket. Dette 
fordi samtlige lokaliteter ligger i tilknytning til allerede oppdyrkede arealer, og ev. 
anleggsveier, framføring av maskiner og utstyr osv. sannsynligvis oftest legges over dyrket 
mark eller via eksisterende veier, og vil ikke berøre andre naturverdier.  

Unntaket kan være vurdering av konsekvenser i anleggsfasen for delområder som innehar 
spesielle naturverdier eller som grenser til slike arealer. Det gjelder delområde 21, 23, 52 og 
54. Detaljerte løsninger med avbøtende tiltak må avklares i prosjekteringsfasen. 

Et annet mulig og viktig unntak kan være forstyrrelse anleggsarbeid kan gi på ev. 
forekomster av hekkende rovfuglarter. Slik informasjon er unntatt offentlighet og man bør 
kontakte Fylkesmannens miljøvernavdeling når endelige arealer for «Ny jord» er bestemt. 
Tiltak i slike områder må ikke skje i hekkeperioden for de enkelte rovfuglartene. 

Ås kommune 

Tabell 34 Konsekvensvurdering i anleggsperioden: «Ny jord»-områdene i Ås kommune (Naturmiljø) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

1 Kulturskog. Ingen spesielle naturverdier. Midertidig anleggsvei 
berører ingen spesielle naturverdier. Tiltaket er gjennom 
oppdyrking vurdert til å ha middels negativt omfang i 
anleggsperioden. 
 

Liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden. 
(-) 

1b Dyrket mark. Anleggsvei berører ingen spesielle naturverdier 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang i anleggsperioden mht. 
naturverdier. 

Ubetydelig 
konsekvens i 
anleggsperioden 
(0). 

6 Kulturskog. Midertidig anleggsvei berører ingen spesielle 
naturverdier. Tiltaket er gjennom oppdyrking vurdert til å ha 
stort negativt omfang i anleggsperioden. 

Liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden. 
(-) 

7 Kulturskog. Løvskogsfase etter flatehogst. 
Anleggsvei/tilførselsvei berører ingen spesielle naturverdier. 
Tiltaket er gjennom oppdyrking vurdert til å ha middels negativt 
omfang 
 

liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden 
(-). 
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Ski kommune 

Tabell 35 Konsekvensvurdering i anleggsperioden: «Ny jord»-områdene i Ski kommune (Naturmiljø) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

11 Dyrket mark. Anleggsvei berører ingen spesielle naturverdier 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang i anleggsperioden mht. 
naturverdier. 

Ubetydelig 
konsekvens i 
anleggsperioden. 
(0) 

13 Kulturskog. Midlertidig anleggsvei berører ingen spesielle 
naturverdier. Tiltaket er gjennom oppdyrking vurdert til å ha 
stort negativt omfang i anleggsperioden. 

Liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden. 
(-) 

14 Kulturskog. Midlertidig anleggsvei berører ingen spesielle 
naturverdier. Tiltaket er gjennom oppdyrking vurdert til å ha 
stort negativt omfang i anleggsperioden. 

Liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden. 
(-) 

16a Kulturskog, hogstflate. Anleggsvei/tilførselsvei berører ingen 
spesielle naturverdier. Tiltaket er gjennom oppdyrking vurdert 
til å ha middels negativt omfang 

Liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden. 
(-) 

16b Kulturskog. Midlertidig anleggsvei berører ingen spesielle 
naturverdier. Tiltaket er gjennom oppdyrking vurdert til å ha 
stort negativt omfang i anleggsperioden. 

Liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden 
(-). 

20 Dyrket mark. Midlertidig anleggsvei berører ingen spesielle 
naturverdier. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang i 
anleggsperioden mht. naturverdier. 

Ubetydelig 
konsekvens i 
anleggsperioden 
(0). 

21 Dyrket mark. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang mht. 
naturverdier, forutsatt at ikke tilgrensende gårdsdam (natur-
typelokalitet, verdi B) blir berørt.  

Ubetydelig 
konsekvens i 
anleggsperioden 
(0). 

23 Dyrket mark. Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang mht. 
naturverdier, forutsatt at ikke gårdsdammen ved Retvet søndre 
(naturtypelokalitet, verdi C) blir berørt av midlertidig 
anleggsvei. 

Liten verdi 
sammenholdt 
med intet omfang 
gir ubetydelig 
konsekvens (0) i 
anleggsperioden. 

25 Kulturskog. Midlertidig anleggsvei berører ingen spesielle 
naturverdier. Tiltaket er gjennom oppdyrking vurdert til å ha 
stort negativt omfang i anleggsperioden. 

Liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden 
(-). 

34a-
e 

Kulturskog. Åkerkanter. Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt 
omfang.  

Liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden 
(-). 

34f Yngre løvskog, litt åpent igjengroingsareal. Ingen 
naturtypelokalitet. Tiltaket er vurdert til å ha intet - lite - negativt 
omfang 

Liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden. 
(0/-) 

51 Kulturskog. Større del hogd. Midlertidig anleggsvei berører 
ingen spesielle naturverdier. Tiltaket er gjennom oppdyrking 
vurdert til å ha intet - lite - negativt omfang mht. naturverdier.  

Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens i 
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anleggsperioden. 
(0/-)  

52 Kulturskog. Hogstpåvirket. Midlertidig anleggsvei berører ingen 
spesielle naturverdier. Tiltaket er gjennom oppdyrking vurdert 
til å ha et lite negativt omfang forutsatt at ikke tilgrensende 
dam (naturtypelokalitet, verdi C) blir berørt. 

Liten negativ 
konsekvens i 
anleggsperioden 
(-). 

54 Skog, buffersone mot tjern/våtmark (naturtypelokalitet, verdi 
B). Deler av skogen mellom dyrka mark og naturtypelokaliteten 
er nylig hogd. Midlertidig anleggsvei berører ingen spesielle 
naturverdier. Tiltaket er gjennom oppdyrking vurdert til å ha 
middels negativt omfang. 

Liten til middels 
negativ 
konsekvens  i 
anleggsperioden. 
(-/--). 

 

Forslag til avbøtende tiltak for område 6, 21, 23, 52 og 54. 

Ås kommune 

Tabell 36 Naturmiljø/avbøtende tiltak - vurderinger av «Ny jord»-områdene i Ås kommune 

Nr. 
 

Forslag til avbøtende tiltak 

6 Sone langs bekk i sør med kantvegetasjon beholdes/regenereres. (Sentrale deler 
av lokaliteten er uten spesielle verdier og er også best egnet for oppdyrking, mulig 
tidligere dyrket eller beiteland.)  

 

Ski kommune 

Tabell 37 Naturmiljø/avbøtende tiltak - vurderinger av «Ny jord»-områdene Ski kommune 

Nr. 
 

Forslag til avbøtende tiltak  

21 Delområdet grenser i syd til gårdsdam ved Audenbøl. Dammen er en 
naturtypelokalitet med regional verdi (B-lokalitet). Inngrep som berører dammen 
direkte eller indirekte gjennom f.eks. endret hydrologi bør unngås. Terrenget heller 
bort fra dammen, slik at f.eks. en buffersone på f.eks. 10 m vil sannsynligvis være 
tilstrekkelig for å unngå påvirkning på naturtype-lokaliteten. 

23 Delområdet grenser i vest til gårdsdam ved Retvet Vestre. Dammen er en 
naturtypelokalitet med lokal verdi (C-lokalitet). Inngrep som berører dammen direkte 
eller indirekte gjennom f.eks. endret hydrologi bør unngås. Midlertidig anleggsvei 
som legges ved gårdstunet bør legges slik at den ikke påvirker  dammen.   

52 Delområdet grenser i nord til kunstig anlagt dam. Dammen er en naturtypelokalitet 
med lokal verdi (C-lokalitet). Inngrep som berører dammen direkte eller indirekte 
gjennom f.eks. endret hydrologi bør unngås. En buffersone i størrelsesorden ca 10 
m mot dammen bør etableres og vegetasjon bør gis anledning til å reetableres i 
denne sona. Oppdyrking av område 52 kan gi avrenning i retning av denne 
dammen. Området bør dreneres på en slik måte at ikke dammen eutrofieres 
ytterligere. 

54 Delområdet grenser i vest til Glennetjern som er en naturtypelokalitet med regional 
verdi (B-lokalitet). Inngrep innenfor avgrensningen av naturtype-lokaliteten bør 
unngås, og ved f.eks. drenering av delområdet eller tilførsel av masser, bør det 
unngås å endre hydrologiske forhold som kan påvirke Glennetjern negativt. 
Eventuelt nytt oppdyrket areal bør dreneres slik at avrenning fra arealet ikke føres til 
Glennetjern. Helst bør det avsettes en sone av delområde 54 som buffersone mot 
Glennetjern ut over avgrensningen av naturtype-lokaliteten.  
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Generelle avbøtende tiltak  

Om det viser seg at det finnes forekomster av hekkende rovfugl etter at kontakt med 

Fylkesmannens miljøvernavdeling er tatt, bør det gjennom feltarbeid av biolog avklares 

hvilke konkrete hensyn som skal tas.  
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3.5 Vannmiljø 

Fra Planprogrammet for E18 Retvet - Vinterbro: 

Virkninger for vannkvalitet og avrenning fra vegen til nærliggende vann og vassdrag skal 
vurderes både for driftsfasen og for anleggsfasen, inkludert områdene påvirket av «ny jord»- 
prosjektet. Dette skal sikres gjennom før-, under- og etterundersøkelser. 

