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Førstkommende helg utfører Jern-
baneverket anleggs- og vedlike-
holdsarbeider på Østfoldbanen.
Strekningen Oslo S-Moss blir
stengt i 12 timer, mens Østre linje
mellom Ski og Mysen stenges hele
lørdag og søndag, opplyser Jernba-
neverket. På Skotbu og Knapstad

holdeplasser bygger Jernbanever-
ket nye, 220 meter lange plattfor-
mer til erstatning for korte treplatt-
former. Det vil kjøres buss for tog
på strekningen. Bussen bruker nor-
malt lengre tid enn toget, men NSB
ber likevel passasjerer møte opp i
henhold til ordinær rutetabell.

Ny jobbehelg på Østre linje

Gasset for hardt
på morrakvisten
HOBØL: Klokken 07.50
mandag morgen stoppet en
politipatrulje en motorsykkel
på E18 ved Knapstad etter å
ha gjennomført en måling på
gjennomsnittshastighet over
en lengre strekning. – Føre-
ren holdt en gjennomsnitts-
hastighet på i overkant av
126 km/t. Han ble ilagt en
forenklet forelegg som ble
vedtatt på stedet, sier Mari-
anne Coldevin-Kverme ved
politivakta i Follo.

Stadig flere
boliginnbrudd
Antall boliginnbrudd i Norge
økte med åtte prosent i før-
ste halvår i år sammenlignet
med samme periode i fjor.
Fjorårets nedgang i antall bo-
liginnbrudd var kortvarig, vi-
ser statistikk fra Finansnæ-
ringens Fellesorganisasjon
(FNO). Første halvår i år ble
det registrert 15.358 inn-
brudd i norske boliger. For-
sikringsselskapene betalte ut
til sammen 254 millioner
kroner i erstatninger etter
boliginnbrudd fra januar til
og med juni i år. Norge er det
landet i verden med høyest
andel boligalarmer, og folk
blir også stadig flinkere til å
sikre boligene sine med
gode låser. Samtidig har
også innbruddstyvene blitt
mer profesjonelle.

Får en million 
til nye bryster
Sykehuset Østfold skal bidra
til å få ned ventetiden for
brystrekonstruksjoner, men
får bare en million kroner til
å utføre jobben, skriver
Sarpsborg Arbeiderblad. –
Det er bra at vi får noen friske
midler og kan gi denne pasi-
entgruppen et enda bedre
tilbud, men vi hadde selvføl-
gelig håpet på å få mer, sier
Asbjørn Elgen til avisen. Han
er divisjonsdirektør for kirur-
gi i Sykehuset Østfold. Det
anslås at så mange som
1.400 kvinner i Norge venter
på brystrekonstruksjon etter
kreftbehandling. Noen har
ventet så lenge som i åtte år.
Derfor har regjeringen gitt 50
millioner kroner i ekstratil-
skudd for å få ned venteti-
den. Midlene skal være for-
delt ut fra hvor køene for sli-
ke operasjoner er lengst..

En av fire har
sneket i helsekø
Hver fjerde nordmann som
har helseforsikring, har brukt
muligheten til å få raskere
behandling. Det viser tall
som VG har hentet inn fra
forsikringsselskapene If og
Storebrand Helseforsikring.

Den nye bomstasjonen
i Hobøl kan bli brukt til
å kreve inn penger
også for ny E18 i Follo.
HOBØL: Ifølge den nye, reviderte
utgaven av Østfoldpakken skal
bilistene betale syv kroner hver
gang de passerer den nye bom-
stasjonen vest for Elvestad (se
kart). Siden summen verserte er
summen steget til en snau tier.

Tre eller fire bommer
Men passeringen kan bli langt
dyrere. Grunnen er kort og godt
at det må hentes bompenger til
ny vei videre vestover gjennom
Follo. I alle fall sett med veive-
senøyne.

– Det kan bli tre eller fire inn-
krevingspunkter for Follo-utbyg-
gingen, opplyser prosjektleder
Bettina Sandvin i Statens vegve-
sen. Disse er:
■ Vest for Elvestad – det vil si
mellom kryssene på Elvestad og
Holstad (avkjøring Ski og Ås).
■ Mellom Holstadkrysset og Ny-
gårdskrysset.
■ Mellom Nygårdskrysset og Vin-
terbrokrysset.
■En på selve Vinterbrokrysset og
med innkreving også fra E6-bilis-
tene.