Overordnet verdivurdering 

Planområdet drenerer til Gjersjøvassdraget, Hølenvassdraget og til Vansjø-
/Hobølvassdraget, med Gjersjøen og Vansjø som er drikkevannskilder. Brukerinteressene er 
i tillegg landbruksvanning, friluftsliv og fritidsfiske. Elvene og bekkene i Gjersjøvassdraget og 
Hølenvassdraget er klassifisert som moderat økologisk tilstand, mens i Vansjø/ 
Hobølvassdraget er Kråkstadelva med sideelver klassifisert som svært dårlig økologisk 
tilstand og Bergerbekken som moderat økologisk tilstand. Områdene i «Ny jord» som 
drenerer til mindre bekker høyt oppe i nedbørfeltet, antas å ha samme økologiske status som 
hoved-vassdraget.  

Alle områdene i Ås kommune er karakterisert som liten verdi. Områder i Ski kommune er satt 
til liten verdi, bortsatt fra områder som drenerer direkte til hoved-vassdragene, som har fått 
middels verdi. 

Overordnet omfang- og konsekvensvurdering 

Oppdyrking av arealer fra skog til landbruksarealer vil generelt gi økt avrenning og negativ 
påvirkning på nærliggende vassdrag. I områder med planlagt jordforbedring (1b, 11, 20, 21, 
og 23) kan nydyrking medføre bedre forhold mht drenering og avrenning.  

«Ny jord»- områder som legges i direkte tilknytning til eksisterende dyrka mark, kan medføre 
økt hellingslengde på dyrka mark, med økt erosjonsrisiko.    

Det er ingen av områdene som inneholder åpne vann eller vassdrag. Omfangsvurderingen 
tar hensyn til om tiltakene vil kunne påvirke nærliggende bekker / elver, samt hvordan de vil 
påvirke hovedvassdraget nedstrøms.  

I områder som ligger mer enn 100 meter fra bekk / vassdrag settes omfanget til lite/ intet 
omfang. For områder som får betydelig økt hellingslengde, ligger i nærheten av bekk / 
vassdrag settes til middels negativt omfang og konsekvens. 

3.5.1 Verdivurdering 

Kriterier for vurdering av verdi er basert på kriterier i Statens vegvesen Håndbok V712, der 
verdivurdering og verdisetting av vannmiljø er en integrert del av naturmiljø.  

Verdivurderingen av vannmiljø baseres på miljøtilstanden i vannforekomsten, som omfatter 
både økologisk og kjemisk tilstand. God økologisk tilstand er definert som akseptable avvik 
fra naturtilstanden for de biologiske elementene, samt for de fysisk-kjemiske og 
hydromorfologiske støtteparameterne. Klassifisering av miljøtilstand i vannsystemer 
gjennomfores iht. Veileder 02:2013; Klassifisering av miljøtilstand i vann.  

Tabell 38 Kriterier for vurdering av verdi for vann og vannmiljø som del av naturmiljø i Håndbok V712 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Vannmiljø/ 
Miljøtilstand 

Vannforekomster i 
tilstandsklasser svært dårlig 
eller dårlig. Sterkt 
modifiserte forekomster 

Vannforekomster i 
tilstandsklassene moderat 
eller god/ lite påvirket av 
inngrep 

Vannforekomster nær 
naturtilstand eller i 
tilstandsklasse svært god 
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Verdivurderingen for de enkelte delområdene for «Ny jord», baseres på en vurdering av 
miljøtilstand for nærliggende vassdrag, som oftest små bekkeløp. Der de lokale vassdragene 
er i nær tilknytning til hovedvassdraget, vil verdivurderingen baseres på hovedvassdraget. 
Vurderingene baseres på klassifisering i vann-nett.no, der klassifisering av miljøtilstand 
gjennomføres for store enheter som hele elvestrenger og hovedresipienter. For lokale forhold 
benyttes data og rapporter fra vannområdene Morsa og Pura, der dette foreligger. 

Verdivurderingen inkluderer også miljømål og brukerinteresser for vannforekomstene.Dette 
betyr at vassdrag med viktige brukerinteresser fører til høyere verdi, enn vassdrag med 
mindre viktige brukerinteresser, der miljøtilstand ellers er lik.  

Vassdragenes innvirkning på andre tema som naturressurser og friluftsliv, vil omhandles i de 
enkelte temautredningene. 

I henhold til Vannforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe 
vannkvaliteten i vann og vassdrag. Etablering av ny landbruksjord fra skog kan føre til økt 
forurensning av nedstrøms vassdrag. Forurensningstilførselen øker særlig ved stor 
hellingsgrad og lang hellingslengder. Det er spesielt anleggsperioden som kan medføre 
påvirkninger, hovedsakelig i form av frigjøring av store mengder næringsstoffer fra myr eller 
skogsjord og økt avrenning av partikler, mens driftsperioden kan medføre episoder med økt 
avrenning av næringsstoffer og partikler. 

Aktuelle områder for «Ny jord» i Ås mellom Nygård og kommunegrensa er vurdert mht verdi 
for vannmiljø. 

 

Ås kommune 

Tabell 39. Verdivurdering av «Ny jord»-områder i Ås kommune (vannmiljø) 

Nr. Beskrivelse Verdi 
 

1 Ved vannskillet, skogsdrenering oppstrøms ny E18, mot 
Bølstadbekken. 
Ingen åpne vassdrag i nærheten. 

Liten verdi 

1b Ved vannskillet, Fuktig lokalt søkk i landbruksareal med lukket 
drenering mot Vassflobekken og Gjersjøen. 
Ingen åpne vassdrag i nærområdet,  

Liten verdi 

6 Bekk som renner gjennom området beholdes, inkludert 
kantvegetasjon. Område drenerer først mot lukket 
jernbanedrenering og videre i retning Bølstadbekken, ca 800 m i 
åpen grøft / bekk.  

Liten verdi 

7 Nær toppen av lokalt høydedrag. Drenerer fra feltet mot øst og 
til Skuterudbekken.  

Liten verdi 

 

Alle områdene er vurdert som liten verdi mht vannmiljø. 
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Ski kommune 

Aktuelle områder for «Ny jord» i Ski mellom kommunegrensa og Retvedt er vurdert mht verdi 
for vannmiljø. 

Tabell 40. Verdivurdering av «Ny jord»-områder i Ski kommune (vannmiljø) 

Nr. Beskrivelse Verdi 
 

11 Jordforbedring Litt fuktig drag. Ingen åpne vassdrag, men 
drenerer til Skuterudbekken og Østensjøvann (ca 300 m).  

Liten verdi 

13 Vann i området som må dreneres. Nesten øverst i nedbørfeltet, 
med drening østover til Glennetjern. Ingen åpne vassdrag, 

Liten verdi 

14 Nesten øverst i nedbørfeltet. Oppstrøms ny E18, avrenning mot 
Glennetjern. Ingen åpne vassdrag, 

Liten verdi 

16a  På høybrekk, flatt. Umiddelbar nærhet til ny E18. Ingen åpne 
vassdrag.  
Drenerer i hovedsak mot Glennetjern. 

Liten verdi 

16b På høybrekk, flatt. Umiddelbar nærhet til ny E18. Ingen åpne 
vassdrag.  
Drenerer i hovedsak mot Kråkstadelva. 

Liten verdi 

20 Jordforbedringsareal i forsenkning. Drenering mot 
Bergerbekken. Ingen åpne vassdrag. 

Liten verdi 

21 Jordforbedringsarealer med fjellblotninger i hellende terreng 
nord, øst og sør for gårdstunet samt i forsenkning nord for ny 
E18. Drenering mot Bergerbekken Ingen åpne vassdrag. 

Liten verdi 

23 Jordforbedringsareal. Eksisterende jorde fylles opp og slakes ut. 
Avrenning mot lite bekkedrag oppstrøms eksisterende E18 før 
utløp til Bergerbekken. 

Liten verdi 

25 Oppstrøms ny E18, med avrenning til eksisterende 
landbruksareal før avrenning til Bergerbekken. Bekken har liten 
verdi i området, men går over i mere verdifull bekk nedstrøms. 
Det er satt av buffersone mot bekken.  

Middels verdi 

34 
a-e 

Område med flere små åkerholmer i tildels bratt og vanskelig 
område ift hydrologi, med konsentrert avrenning ned mot 
elvesletta og til Kråkstadelva. Vann fra ovenfor liggende areal 
presses mellom åkerholmer. Omfattende hydrologiske tiltak må 
gjennomføres. Fare for utglidninger og erosjon.  

Middels verdi 

34 f Område med raviner ned mot Kråkstadelva. Ingen åpne 
bekkedrag. Avrenning mot lokal vei ned mot elvesletta og 
Kråkstadelva. 

Middels verdi 

51 Helt øverst i nedbørfelt med drenering til Kråkstadelva. Stor 
avstand til åpne vassdrag. 

Liten verdi 

52 Helt øverst i nedbørfelt med drenering til Kråkstadelva. Lokal 
gårds-dam i umiddelbar nærhet. 

Liten verdi 

54 Skogsområde med sumpskog i umiddelbar nærhet til 
Glennetjern. Det er avsatt ca 30 meter buffersone mot tjernet. 
Glennetjern er sårbart mht vannmengde og vannkvalitet mht 
avrenning. 

Middels verdi 
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3.5.2 Omfang og konsekvensvurdering 

Aktuelle områder for «Ny jord» i Ås mellom Nygård og kommunegrensa er vurdert mht 
omfang og konsekvens for vannmiljø. 

Ås kommune 

Tabell 41. Konsekvensvurderinger: «Ny jord»-områdene i Ås kommune (Vannmiljø) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

1 Endres fra skog til dyrket mark.  
Ved vannskillet, skogsdrenering oppstrøms ny E18, med 
vegetasjonsskjerm mot ny vei. Drenerer mot Bølstadbekken. 
Langt til åpne vassdrag fører til lite/ intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

1b Arealet heves for jordforbedring.  
Ved vannskillet. Fuktig lokalt søkk i landbruksareal med lukket 
drenering mot Vassflobekken og Gjersjøen. 
Langt til åpne vassdrag fører til lite/ intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

6 Endres fra skog til dyrket mark  
Avrenning i retning Bølstadbekken, ca 800 m via lukket 
drenering langs jernbane.   Eksisterende bekkeløp beholdes 
med 10 meter vegetasjonssone. 
Langt til åpne vassdrag fører til lite/ intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

7 Endres fra skog til dyrket mark  
Nær toppen av lokalt høydedrag. Øker hellingslengden på dyrka 
mark med avrenning mot øst og Skuterudbekken.  
Lang hellingslengde og ikke langt til åpne vassdrag fører til 
middels negativt omfang. 

Liten negativ 
konsekvens   
(-) 

 

Ski kommune 

Tabell 42. Konsekvensvurderinger: «Ny jord»-områdene i Ski kommune (Vannmiljø) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

11 Området heves for jordforbedring. Medfører slakere skråning og 
redusert ravinedannelse.  
Ingen åpne vassdrag, men drenerer til Skuterudbekken og 
Østensjøvann (ca 300 m), og gir lite omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

13 Endres fra skog til dyrket mark og oppfylling av lite ravine på 
eksisterende dyrka mark. Vann i området som må dreneres. 
Nesten øverst i nedbørfeltet. Øker hellingslengden på dyrka 
mark med avrenning mot øst til lokalveg. 200 meter til 
Glennetjern. Økt landbruksavrenning til Glennetjern fører til lite 
omfang. 

Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens  
(0 / -) 

14 Endres fra skog til dyrket mark  
Nesten øverst i nedbørfeltet. Oppstrøms ny E18, avrenning mot 
Glennetjern. Langt til åpne vassdrag fører til lite/ intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

16a Endres fra skog til dyrket mark. Umiddelbar nærhet til ny E18. På 
høybrekk, flatt. Drenerer mot ny lokalvei. Langt til åpne vassdrag 
fører til lite/ intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

16b Endres fra skog til dyrket mark  Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 
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På høybrekk, flatt. Umiddelbar nærhet til ny E18. Øker 
hellingslengden på dyrka mark marginalt med avrenning mot sør. 
Langt til åpne vassdrag fører til lite/ intet omfang. 

20 Området heves noe for jordforbedring.  
I forsenkning. Drenering inn mot Bergerbekken. Langt til åpne 
vassdrag fører til lite/ intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

21 Området heves for jordforbedring. Helling vekk fra lokal gårds-
dam. Drenering via lokal grøft mot Bergerbekken. Kort vei til 
åpne vassdrag fører til middels negativt omfang. 

Middels negativ 
konsekvens  
(- -) 

23 Området heves og flates ut for jordforbedring. Lengre 
hellingslengde. Opstrøms eksisterende E18. Kort vei, men flere 
barrierer før åpne vassdrag fører til lite negativt / intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

25 Endres fra skog til dyrket mark.  
Oppstrøms ny E18, med avrenning til eksisterende 
landbruksareal før avrenning til Bergerbekken, med videre 
avrenning til Hobølelva. Det er satt av buffersone mot bekken. 
Opprettholder skogsområdet mellom «Ny jord» og bekk. Kort vei 
til åpne vassdrag fører til middels negativt omfang. 

Liten til middels 
negativ 
konsekvens   
(- / - -) 
 

34 
a- e 

Endres fra skog til dyrket mark  
Område med flere små åkerholmer i tildels bratt og vanskelig 
område ift hydrologi. Konsentrert avrenning ned mot elvesletta til 
Kråkstadelva. Fungerer i dag som barrierer / rensing av 
åkervann. Relativt kort vei til åpne vassdrag fører til middels til 
lite negativt omfang. 

Middels negtiv 
konsekvens    
(- -) 

34 f Området heves og flates ut for jordforbedring. 
Område med ravine i tildels bratt terreng ned mot elvesletta til 
Kråkstadelva. Drenerer mot lokalvei og videre ned mot 
Kråkstadelva. Redusert fall er positivt, men nærhet til en mindre 
bekk fører til lite negativt omfang. 

Liten negativ 
konsekvens     
(-) 

51 Endres fra skog til dyrket mark  
Helt øverst i nedbørfelt med drenering mot skog og videre til 
Kråkstadelva. Langt til åpne vassdrag fører til lite negativt / intet 
omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens (0) 

52 Endres fra skog til dyrket mark  
Helt øverst i nedbørfelt med drenering mot skog og videre til 
Kråkstadelva. Lokal gårds-dam i umiddelbar nærhet. Det er satt 
av en buffersone mot dammen. Langt til åpne vassdrag fører til 
lite negativt/ intet omfang. 

Ubetydelig 
konsekvens (0) 

54 Endres fra skog til dyrket mark  
Skogsområde med sumpskog i umiddelbar nærhet til 
Glennetjern. Sumpskog er satt av til buffersone mot tjernet. 
Glennetjern er sårbart mht avrenning. Eksisterende fangdam 
langs nordlige grensen bør opprettholdes.  Øker hellingslengden 
på dyrka mark med avrenning mot vest, men kan opprettholde 
grøftesystem møt øst. Umiddelbar nærhet til åpent vann fører til 
middels negativt omfang. 

Middels negativ 
konsekvens  (- -) 

3.5.3 Konsekvenser i anleggsfasen  

Det er ulike typer forurensning som kan oppstå i en anleggsfase som kan ha negativ 
innvirkning på vassdragene: 

 Jordpartikler ved graving masseforflytninger, mellomlagring og deponi av masser 
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 Søl av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av maskiner 

 Avrenning av næringsstoffer, fosfor og nitrogen. 
 

Drenering fra «Ny jord» områder må ledes til terreng eller grøfter med mulighet for rensing, 
alternativt må det etebleres renseløsninger før utslipp til resipient eller før det kobles opp mot 
eksisterende landbruksdrenering.  

I de fleste områdene vil skog erstattes av landbruksarealer. Anleggsfasen inkluderer hogst 
av skog, fjerning av stubber og røtter, påfylling av «Ny jord» og ny arrondering, eventuelt er 
det lokalt behov for sprengning før oppfylling av «Ny jord». Områdene må også grøftes og 
dreneres. Avrenning fra etablering og drift på midlertidige veger må vurderes særskilt når 
dette er avklart. 

Det må forventes store mengder partikkelavrenning i anleggsfasen. Oppsamling og sikring 
mot avrenning til åpne vann og vassdrag må planlegges for hvert område. 

Avbøtende tiltak i anleggsfasen  

Nedenfor gis en generell oppsummering av mulige type anleggstiltak for å minimere 
avrenning av partikler og evt. oljekomponenter fra anleggsområdet til resipient. Det er mest 
aktuelt med tiltak i delområder som ligger i nærhet av åpne vassdrag eller nær avrenning til 
gårdsdammer. 

 Avskjærende grøfter og ledevoller oppstrøms anleggsområdet slik at ikke 

overflatevann renner inn i området 

 Fokus på masseforflytninger i perioder med lite nedbør  

 Kartlegge eksisterende fangdammer og vurdere oppgradering og ekstra vedlikehold av 

disse. Etablering av midlertidige sedimentasjonsdammer/basseng nedstrøms 

vannveger og i lavpunkter i terrenget.  

 Opprettholde / etablere graskledt buffersone nedstrøms vannveger og i lavpunkter i 

terrenget 

 Evt mellomlagring av masser legges på høytliggende områder slik at mengde 

overflatevann reduseres til nedbør på selve massene 

o Evt. tildekking av masser med tett duk 

o Masser legges i god avstand til vannresipient  

 Krav til prøvetaking oppstrøms og nedstrøms anleggsområde 
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3.6 Skogbruk 

Fra Planprogrammet for E18 Retvet - Vinterbro: 
Forbruk av dyrka mark og skog vil bli dokumentert.  

I Håndbok V712, er det satt følgende kriterier for å bedømme omfang for naturressurser (vist 
i tabell under). 

Tabell 43. Kriterier for å bedømme omfang av naturressurser (fra SVVs Håndbok V712; Konsekvensanalyser). 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite 
negativt 

Intet Lite 
positivt 

Middels 
positivt  

Stort positivt  

Ødelagt Forringet Noe 
forringet 

Ingen 
endring 

Noe 
forbedret 

Forbedret Stor forbedring 

   

Overordnet verdivurdering 

For verdien for skogressursene som går tapt som følge av oppdyrking, benyttes V712, hvor 
høy bonitet skog har høy verdi, middels bonitet - middels verdi og lav bonitet – liten verdi. 
Det er nesten 80 % av skogressursene som foreslås dyrket opp i Ås som har høy verdi, de 
resterende middels verdi (kun liten andel liten verdi). I Ski er tilsvarende tall også 80 % skog 
med høy verdi som foreslås dyrket opp, 12 % middels verdi og de resterende liten verdi.  

Overordnet omfang- og konsekvensvurdering 

Omfanget av skogressursene blir svært negativ for alle skogsområder som dyrkes opp da 
skogressursen går tapt. Konsekvensen for områdene varierer fra stor negativ konsekvens til 
middels negativ konsekvens. 

3.6.1 Verdivurdering  

Ås kommune 

Dette gjelder følgende «Ny jord»-områder: 1, 6, 7 

Tabell 44 Verdivurdering av skog som kan bli dyrket opp i Ås ifm «Ny jord»-prosjektet; strekningen 
Nygårdskrysset-kommunegrensa Ski.  

Delområde 1 6 7 Sum Verdi 

Skog høy bonitet 39 53 16 108 Stor 

Skog middels 
bonitet 

  24 24 Middels 

Skog lav bonitet 5   5 Liten 

 

Ski kommune:  

Dette gjelder følgende «Ny jord»-områder: 13, 14, 16, 25, 34a-e, 51, 52 og 54.   
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Tabell 45 Verdivurdering av skog som kan bli dyrket opp i Ski ifm «Ny jord»-prosjektet; strekningen 
kommunegrensa Ås-Retvet.  