Bettina Sandvin presiserer at
dette er en foreløpig skisse, der
bomstasjon på selve Vinterbro er
aller mest usikkert.

– Men vi mener det bør være
spredt innkreving også i Follo, og
at bomstasjoner bør legges
mellom kryssene, sier hun.

Det er fylkestinget i Akershus
som vedtar hva lokalsamfunnet
kan godta av bompenger.

– Betyr dette at politikere i
Akershus skal avgjøre hvor mye
som skal kreves inn på en bom-

stasjon plassert på østfoldsiden
av grensen?

– Det kan jo tenkes at det eta-
bleres et felles bomselskap for
hele strekningen. Også dette
gjenstår å avklare, sier Sandvin.

Cirka 4 milliarder kroner
En ny E18 i Follo er grovt anslått å
koste 4 milliarder kroner. Den
ene milliarden går med til å skjø-
te sammen firefeltsveier på Vin-
terbro.

Hvor mye av denne summen
bilistene blir nødt å betale, gjen-
står å avklare. Men ifølge Vegdi-
rektoratet haster det med å se
nærmere på dette.

Veivesenet akter neste år å star-
te jobben med en finansierings-
pakke for E18 i Follo. Dette med
mål om å få den inn i ny Nasjonal
Transportplan neste sommer.

Det opplyste distriktsveisjef
Per Morten Lund under tirsda-
gens møte mellom veivesenet og
Ås kommune.

Ett av synspunktene blant ås-
politikerne er at veivesenet kan
bygge ferdig E18 mellom Elve-
stad og Holstad, mens man utre-
der nøyaktig hvor veien skal skjø-
tes på E6. Men ifølge Lund er ikke
dette mulig.

– Vi kan ikke la bommen i Hob-
øl betale hele strekningen
mellom Elvestad og Holstad, ut-
talte han under tirsdagens møte.

At bommen på Elvestad skal
brukes til å kreve inn penger for
to prosjekter samtidig, er også at
den bli eneste bom på strekning-
en mellom Elvestad og Holstad.

– Det er bortkastede penger å
bygge to bomstasjoner mellom
to kryss, sier Bettina Sandvin.
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Bommer også på
Ny bomstasjon i Hobøl kan bli mye dyrere å   

4 MILLIARDER: Det koster cirka fire milliarder kroner å bygge ny E18 videre            
ARKIVFOTO

SPREDT INNKREVING: Slik blir innkrevingen i Østfold fra og med
2015, vel å merke med fullt ferdig E18 i vårt fylke. Nå skal et tilsva-
rende kart lages for Follo.

Fylkesordfører Ole Haabeth
(Ap) er lite imponert over
hvordan Statens vegvesen
opptrer.

– De bør ikke begynne å leg-
ge planer for bommen vest for
Elvestad uten å snakke med
oss i Østfold først. Det er gan-
ske klønete, sier Haabeth.

Har en pakke
For ham er det helt nytt at
innkrevingspunktet vest for
Elvestad kan bli brukt til å
hente inn penger også i Follo.

– Det har hittil aldri vært
noe tema. Vi har vedtatt en

– På tide å  FAKTA

■ Strekningen gjennom Follo
– fra Hobøl grense til Vin-
terbro – er16 kilometer
lang.

■ Statens vegvesen håper å
kunne begynne på denne
strekningen i 2015 når E18
er ferdig gjennom Østfold.

■ Det gjenstår å regulere og
prosjektere de 16 kilome-
trene. Dette starter så snart
trase frem til Vinterbro er
spikret.

■ Ås kommunestyre har ikke
godkjent traseen mellom
Holstadkrysset og Vinter-
brokrysset, men skal møtes
på nytt om dette.

E18 i Follo

5Torsdag 23. august 2012

Trenger du veiledning og gode råd om 
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SKIPTVET: Torill Holene Eriksen
og Øyvind Eriksen har søkt om
konsesjon for kjøp av skogeien-
dommen Køyastykket i Skiptvet.
Skogeiendommen er på 21 dekar
og er uten bebyggelse. Den ligger
nord for Skakkebakke, mot gren-
sen til Spydeberg. Kjøpesummen

er satt til 47.500 kroner. Kommu-
nens administrasjon har ingen
merknader til summen. Køyastyk-
ket kjøpes inn som tilleggsareal til
naboeiendommen Borgli, også en
skogparsell. Administrasjonen
mener at kjøpetvil innebære en
god løsning driftsmessig.