Delområde 13 14 16 25 34a-
e 

51 52 54 Sum Verdi 

Skog høy bonitet 39 16 23 5 11 15 16 11 136 Stor 

Skog middels bonitet        21 21 Middels 

Skog lav bonitet 15        15 Liten 

 

3.6.2 Omfang og konsekvensvurdering 

Ås kommune 

Skogsområder som tas ut til «Ny jord» vil generelt gi svært negativt omfang for 
skogressursene, da ressursene vil gå tapt (jfr. metode i v712).  Konsekvensen blir i 
varierende grad negativ da verdien av skogsområdene varierer noe (se over).  

Tabell 46. Konsekvensvurderinger: «Ny jord»-områdene i Ås kommune (skogbruk) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

1 Svært negativt omfang da skogressursen går tapt. Stor negativ 
konsekvens  
(- - -) 

6 Svært negativt omfang da skogressursen går tapt. Stor negativ 
konsekvens  
(- - -) 

7 Svært negativt omfang da skogressursen går tapt. Middels negativ 
konsekvens  
(- -) 

 

Ski kommune 

Tabell 47. Konsekvensvurderinger: «Ny jord»-områdene i Ski kommune (skogbruk) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

13 Svært negativt omfang da skogressursen går tapt. Middels negativ 
konsekvens  
(- -) 

14  Svært negativt omfang da skogressursen går tapt. Stor negativ 
konsekvens  
(- - -) 

16a/
b 

Svært negativt omfang da skogressursen går tapt. Stor negativ 
konsekvens  
(- - -) 

25 Svært negativt omfang da skogressursen går tapt. Stor negativ 
konsekvens  
(- - -) 

51 Svært negativt omfang da skogressursen går tapt. Stor negativ 
konsekvens  
(- - -) 
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52 Svært negativt omfang da skogressursen går tapt. Stor negativ 
konsekvens  
(- - -) 

54 Svært negativt omfang da skogressursen går tapt. Middels negativ 
konsekvens (- -) 

 

 

 

3.7 Vannressurser 

Fra Planprogrammet for E18 Retvet - Vinterbro::  

Som en del av planarbeidet skal alle private anlegg som omfatter jordbruksdrenering, VA-
anlegg, brønner, gårdsdammer etc. registreres. Opplysninger om dette vil bli innhentet både 
gjennom kontakt med aktuelle etater, men også gjennom henvendelse til berørte grunneiere. 

Drenering og hydrotekniske anlegg i landbruket skal ivaretas på eksisterende og nye 
jordbruksarealer. 

Overordnet verdivurdering 

Overflatevann 

Innen planområdet er det ett større overflatevann – Østensjøvann, som brukes til 
jordbruksvanning, og ett lite tjern - Glennetjernet. Nordre del av planområdet renner til 
Gjersjøen, som er drikkevannskilde, og østre del av planområdet renner til Hobølelva og 
videre til Vansjø, som også er drikkevannskilde. Ellers er det begrenset utnyttelse av 
overflatevannet som ressurs. 

Grunnvann 

Grunnvannsressursene er stort sett knyttet til grunnvann i fjell. Lokalt kan grunnvann i 
løsmasser også utnyttes. 

Det er kartlagt c a30 brønner i planområdet, i hovedsak borebrønner i fjell, men også enkelte 
kilder og gårdsdammer. I tillegg finnes flere borebrønner benyttet som energibrønner.  

Bergartene på strekningen består overveiende av prekambriske gneisbergarter, med 
vanngiverevne fra 200 l/time til 1500 l/t, med en medianverdi på 300 - 600 l/time (Gunderen 
& DeBeer, 2009).  Prosjektområdet ligger i sin helhet under marin grense (som i området er 
på ca 200 moh.). 

Verdivurderingen er satt til liten eller middels verdi, basert i hovedsak på lokal vurdering av 
naturressursen. Vannressursen i hovedvassdraget vurderes også dersom «Ny jord» området 
ligger med direkte avrenning til hoved-vassdraget. 

Overordnet omfang- og konsekvensvurdering 

I områder som ligger mer enn 100 meter fra brønn eller vassdrag settes omfanget til lite/ intet 
omfang. Områder som får betydelig økt hellingslengde, ligger i nærheten av brønn eller 
vassdrag settes til middels negativt omfang og konsekvens. 
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3.7.1 Verdivurdering 

Kriterier for vurdering av et enkeltområdes verdi er basert på kriterier i Statens vegvesen 
Håndbok V712. 

Tabell 48 Kriterier for vurdering av vannressursenes verdi  

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Områder med  
overflatevann/ 
grunnvann 

Vannressurser som har 
dårlig kvalitet eller liten 
kapasitet. 
Vannressurser som er egnet 
til energiformål. 

Vannressurser med middels 
til god kvalitet og kapasitet 
til flere 
husholdninger/gårder  
Vannressurser som er godt 
egnet til energiformål. 

Vannressurser med meget 
god kvalitet, stor kapasitet 
og som det er mangel på i 
området.  
Vannressurser av nasjonal 
interesse til energiformål. 
 

 
Det pågår en befaring og kartlegging av status mht detaljplassering og tilstand til de enkelte 
brønnene i området 

Aktuelle områder for «Ny jord» i Ås mellom Nygård og kommunegrensa er vurdert mht verdi 
for vannressruser. 

 

Ås kommune 

 Tabell 49. Verdivurdering av «Ny jord»-områder i Ås kommune (Vannressurser) 

Nr. Beskrivelse Verdi 
 

1 Ved vannskillet, skogsdrenering oppstrøms ny E18, mot 
Bølstadbekken. 
Flere borebrønner i nærområdet, men nedstrøms ny E18. 

Middels verdi 

1b Ved vannskillet, Fuktig lokalt søkk i landbruksareal med lukket 
drenering mot Vassflobekken og Gjersjøen. 
Ingen vannressurser i nærheten. 

Liten verdi 

6 Avrenning i retning Bølstadbekken, ca 800 m.   Område 
drenerer først mot jernbane.  
 

Liten verdi 

7 Nær toppen av lokalt høydedrag. Drenerer avrenningsvann fra 
feltet mot øst og Skuterudbekken.  
Flere borebrønner i nærområdet   

Middels verdi 

 

Ski kommune 

Aktuelle områder for «Ny jord» i Ski mellom kommunegrensa og Retvedt er vurdert mht verdi 
for vannressurser. 

Tabell 50. Verdivurdering av «Ny jord»-områder i Ski kommune (Vannressurser) 

Nr. Beskrivelse Verdi 
 

11 Jordforbedring   
Ingen vannressurser i nærheten. 

Liten verdi 

13 Vann i området som må dreneres.  
Ingen vannressurser i nærheten. 

Liten verdi 

14 Nesten øverst i nedbørfeltet. Oppstrøms ny E18, avrenning mot 
Glennetjern.  

Liten til middels 
verdi 
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En brønn ca 50 meter nedstrøms. 

16a På høybrekk, flatt. Umiddelbar nærhet til ny E18.  Liten verdi 

16b På høybrekk, flatt. Umiddelbar nærhet til ny E18.  
En brønn ca 50 meter nedstrøms. 

Liten til middels 
verdi 

20 Jordforbedringsareal i forsenkning. 
Ingen vannressurser i nærheten. 

Liten verdi 

21 Jordforbedring av flere fjellblotninger bla annet ved 
tunnelpåhugg mellom gårdsveg og skog, samt heving av 
forsenkning nor for ny E18. Drenering inn mot Bergerbekken  
Ingen vannressurser i nærheten. 

Liten verdi 

23 Jordforbedringsareal. På en rygg, oppstrøms eksisterende E18 
før utløp til Bergerbekken. En brønn ca 50 meter nedstrøms. 

Liten til Middels 
verdi 

25 Kupert, lokalt bratt og direkte avrenning til Bergerbekken, med 
videre avrenning til Hobølelva. Ingen vannressurser i nærheten. 

Liten til Middels 
verdi 

34a-
e 

Område med flere små åkerholmer i tildels bratt og vanskelig 
område ift hydrologi, ned mot elvesletta til Kråkstadelva. 
Drenerer ned mot Kråkstadelva.  
Ingen vannressurser i nærheten. 

Liten verdi 

34 f Området heves og flates ut for jordforbedring. 
Område med ravine i tildels bratt terreng ned mot elvesletta til 
Kråkstadelva.  Drenerer mot lokalvei og videre ned mot 
Kråkstadelva. Redusert fall er positivt, og et stykke til åpne 
vassdrag. ngen vannressurser i nærheten. 

Liten verdi 

51 Helt øverst i nedbørfelt med drenering til Kråkstadelva.  
En brønn ca 50 meter nedstrøms. 

Liten til Middels 
verdi 

52 Helt øverst i nedbørfelt med drenering til Kråkstadelva. Lokal 
gårds-dam i umiddelbar nærhet. 

Liten verdi 

54 Skogsområde med sumpskog i umiddelbar nærhet til 
Glennetjern. Krever buffersone mot tjernet. Glennetjern er 
sårbart mht avrenning.   
Ingen vannressurser i nærheten. 

Middels verdi 

3.7.2 Omfang og konsekvensvurdering 

Aktuelle områder for «Ny jord» i Ås mellom Nygård og kommunegrensa er vurdert mht 
omfang og konsekvens for vannressurser. 

Det er ingen av områdene som inneholder åpne vann eller vassdrag. Omfangsvurderingen 
blir dermed om tiltakene kan påvirke nærliggende grunnvannsbrønner og konsekvensen av 
dette. 

Graving i løsmassene vil som regel ikke påvirke en borebrønn i fjell. Lokalt kan imidlertid 
graving / oppfylling og nydyrking påvirke infiltrasjonsområder slik at vannmengde og særlig 
vannkvalitet kan endres (økt påvirkning av f.eks nitrogen). Sprengning i nærområdet til 
brønnen kan ha større betydning for borebrønner i fjell.  

Ås kommune 

Tabell 51.Konsekvensvurderinger: «Ny jord»-områdene i Ås kommune (Vannressurser) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

1 Graving / oppfylling i det nære infiltrasjonsområdet til 
borebrønner kan gi  negative effekter på vannkvalitet / 
vannmengde gir middels negativt omfang. 

Liten negativ 
konsekvens  
( - ) 
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1b Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

6 Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

7 Graving / oppfylling i det nære infiltrasjonsområdet til 
borebrønner kan gi  negative effekter på vannkvalitet / 
vannmengde gir middels negativt omfang. 

Liten negativ 
konsekvens   
(-) 

 

 

Ski kommune 

Tabell 52. Konsekvensvurderinger: «Ny jord»-områdene i Ski kommune (Vannressurser) 

Nr. 
 

Omfangsvurdering Konsekvens 

11 Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

13 Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

14 Graving / oppfylling i det nære infiltrasjonsområdet til 
borebrønner kan gi negative effekter på vannkvalitet / 
vannmengde gir middels negativt omfang. 

Liten til ubetydelig 
konsekvens  
(- / 0 ) 

16a Graving / oppfylling i det nære infiltrasjonsområdet til 
borebrønner kan gi negative effekter på vannkvalitet / 
vannmengde gir middels negativt omfang. 

Liten til ubetydelig 
konsekvens  
( - /0) 

16b Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Ubetydelig 
konsekvens (0) 

20 Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Ubetydelig 
konsekvens (0) 

21 Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Ubetydelig 
konsekvens (0) 

23 Graving / oppfylling i det nære infiltrasjonsområdet til 
borebrønner kan gi negative effekter på vannkvalitet / 
vannmengde gir middels negativt omfang. 

Liten til ubetydelig 
konsekvens  
( - /0) 

25 Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Liten til ubetydelig 
konsekvens  
( - /0) 

34 
a-e 

Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

34 f Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 

51 Graving / oppfylling i det nære infiltrasjonsområdet til 
borebrønner kan gi negative effekter på vannkvalitet / 
vannmengde gir middels negativt omfang. 

Liten til ubetydelig 
konsekvens  
( - /0) 

52 Langt til nærmeste brønn fører til lite/ intet omfang. Ubetydelig 
konsekvens  
(0) 
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54 Graving / oppfylling i det nære infiltrasjonsområdet til 
borebrønner kan gi negative effekter på vannkvalitet / 
vannmengde gir middels negativt omfang. 

Liten til ubetydelig 
konsekvens   
( - /0) 

3.7.3 Konsekvenser i anleggsfasen 

Graving / oppfylling i det nære infiltrasjonsområdet til borebrønner og særlig gravde brønner / 
oppkommer kan gi negative effekter på vannkvalitet / vannmengde. Særlig sårbart ved 
graving oppstrøms brønnen, men også nedstrøms ved eventuell drenering av vannførende 
lag, kan gi negativ påvirkning på vannmengde. 

Det pågår en kartlegging av alle brønner med hensyn til sårbarhet, vannkvalitet, 
vannmengde og bruk. Undersøkelsen vil danne grunnlag for en bedre vurdering av tiltak ved 
de enklete brønnene. 

3.8 Kostnadsoverslag 

I prosjektet «Ny jord» er det stilt strenge krav til avkastning på de nye arealene allerede fra 
etableringstidspunktet. Dette forutsetter at arbeidet må utføres etter krevende retningslinjer 
vedrørende håndtering av jordmassene både ved utgraving, transport og utlegging.  Arbeidet 
kan heller ikke utføres under alle værforhold. På grunn av de sårbare resipienter (som Morsa 
og PURA har ansvaret for) står man også overfor spesielle utfordringer med hensyn til 
drenering og avløp av vann. 

Prosjektet er et pilotprosjekt og det finnes lite erfaringsgrunnlag for kostnader med å 
gjennomføre de aktuelle arbeidene. Rapport fra Samferdselsdepartementet datert 3.juli 2013 
(Fysisk kompensasjon av jordbruk- og naturområder ved samferdselsutbygging) gjengir at 
kostnadene med jordflytting ligger på ca. kr.370 000 pr. dekar. I den kalkulasjonen er 
forutsatt et betydelig omfang av fjellsprengning. Prosjektet har selv gjennomført en beregning 
basert på de samme forutsetninger som i rapporten fra Samferdselsdepartementet, men med 
mindre behov for fjellsprengning. Kostnaden er da beregnet ca. kr. 220 000 pr. dekar.  

Begge beregningseksemplene forutsetter at arbeidene kan drives kontinuerlig uten å ta 
hensyn til værforhold. I realiteten må arbeidet stoppes i regnværsperioder for ikke å 
ødelegge jordstruktur eller føre til større utslipp av partikler til sårbare vassdrag. Kostnadene 
knyttet til slike forhold er svært vanskelig å anslå. Det må derfor aksepteres en større 
usikkerhet i kostnadsoverslaget enn det som normalt kreves på reguleringsplannivå (+/-10 
%). Kostnadene per dekar vurderes å ligge mellom kr. 260 000 og kr 360 000 med en 
middelverdi på kr.310 000. Med utgangspunkt i at det til sammen er 410 dekar som skal 
erstattes gir det en kostnad på gjennomføring av selve prosjektet på ca. 130 mill.kr.  

Utover dette kommer kostnader til grunnerverv og nødvendige grunnundersøkelser anslått til 
ca. 10 mill.kr. Det vil også tilkomme kostnader til planlegging, prosjektering og kvalitetssikring 
i gjennomføringsfasen, samt kostnader knyttet til forskning/utvikling knyttet til dette 
pilotprosjektet. Disse kostnader er anslått til ca. 20 mill. De totale kostnader blir med dette 
vurdert til kr.160 mill. med en usikkerhet på +/- 20 %. 
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4 SAMMENSTILLING OG ANBEFALING 

Kapitlet inneholder en sammenstilling av konsekvensutredningene som er beskrevet i kapittel 3. Kapittel 4.1 omhandler driftsfasen og kapittel 
4.2 omhandler anleggsfasen. 

4.1 Samlet konsekvensutredning - driftsfasen 

Tabellen gir en sammenstilling av de temavise konsekvensvurderingene for «Ny jord»-områdene i Ås kommune. Tabell 55 gir en samlet 
beskrivelse av konsekvensene for det enkelte delområde og anbefaling knyttet til regulering. 

Tabell 53: Sammenstilling av konsekvensvurderinger for «Ny jord»-områder i Ås kommune 

N 
Y 

J 
O 
R 
D 

 
Landskap 

Nærmiljø 
 og  

friluftsliv 

Kulturminner 
 og  

kulturmiljø 

 
Naturmiljø 

 
Vannmiljø 

 
Skogbruk 

 
Vannressurser 

 
1 

- 
(liten negativ) 

 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

 

- 
(liten negativ) 

 

0 
(ubetydelig) 

 

--- 
(stor negativ) 

- 
(liten negativ) 

 

 
1b 

0 
(ubetydelig) 

 

0 
(ubetydelig) 

 

0 
(ubetydelig) 

 

0 
(ubetydelig) 

 

0 
(ubetydelig) 

 

 0 
(ubetydelig) 

 

 
6 

- 
(liten negativ) 

 

- 
(liten negativ) 

0 
(ubetydelig) 

 

- 
(liten negativ) 

0 
(ubetydelig) 

 

--- 
(stor negativ) 

0 
(ubetydelig) 

 

 
7 

0 
(ubetydelig) 

 

0 
(ubetydelig) 

 

0 
(ubetydelig) 

 

- 
(liten negativ) 

 

- 
(liten negativ) 

 

-- 
(middels negativ) 

- 
(liten negativ) 

 

 

Tabellen under gir en sammenstilling av de temavise konsekvensvurderingene for «Ny jord»-områdene i Ski kommune. Tabell 56 gir en samlet 
beskrivelse av konsekvensene for det enkelte delområde og anbefaling knyttet til regulering. 
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Tabell 54 Sammenstilling av konsekvensvurderinger for «Ny jord»-områder i Ski kommune 

N 
Y 

J 
O 
R 
D 

 
Landskap 

Nærmiljø 
 og  

friluftsliv 

Kulturminner 
 og  

kulturmiljø 

 
Naturmiljø 

 
Vannmiljø 

 
Skogbruk 

 
Vannressurser 

 
11 

0 

(ubetydelig) 
 

0 

(ubetydelig) 
 

0 

(ubetydelig) 
 

0 

(ubetydelig) 

0 

(ubetydelig) 

 0 

(ubetydelig) 

 
13 

- 

(liten negativ) 

- 

(liten negativ) 
 

-- 

(middels negativ) 

- 

(liten negativ) 
 

0/- 

(ubetydelig/ liten 
negativ) 

-- 

(middels negativ) 

0 

(ubetydelig) 

 
14 

- 
(liten negativ) 

 

- 
(liten negativ) 

 

0 
(ubetydelig) 

 

- 
(liten negativ) 

 

0 
(ubetydelig) 

--- 
(stor negativ) 

-/0 
(liten negativ/ 
ubetydelig) 

 
16a 

-- 
(middels negativ) 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

- 
(liten negativ) 

 

0 
(ubetydelig) 

--- 
(stor negativ) 

-/0 
(liten negativ/ 
ubetydelig) 

 
16b 

-- 
(middels negativ) 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

- 
(liten negativ) 

 

0 
(ubetydelig) 

--- 
(stor negativ) 

0 
(ubetydelig) 

 
20 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

 0 
(ubetydelig) 

 
21 

-/0 
(liten/ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

0/- 
(ubetydelig/liten 

negativ) 

0 
(ubetydelig) 

0/- 
(ubetydelig/ liten 

negativ) 

 0 
(ubetydelig) 

 
23 

- 
(liten negativ) 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

 -/0 
(liten negativ/ 
ubetydelig) 

 
25 

- 
(liten negativ) 

0 
(ubetydelig) 

0 
(ubetydelig) 