Ønsker å kjøpe Skiptvet-skog på 21 dekar
EIDSBERG: Ordfører Erik Unaas (H)
og varaordfører Maren Hersleth
Holsen (V) er godt fornøyd med
tirsdagens aller første ukentlige
ordførertime på Kulturtorget. –
Fire-fem kom med forberedte sa-
ker, like mange kom mer spontant
innom. I tillegg fikk vi et par telefo-

ner og tekstmeldinger underveis,
sier Unaas. Innspillene dreide seg
om alt fra forslag til forbedringer i
sentrum, offentlige toaletter, avkla-
ring rundt vedtak i miljø og teknikk,
E18, forskjønnelse langs veiene,
Monaryggen, biblioteket, ski-NM 
og Momarkedet, sier Unaas. 

– Vellykket start på ordførertimen

å E18 i Follo
passere enn vedtatte syv kroner

                     vestover gjennom Follo.

 spørre oss, kanskje?

NY INFORMASJON: Ole Haabeth
har ikke hørt et pip om at ny
bomstasjon i Hobøl kan bli brukt
for innkreving i Follo.      ARKIVFOTO

pakke som sier hvor mye som
skal betales og hvor lenge de
ulike bommene skal stå, sier
fylkesordføreren, som også er
styreleder i Østfold bompeng-
eselskap.

Bør snakke med oss
Haabeth minner om at Øst-
fold fylkeskommune har ga-
rantert for milliardlån for
sine veiprosjekter.

– Og legger de planer for en
bom på vår grunn, bør de
snakke med oss, sier han.

Han avviser likevel ikke å
være med på å finne løsning-

er, sammen med veivesen og
Akershus fylkeskommune.

– Det er i østfoldingenes
klare interesse at det blir bygd
ny vei i Follo, og vi blir gjerne
med og diskuterer, sier han.

Han utelukker ikke at det
kan bli aktuelt å lage et felles
bompengeselskap for Østfold
og Akershus, men mener det
gjenstår mange diskusjoner
og avklaringer.

– Veivesenet bør ikke tenke
høyt om mulige løsninger
uten at vi er tatt med på råd,
sier han.

TRYSIL: Kjell Sundby fra Trøg-
stad fortviler. Han frykter at 
ulven har tatt tre dyr fra beset-
ningen hans.

I våres kjøpte Sundby tre min-
dre bruk i Trysil og slo dem sam-
men til et bruksnummer. Eien-
dommen ligger østover fra sen-
trum. Mot svenskegrensen.

– Gården ligger midt mellom
Innbygda og Jordet. Den er på 450
mål og ligger 650 meter over ha-
vet, forklarer Sundby.

I det siste har han opplevd flere
angrep fra ulv. En kalv er funnet
halvt oppspist, mens ytterligere
en kalv og ei ku er borte. I tillegg
går det tre dyr på beite som har
tydelige merker etter angrep fra
ulv. En må kanskje avlives.

– Jeg er klar over at vi ligger i en
ulvesone. Streifdyr er ikke noe

problem. Med det blir håpløst om
det skulle komme en etablering
til, forklarer Sundby.

Han har nå flyttet dyra over fra
utmark til innmark. Støtten fra
bygdefolket er god. Mange vil
være med for å lete etter de sav-
nede dyra. Andre sitter vakt og er
med på innsanking.

– Vi har også noen sterke mot-
standere. Men det får vi tåle. På
mandag skal vi ha et møte hos
Fylkesmannen. Der skal vi disku-
tere mulige løsninger og erstat-
ninger, avslutter Kjell Sundby.

ATLE FRØSHAUG
atle.froshaug@smaalenene.no

907 94 132

Dyr på beite i Trysil
angrepet av ulv  

Skatt Øst har startet granskning av
innleide piloter og kabinansatte
som flyr for Ryanair og Norwegian.
Det er ifølge skatteetaten flere av
de innleide pilotene og kabinan-
satte som ikke skatter til Norge,
selv om de er norske statsborgere,

bosatt i Norge og jobber ut fra nor-
ske flyplasser. De er ansatt i uten-
landskregistrerte vikarselskaper og
risikerer nå straffeskatt og fengsels-
straff for å ha oppgitt feil skatte-
messig bosted, skriver Dagens Næ-
ringsliv.

Piloter etterforskes av skatteetaten