- 
(liten negativ) 

 

-/-- 
(liten/middels negativ) 

--- 
(stor negativ) 

-/0 
(liten negativ/ 
ubetydelig) 

34a-
e 

- 

(liten negativ) 
 

0 

(ubetydelig) 

- 

(liten negativ) 

- 

(liten negativ) 
 

-- 

(middels negativ) 
 

-- 

(middels negativ) 

0 

(ubetydelig) 

 
34f 

- 
(liten negativ) 

 

0 
(ubetydelig) 

- 
(liten negativ) 

0/- 
(ubetydelig/liten 

negativ) 

- 
(liten negativ) 

 0 
(ubetydelig) 

 
51 

- 
(liten negativ) 

- 
(liten negativ) 

 

0 
(ubetydelig) 

0/- 
(ubetydelig/ liten 

negativ) 

0 
(ubetydelig) 

--- 
(stor negativ) 

-/0 
(liten negativ/ 
ubetydelig) 

 
52 

- 
(liten negativ) 

- 
(liten negativ) 

 

- 
(liten negativ) 

 

- 
(liten negativ) 

 

0 
(ubetydelig) 

--- 
(stor negativ) 

0 
(ubetydelig) 

 
54 

-- 
(middels negativ) 

- 
(liten negativ) 

0 
(ubetydelig) 

-/-- 
(liten/middels negativ) 

-- 
(middels negativ) 

-- 
(middels negativ) 

-/0 
(liten negativ/ 
ubetydelig) 
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Ås kommune 

Tabell 55 Samlet vurdering av «Ny jord»-områdene i Ås kommune 

NJ 
 

NR 

 
SAMLET VURDERING 

 

 
1 

Området er hovedsakelig lettbrukt, dyrkbar skogsmark i dag (en mindre del er ikke dyrkbar). 

Arealet vil bli en naturlig utvidelse av jordbrukslandskapet. Avskogingen vil medføre noe mer 

eksponering av ny E18 på strekningen. Som avbøtende tiltak kan det bevares 

skjermvegetasjon mellom «Ny jord»-området og ny E18. Avskogingen innebærer imidlertid  

negative konsekvenser for tema skogbruk, da skogressursen går tapt. 

Tiltaket vil gjøre at kjerreveiene gjennom området forsvinner. Det er imidlertid planlagt 

omlegging av sti i området som skal tilpasses overgang over ny E18. Områdets funksjon 

som innfallsport til Holstadmarka vil dermed opprettholdes og muligens bedres dersom 

avbøtende tiltak gjennomføres. 

Tiltakene i området vil øke verdien fra liten til stor når det gjelder jordbruk.  

 

Verdien av å få området dyrket opp veier tyngst, og området foreslås derfor regulert til «Ny 

jord»-område. 

 

Arealet foreslås regulert. 

 

 
1b 

Området er et jordforbedringsareal som av grunneier er beskrevet som fuktig med dårlig 

avling. Oppfyllingen av terrenget vil ikke gi noen vesentlig endring av landskapsbildet. 

Oppdyrking vil heller ikke medføre vesentlige konsekvenser for de resterende fagtemaene. 

Hele arealet vil øke verdi fra middels til stor når det gjelder jordbruk.  

Fraværet av negative konsekvenser for øvrige fagtemaer gjør at området foreslås regulert til 

«Ny jord»-område. 

Arealet er jordforbedringsareal og i forbindelse med høringen har det kommet kritiske 

merknader til at slike arealene skal inngå i arealregnskapet til Ny jord. Området foreslås ikke 

regulert. 

 

 
6 

Hovedsakelig lettbrukt, dyrkbar skogsmark (en mindre del er ikke dyrkbar). Arealet vil bli en 

naturlig utvidelse av jordbrukslandskapet. Avskoging i området vil åpne opp for utsyn til 

jordbrukslandskapet fra stier gjennom skogen i øst. Gjenværende skogsområde vil ivareta 

innramming av jordbrukslandskapet og helheten i det overordnete landskapsrommet. Det er 

foreslått avbøtende tiltak for å bevare bekkeløpet i området. Avskogingen innebærer 

imidlertid store negative konsekvenser for skogbruk, da skogressursen går tapt. 

Tiltaket innebærer at lysløypa og stien langs jernbanen beholdes. Der stien langs jernbanen 

skrår opp mot Haugerudveien, vil denne måtte legges om noe. Det vil stå igjen 

skjermvegetasjon langs traseene og ny dyrka mark. Lysløypa vil ikke lenger gå gjennom tett 

skog langs område 6, men gi bedre utsyn mot nord. 

Hele arealet vil etter gjennomføring av tiltak få verdien stor når det gjelder jordbruk. 
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Verdien av å få området dyrket opp og med begrensede negative konsekvenser for de 

andre fagtemaene, med unntak av skogbruk, gjør at området foreslås regulert til «Ny jord»-

område. 

 

Arealet foreslås regulert. 

 

 
7 

Området er lettbrukt, dyrkbar skogsmark av høy og middels bonitet; mye blokkmark, 

rydningsstein og høydeforskjell mot eksisterende jorde – deler er impediment. Oppdyrking 

av området vil bli en videreføring av jordbrukslandskapet i øst og bli en naturlig del av 

helheten i landskapet. Avskogingen innebærer imidlertid negative konsekvenser for 

skogbruk, da skogressurser går tapt. 

Det er et automatisk fredet kulturminne innenfor området, Det er imidlertid utgravd av KHM i 

2005. Tiltaket er derfor vurdert til ikke å ha konsekvenser for kulturminneverdier. 

Tiltaket vil øke hellingslengden på dyrka mark med avrenning mot øst og Skuterudbekken. 

Lang hellingslengde og ikke langt til åpne vassdrag kan medføre negative konsekvenser for 

vannmiljø. Borebrønner i nærområdet kan påvirkes av oppdyrkingen, men avrenningen er i 

hovedsak bort fra brønnene. 

Hele arealet vil etter gjennomføring av tiltak få verdien stor når det gjelder jordbruk. 

Verdien av å få området dyrket opp og sett i sammenheng med de begrensede 

konsekvensene for de andre fagtemaene, med unntak av skogbruk, foreslås området 

regulert til «Ny jord»-område. 

Arealet foreslås regulert. 
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Ski kommune 

Tabell 56 Samlet vurdering av «Ny jord»-områdene i Ski kommune 

NJ  
NR 

SAMLET VURDERING 

 
11 

Området er et jordforbedringsareal: oppdyrket område i forsenkning, med høy fuktighet. 

Oppfylling av forsenkningen i terrenget vil gi liten/ingen endring i landskapsbildet. Tiltaket vil 

heller ikke medføre vesentlige konsekvenser for de resterende fagtemaene. 

Hele arealet vil øke verdi fra middels til stor når det gjelder jordbruk. 

Verdien av å få området dyrket opp sett i sammenheng med fraværet av negative 

konsekvenser for øvrige fagtemaer gjør at området foreslås regulert til «Ny jord»-område. 

Arealet er jordforbedringsareal og i forbindelse med høringen har det kommet kritiske 

merknader til at slike arealene skal inngå i arealregnskapet til Ny jord. Området foreslås ikke 

regulert. 

  

 
13 

Området er en del av Grytlandsskogen, og består hovedsakelig av lettbrukt, dyrkbar 

skogsmark av høy bonitet (en mindre del ikke dyrkbar). Arealet vil bli en naturlig utvidelse av 

jordbrukslandskapet i øst. Skogen rundt vil ivareta innramming av landskapsrommet. Det 

bølgete terrenget vil bli noe mer utflatet, som gir noe mindre variasjon i terrenget. 

Tiltaket vil ta deler av Grytlandskogen / Prestegårdsskogen, men ikke gi vesentlige 

endringer i attraktiviteten til dette skogsområdet for friluftsbruk. Avskogingen innebærer 

imidlertid negative konsekvenser for skogbruk, da skogressurser går tapt. 

Det er registrert fire kulturminnelokaliteter fra nyere tid som ligger innenfor arealet. Dette er 

et steingjerde/innhegning og tre steinbrudd, alle fra nyere tid. Disse kulturminnelokalitetene 

vil bli ødelagt. 

Hele arealet vil etter gjennomføring av tiltak få verdien stor når det gjelder jordbruk. 

Verdien av å få området dyrket opp sett i sammenheng med de relativt begrensede 

konsekvensene for de andre fagtemaene, med unntak av skogbruk og kulturminner, foreslås 

området regulert til «Ny jord»-område basert på faglige vurderinger. 

Arealet foreslås likevel ikke regulert fordi grunneier har trukket seg fra «Ny jord»-prosjektet. 

Området tas derfor ut av planen. 

 

 
14 

Området er et skogholt som skjermer Nordli mot ny E18: lettbrukt, dyrkbar skogsmark av 

høy bonitet. Arealet vil bli en naturlig utvidelse av jordbrukslandskapet i sør, men deler av 

innrammingen rundt jordbrukslandskapet ved Glenne vil bli fjernet og variasjon i 

landskapsopplevelsen langs Glenneveien vil bli noe redusert. Avskogingen innebærer 

samtidig store negative konsekvenser for skogbruk, da skogressursen går tapt. 

Området er lettdyrkelig og i utgangspunktet stor verdi når det gjelder jordbruk. Med 

bakgrunn i at tiltaket vil ha begrensede konsekvenser for de øvrige fagtemaene, med unntak 

av skogbruk, foreslås området regulert til «Ny jord»-område.  

 

Arealet foreslås regulert. 
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16a 

Området er et skogholt som skjermer hus mot ny E18: lettbrukt, dyrkbar skogsmark av høy 

bonitet. Oppdyrking av skogholtet vil gjøre jordbrukslandskapet mer åpent. Innramming og 

oppdeling av det åpne jordbrukslandskapet vil bli redusert og gi mindre variasjon i 

landskapsbildet. Ny veglinje vil bli mer eksponert mot bebyggelsen nord for vegtraseen. 

Som avbøtende tiltak bør det legges opp til skjermvegetasjon mellom bebyggelsen og «Ny 

jord»-området. 

Avskogingen innebærer store negative konsekvenser for skogbruk, da skogressursen går 

tapt. 

Området er lettdyrkelig og i utgangspunktet stor verdi når det gjelder jordbruk. Med 

bakgrunn i at tiltaket vil ha begrensede konsekvenser for de øvrige fagtemaene, med unntak 

av skogbruk, foreslås området regulert til «Ny jord»-område. 

Arealet foreslås regulert. 

 

 
16b 

Området er et skogholt syd for planlagt veg: lettbrukt, dyrkbar skogsmark av høy bonitet. 

Oppdyrking av skogholtet vil gjøre jordbrukslandskapet mer åpent. Innramming og 

oppdeling av det åpne jordbrukslandskapet vil bli redusert og gi mindre variasjon i 

landskapsbildet. Ny veglinje vil bli mer eksponert. 

Avskogingen innebærer store negative konsekvenser for skogbruk, da skogressursen går 

tapt. 

Området er lettdyrkelig og i utgangspunktet stor verdi når det gjelder jordbruk. Med 

bakgrunn i at tiltaket vil ha begrensede konsekvenser for de øvrige fagtemaene, med unntak 

av skogbruk, foreslås området regulert til «Ny jord»-område. 

Arealet foreslås regulert. 

 

 
20 

Jordforbedringsareal: eksisterende jordbruksmark i dag. Oppfylling av forsenkningen i 

terrenget vil gi liten endring i landskapsbildet. 

Hele arealet vil etter gjennomføring av tiltak få verdien stor når det gjelder jordbruk. 

Verdien av å få området dyrket opp sett i sammenheng med fraværet av negative 

konsekvenser for øvrige fagtemaer gjør at området foreslås regulert til «Ny jord»-område. 

Arealet er jordforbedringsareal og i forbindelse med høringen har det kommet kritiske 

merknader til at slike arealene skal inngå i arealregnskapet til Ny jord. Området foreslås ikke 

regulert. 

 

 
21 

Jordforbedringsareal: eksisterende jordbruksmark til dels med fjellblotninger.  
 
For å oppnå en helling på 1:8 for området 21a må terrenget langs gårdsvegen løftes 2,5m. 

Skråning langs gårdvegen opp til Audnebøl vil bryte med sammenhengen i dagens terreng. 

Helheten i denne delen av kulturlandskapet blir noe redusert. Vegetasjonsetablering langs 

gårdsvegen vil dele opp sammenhengen i landskapet og danne et nytt mindre 

landskapsrom øst for gården. 

 
Terrenget i området 21b og 21c vil medføre mindre terrengendringer og ikke ha vesentlige 
konsekvenser for landskapet. 
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Hele arealet vil etter gjennomføring av tiltak få verdien stor når det gjelder jordbruk.  

Verdien av å få området dyrket opp sett i sammenheng med begrensede negative 

konsekvenser for øvrige fagtemaer gjør at området foreslås regulert til «Ny jord»-område. 

 

Arealet er jordforbedringsareal og i forbindelse med høringen har det kommet kritiske 

merknader til at slike arealene skal inngå i arealregnskapet til Ny jord. Området foreslås ikke 

regulert. 

 
23 

Jordforbedringsareal: eksisterende jordbruksmark i dag. Oppfylling av forsenkning vil gi noe 

bedre sammenheng i terrenget. 

Hele arealet vil etter gjennomføring av tiltak få verdien stor når det gjelder jordbruk. 

Verdien av å få området dyrket opp sett i sammenheng med begrensede negative 

konsekvenser for øvrige fagtemaer gjør at området foreslås regulert til «Ny jord»-område. 

Arealet er jordforbedringsareal og i forbindelse med høringen har det kommet kritiske 

merknader til at slike arealene skal inngå i arealregnskapet til Ny jord. Området foreslås ikke 

regulert. 

 
25 

Skogholt som vil skjerme Kvilesjø fra ny E18: ikke dyrkbar mark og skogsmark av høy 

bonitet i dag. Innramming og oppdeling av det åpne jordbrukslandskapet vil bli redusert og 

gi mindre variasjon i landskapsbildet. Avskogingen innebærer negative konsekvenser for 

skogbruk, da skogressursen går tapt. 

Området ligger med avrenning til eksisterende landbruksareal før avrenning til 

Bergerbekken, med videre avrenning til Hobølelva. Det er satt av buffersone mot bekken. 

Opprettholder skogsområdet mellom «Ny jord» og bekk. Kort vei til åpne vassdrag, og derfor 

konsekvenser for vannmiljø. 

Hele arealet vil etter gjennomføring av tiltak få verdien stor når det gjelder jordbruk.  

Negative konsekvenser for landskapsbilde, vannmiljø og skogbruk, men begrensede 

negative konsekvenser for øvrige fagtemaer gjør at området foreslås regulert til «Ny jord»-

område. Verdien av å få området dyrket opp veier dermed tyngst.  

Arealet foreslås regulert. 

 

 
34a-

e 

Åkerholmer: området består av flere mindre områder som delvis er grunnlendte på 

eksisterende jordbruksareal, og delvis er bratte åkerholmer med fjell i dagen/grunnlendte 

eller områder som mottar mye vann fra oppstrøms område. Oppdyrking av åkerholmene gir 

noe mindre variasjon i landskapet.  

Når det gjelder kulturminner, er det flere nyere tids rydningsrøyser innenfor områdene. 

Disse vil bli ødelagt. 

Konsentrert avrenning ned mot elvesletta til Kråkstadelva. Fungerer i dag som barrierer / 

rensing av åkervann. Relativt kort vei til åpne vassdrag, og derfor konsekvenser for 

vannmiljø. 

Arealene vil etter gjennomføring av tiltak få verdien stor når det gjelder jordbruk. Problemer 

med oppdyrking og negative konsekvenser for flere av fagtemaene, samt begrenset 

arealgevinst, gjør at det ikke anbefales å videreføre områdene 34a-e. 

Arealet foreslås ikke regulert og oppdyrket, og tas derfor ut av planen. 
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34f 

Åkerholme: området er definert som innmarksbeite og består av lettbrukt, dyrkbar jord og 

ikke dyrkbar skogsmark av høy bonitet. Oppdyrking av åkerholmen gir noe mindre variasjon 

i landskapet. 

En smie fra 1800-tallet står innenfor området på Rød. Denne blir revet eller flyttes. Nyere 

tids rydningsrøyser innenfor området blir ødelagt. 

Arealet vil etter gjennomføring av tiltak få verdien stor når det gjelder jordbruk. Verdien av å 

få området dyrket opp sett i sammenheng med begrensede konsekvenser for de øvrige 

fagtemaene, med unntak av kulturminner, gjør at området anbefales regulert til «Ny jord»-

område. 

Arealet foreslås regulert. 

 

 
51 

Området består av lettbrukt, dyrkbar skogsmark av høy bonitet. Arealet vil bli en naturlig 

utvidelse av tilgrensende jordbrukslandskapet. Skogen rundt vil ivareta innramming av 

landskapsrommet. Avskogingen innebærer store negative konsekvenser for skogbruk, da 

skogressursen går tapt. 

Tiltaket vil fragmentere deler av Grytlandskogen / Prestegårdsskogen, men ikke gi 

vesentlige endringer i attraktiviteten til området for friluftsbruk. Skiløypa mellom Ås og 

Kråkstad vil ikke berøres av tiltaket. 

Området er lettdyrkelig og i utgangspunktet stor verdi når det gjelder jordbruk. Med 

bakgrunn i at tiltaket vil ha begrensede konsekvenser for de øvrige fagtemaene, med unntak 

av skogbruk, foreslås området regulert til «Ny jord»-område. . 

Arealet foreslås regulert. 

 

 
52 

Området består av lettbrukt, dyrkbar skogsmark av høy bonitet. Arealet vil bli en naturlig 

utvidelse av jordbrukslandskapet i sør. Skogen rundt vil ivareta innramming av 

landskapsrommet. Avskogingen innebærer store negative konsekvenser for skogbruk, da 

skogressursen går tapt. 

Området er lettdyrkelig og i utgangspunktet stor verdi når det gjelder jordbruk. Med 

bakgrunn i at tiltaket vil ha begrensede konsekvenser for de øvrige fagtemaene, med unntak 

av skogbrukforeslås området regulert til «Ny jord»-område. 

Arealet foreslås regulert. 

 

 
54 

Området er et skogholt øst for Glennetjernet. Oppdyrking av skogholtet vil gjøre 

jordbrukslandskapet mer åpent. Skogen med høyere vegetasjon rundt Glennetjern vil bli 

borte og innramming og oppdeling av det åpne jordbrukslandskapet vil bli redusert.  

Oppdyrking av arealet vil eksponere Glennetjernet mer, men vurderes til å gi mindre 

variasjon i det overordnete landskapsbildet og redusere den visuelle opplevelsen av 

landskapet. Avskogingen innebærer negative konsekvenser for skogbruk, da skogressurser 

går tapt. 

Tiltaket vil kunne påvirke tilgangen til Glennetjernet og våtmarksområdet rundt, samt endre 

områdets identitetsskapende betydning. (Tilgangen til tjernet fra Østre Glenne vil uansett bli 

brutt av ny veglinje). 
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Når det gjelder naturmiljø, er området definert som skog, buffersone mot tjern/våtmark 

(naturtypelokalitet, verdi B). Deler av skogen mellom dyrka mark og naturtypelokaliteten er 

imidlertid nylig hogd. Tiltaket vil derfor ha små til middels store konsekvenser for naturmiljø. 

Sumpskog er satt av til buffersone mot tjernet. Glennetjern er sårbart mht avrenning. 

Eksisterende fangdam langs nordlige grensen bør opprettholdes.  Øker hellingslengden på 

dyrka mark med avrenning mot vest, men kan opprettholde grøftesystem møt øst. 

Umiddelbar nærhet til åpent vann, og derfor konsekvenser for vannmiljø. 

Hele arealet vil etter gjennomføring av tiltak få verdien stor når det gjelder jordbruk. 

Negative konsekvenser for flere av fagtemaene, gjør at området ikke foreslås regulert til «Ny 

jord»-område. 

Arealet foreslås ikke regulert og oppdyrket, og tas derfor ut av planen. 
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4.2 Konsekvenser i anleggsfasen 

Med anleggsfasen menes i denne sammenheng oppdyrking eller jordforbedring gjennom 

bl.a. å sprenge vekk knauser og fjell i grunnlendte jordbruksområder/dyrkede områder, 

masseflytting/tilføring av masser, evt. grøfting av eksisterende skogarealer, ev. også 

lignende tiltak som ved jordforbedring i skogområdene, etter behov. I tillegg kommer 

midlertidige anleggsveier. Enkelte av anleggsveiene kan bli permanente tilførselsveier. 

Landskap 

Generelt for landskapsbildet vil anleggsfasen gi de største negative konsekvensene. Rydding 

av områder og etablering av anleggsveger vil medføre visuelt rot i den perioden 

anleggsgjennomføringen pågår. 

Nærmiljø og friluftsliv 

I anleggsperioden vil de som bor rett ved «Ny jord»-områder og de som får anleggstrafikken 

forbi huset oppleve en belastning, samt at opplevelseskvalitetene i friluftsområder kan 

forringes som følge av hogst og jordbearbeiding. Konsekvensene er beskrevet områdevis i 

kapittel 3.2.3. 

Kulturminner og kulturmiljø 

Det er det i liten grad andre konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø knyttet til 

anleggsfasen enn ved driftsfasen. Tilkomst til arealene legges til midlertidige anleggsveger 

over dyrket mark og i skog når det ikke brukes eksisterende veger. Konsekvensene i 

anleggsfasen er i stor grad de samme som i vurderingen for driftsfasen.  

Det er en forutsetning at registrerte kulturminner utenfor de aktuelle «Ny jord»-områdene 

ikke blir berørt av aktivitet i anleggsfasen, slik som kjøring med tunge maskiner, 

tømmerhogst, lagring av masser, etc. 

Følgende «Ny jord»-områder har registrerte kulturminner i nærheten:  

7, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 34 og 52. 

Det vil derfor være viktig at det gjennomføres avbøtende tiltak i anleggsfasen for å unngå 

skade på nærliggende kulturminnelokaliteter og kulturmiljø. Det bør vurderes sikring av 

kulturminner i anleggsfasen, dette gjelder særlig der registrerte kulturminnelokaliteter ligger 

tett på nydyrkningområdene og/ eller der slike ligger tett på midlertidig anleggsveg og 

eksisterende tilkomstveger. 

Naturmiljø 

For de fleste av disse delområdene vil det ikke være andre konsekvenser for naturmiljøet 

knyttet til anleggsfasen enn i driftsfasen. Dette fordi samtlige lokaliteter ligger i tilknytning til 

allerede oppdyrkede arealer, og ev. anleggsveier, framføring av maskiner og utstyr osv. er 

planlagt lagt over dyrket mark eller på eksisterende veier, og dermed ikke vil berøre andre 

naturverdier.  

Unntaket kan delområder som har spesielle naturverdier eller som grenser til slike arealer. 

Det gjelder delområde 21, 23 og 52. Anleggsgjennomføringen er ikke planlagt i detalj ennå. 

Det er derfor gitt en beskrivelse av avbøtende for disse lokalitetene, gjeldende både for 

anleggsperioden og for gjennomført tiltak. 

Et annet mulig og viktig unntak kan være forstyrrelse anleggsarbeid kan gi på ev. 

forekomster av hekkende rovfuglarter. Slik informasjon er unntatt offentlighet og man bør 
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kontakte Fylkesmannens miljøvernavdeling når endelige arealer for «Ny jord» er bestemt. 

Tiltak i slike områder må ikke skje i hekkeperioden for de enkelte rovfuglartene. 

Vannmiljø 
Når det gjelder vannmiljø, må det forventes økt mengde partikkelavrenning i anleggsfasen. 

Oppsamling og sikring mot avrenning til åpne vann og vassdrag må planlegges for hvert 

område. Avbøtende tiltak for dette fagområdet er beskrevet i kapittel 3.5.3. 

Det er ulike typer forurensning som kan oppstå i en anleggsfase som kan ha negativ 

innvirkning på vassdragene: 

 Jordpartikler ved graving masseforflytninger, mellomlagring og deponi av masser 

 Søl av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av maskiner 

 Avrenning av næringsstoffer, fosfor og nitrogen. 

Jordbruk 
Gjennomføring av jordflyttingen i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen for å 

redusere potensielle negative konsekvenser for jordbruksdriften.  

Massene som skal flyttes må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i 

massene blir best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av kjøring med 

anleggsmaskiner er erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår det 

forventede avlingsnivå. En må av den grunn ha så robuste planer at en ikke er tvunget til å 

kjøre under våte forhold. Kjøring på frossen mark og i tørre perioder er gunstig. En kan 

imidlertid ikke alltid påregne slike forhold. En kan derfor måtte legge opp til massetransport 

på midlertidige anleggsveier inn på nydyrkingsarealene, og jordløsning med gravemaskin 

etter fjerning av kjøreveiene og ellers på områder der det er oppstått komprimeringsskader.  

Vannressurser 

Graving / oppfylling i det nære infiltrasjonsområdet til borebrønner og særlig gravde brønner / 

oppkommer kan gi negative effekter på vannkvalitet / vannmengde. Særlig sårbart ved 

graving oppstrøms brønnen, men også nedstrøms ved eventuell drenering av vannførende 

lag, kan gi negativ påvirkning på vannmengde. 

Det pågår en kartlegging av alle brønner med hensyn til sårbarhet, vannkvalitet, 

vannmengde og bruk. Undersøkelsen vil danne grunnlag for en bedre vurdering av tiltak ved 

de enkelte brønnene. 

Oppsummert vurderes konsekvensene i anleggsfasen å være så små at de ikke er til hinder 

for prosjektet eller at de enkelte områdene kan dyrkes opp. 

4.3 Anbefaling 

På bakgrunnen av den samlede vurderingen anbefales det at det utarbeides reguleringsplan 

for følgende «Ny jord»-områder:  

Ås kommune: 1, 6 og 7. 

Ski kommune:14, 16 a og b, 25, 34 f, 51 og 52.  

Dette begrunnes med at det ikke er knyttet vesentlige negative konsekvenser til disse 

foreslåtte «Ny jord»-områdene. 
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Område 13 i Ski tas ut av planen fordi grunneiere har trukket seg fra prosjektet.  Områdene 

34 a –e og 54 tas ut av planen fordi de negative konsekvensene knyttet til vannmiljø og 

landskapsbilde tilsier at de ikke bør reguleres til «Ny jord»-område. 

Område 1b i Ås og områdene 11, 20, 21a-d og 23 i Ski tas ut fordi det gjennom merknader til 

reguleringsplan for «Ny jord» er kommet flere uttalelser som er kritiske til at 

jordforbedringsarealene skal inngå i «Ny jord».  

Det er totalt 410 dekar med fulldyrka jord som blir beslaglagt av ny veg. Dette regnskapet 

inkluderer fotavtrykket til vegen inklusiv skråningsutslag og ca. 2 m på utsiden av dette, som 

beskrevet i rapportens kapittel 2. Av det beslaglagte arealet ligger 203 dekar i Ås kommune, 

og 207 dekar i Ski kommune.  

Reguleringsplanforslag for Ny jord vil i henhold til anbefalingen i dette kapitlet omfatte 142 

dekar i Ås og 88 dekar i Ski, til sammen 230 dekar.  Dette betyr at man vil erstatte et større 

areal av beslaglagt dyrka mark (per i dag 180 daa) gjennom opparbeidelse av 

deponiområder, som vil bli foreslått gjennom reguleringsplanen for E18.  

.  

Ås kommune 

Det er totalt 142 dekar som foreslås regulert i Ås kommune, mot 203 dekar som går tapt som 

følge av vegutbyggingen. Det er da «et underskudd» på 61 dekar som må nydyrkes i 

forbindelse med etablering av deponiområder i Ås eller Ski for å fylle målsettingen i 

prosjektet. Det meste av arealet som beslaglegges av ny E18 er innenfor klasse «stor verdi» 

(ca. 70 %). 

Ski kommune 

Det er totalt 88 dekar «Ny jord»-områder i Ski kommune som foreslås regulert, mot 207 

dekar som går tapt som følge av vegutbyggingen. Det er da «et underskudd» på 119 dekar 

som må nydyrkes i forbindelse med etablering av deponiområder i Ås eller Ski for å fylle 

målsettingen i prosjektet. Det meste av arealet som beslaglegges av ny E18 er innenfor 

klasse «stor verdi» (ca. 80 %). 

Generelt 

Totalt sett er det 230 daa «Ny jord» som foreslås regulert og dyrket opp mot ca. 410 daa 

med fulldyrket jord som beslaglegges av ny E18. Dette innebærer et underskudd på ca.180 

daa. Utover de foreslåtte arealene, skal det imidlertid reguleres areal til massedeponi i 

reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro. Massedeponiene er tenkt regulert til LNF-områder, 

med underformål jordbruk eller skogbruk. Deponiene som opparbeides til jordbruk skal ha 

like krav til kvalitet som arealene i «Ny jord»-planen. Disse arealene vil inngå i 

totalregnskapet for erstattet dyrka mark, og slik sikres at 100 % av dyrka mark som bygges 

ned som følge av ny E18 erstattes. 
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