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Opprinnelig dato for planbeskrivelse: 08.04.2013
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1 Bakgrunn

1. Bakgrunn

E18 gjennom Østfold er en av hovedferdselsårene mellom Norge og Sverige og inngår i det ”Nordiske
triangel” Oslo – Stockholm – København. Opp mot 25 % av all godstransport på veg mellom Norge
og utlandet går på E18. E18 betjener også den vesentligste av person- og godstransporten som skal
til og fra indre Østfold.

Gjennom statlig finansiering og bompengefinansiering ved ”Østfoldpakka” pågår planlegging og
utbygging av E18 til motorvegstandard gjennom fylkene Østfold og Akershus. Det er bygget tofelts
veg fra Ørje til Melleby og ny firefelts veg fra Momarken til Knapstad.

Reguleringsplan for ny E18 mellom Knapstad og Akershus grense ble vedtatt 13.02.2012 i Hobøl
kommune og 23.05.2012 i Ski kommune. Veglinjen bestod av en midlertidig delstrekning og en
permanent delstrekning. Den midlertidige delstrekningen var en påkopling til eksisterende E18 rett
nordvest for kommunegrensen til Ski. Denne strekningen ble regulert inn i påvente av
kommunedelplan for E18 Akershus grense - Vinterbro.  Da kommunedelplanen ble vedtatt,
20.06.2012 i Ski kommune og 10.09.2012 i Ås kommune, ble det utarbeidet reguleringsplan for ny
E18 på strekningen Skaug bru til Bergerveien. Denne planen erstatter den midlertidige
delstrekningen som ble regulert i reguleringsplan for ny E18 mellom Knapstad og Akershus grense.
Reguleringsplanen har nylig ligget ute på offentlig ettersyn og forventes vedtatt i løpet av våren.

I reguleringsplan for E18 Knapstad – Akershus grense er det regulert inn 4 massedeponier: To ved
nytt Elvestadkryss og to i Fosshellinga. Områdene er regulert til anleggs- og riggområde og
landbruksformål. Terrenginngrepene som følge av massedeponeringen vil bli permanente. I tillegg er
det regulert inn et landskapselement i form av et «fjell» ved rasteplassen og serviceanlegget ved
Jarenkrysset. ”Fjellet” vil bli oppbygd av overskuddsmasser fra E18-anlegget.

Det er et stort masseoverskudd på strekningen fra Knapstad til Bergerveien. Overskuddsmassene vil
bli brukt i veganlegget der hvor det er mulig, dvs. i vegfundament og i arrondering av sideterreng.
Det ble i forbindelse med reguleringsplan for E18 på strekningen Skaug bru – Bergerveien ikke
regulert inn noe massedeponi. Denne stekningen vil imidlertid også få et masseoverskudd. Dette
planforslaget omfatter derfor nytt massedeponi i åsen nordøst for ny Fylkesgrensen bru, i Hobøl
kommune.

1.1 Hensikt

Tiltaket innebærer tre nye massedeponier for å romme overskuddsmasser fra
ny firefelts motorveg mellom Skaug bru og Bergerveien, i henholdsvis Hobøl og Ski kommuner. I
tillegg omfatter planen del av ny gårdsveg fra fv.128 (eksisterende E18) til Bråtan, som erstatning
for eksisterende veg til Bråtan via Skaug. Deler av denne vegen er regulert i reguleringsplan for ny
E18 på strekningen Skaug bru til Bergerveien. Gårdsvegen vil bli brukt som anleggsveg for
massedeponiene.

1.2 Mindre reguleringsendring, bakgrunn og omfang

Reguleringsplanen for massedeponi M5 – M7, vedtatt av Hobøl kommunestyre 6. mai 2013,
inneholder et forbehold om frigivelse av eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner.
Bakgrunnen var at det på grunn av en spesielt kald og lang vinter ikke hadde vært mulig å

gjennomføre kulturminneregistrering til forventet tid. I samråd med Østfold fylkeskommune og Hobøl
kommune ble det valgt å legge inn dette forbeholdet i reguleringsplanen, i stedet for å utsette den
kommunale behandlingen. Da det senere på året ble mulig å gjennomføre registreringer, ble det
funnet en gravrøys inne på området for massedeponi M6.

Gravrøysa ligger i ytterkant av massedeponiet, og det ble besluttet å la gravrøysa ligge uberørt
innenfor en vernesone fremfor å søke om frigivelse for utgraving, også dette i samråd med
kommunen og Fylkeskonservator i Østfold fylkeskommune. Mindre endring av reguleringsplanen
«E18 Massedeponier ved Skaug – Bråtan, Hobøl kommune» innebærer derfor at gravrøys
(ID 169848) med vernesone, er båndlagt etter lov om kulturminner.

Denne planbeskrivelsen er identisk med planbeskrivelsen for «E18 Massedeponier ved Skaug –
Bråtan, Hobøl kommune» datert 08.04.2013, med unntak av de tillegg og endringer som er
nødvendige for å beskrive at gravrøysa er båndlagt etter kulturminneloven.

Endringene i forhold til planbeskrivelsen datert 08.04.2013 er at følgende kapitler er lagt
til/endret:

Kapittel 1.2 Mindre reguleringsendring, bakgrunn og omfang
Kapittel 3.7 Kulturminner og kulturmiljø
Kapittel 5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Kapittel 7.6 Varsling av endring av reguleringsplan

I tillegg er plankartet og reguleringsbestemmelsene endret slik at gravrøysen er markert og omtalt.
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2. Planstatus og eierforhold

2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus

Nasjonal transportplan
Ny E18 gjennom Østfold har vært under bygging i flere år. Strekningen Knapstad - Retvedt er
i Nasjonal Transportplan prioritert mht. byggeperiode.

Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, Fylkesperioden 2009-2012
Fylkesplanen sier bla. under Regionale strategier for Indre Østfold: ”Indre Østfold vender seg
i stor grad mot Oslo. Det er viktig at E18 ferdigstilles snarest. For å knytte Østfold bedre
sammen er det viktig å sikre god tilstand på samferdselskorridorene mellom ytre og indre
deler av Østfold, dette gjelder særlig rv. 22 Rakkestad-Mysen og fv.120 Moss-Elvestad”.

Konseptvalgutredning (KVU), datert 16.06.2008
Statens vegvesen har utarbeidet konseptvalgutredning for E18 Knapstad (i Østfold) til E6 i
Follo (i Akershus).

Kommuneplan for Hobøl – arealdel
I kommuneplanen for Hobøl kommune er ny korridor for E18 innarbeidet i arealdelen.

Kommunedelplan
Kommunedelplan for E18 gjennom Hobøl kommune fra Knapstad til Akershus grense ble
vedtatt av Hobøl kommunestyre 2001. I vedtaket ble korridor for ny veg fastlagt.
Kommunestyrets vedtak angir kryssplasseringer ved fv.120/ny E18 og ved Knapstad.

Konsekvensutredning
Det er utarbeidet en omfattende konsekvensutredning på kommunedelplannivå for
strekningen Krosby – Akershus grense. Konsekvensutredningen ble godkjent av
Vegdirektoratet i sluttdokument av 13.09.2000.

Reguleringsplan for E18 Knapstad – Akershus grense («Hank-løsning»)
Vedtatt 13.02.2012 i Hobøl kommune og 23.05.2012 i Ski kommune.

Reguleringsplan for E18 Skaug – Bergerveien («Spleisen»), vedtatt 13.02.2012 i Hobøl
kommune og 23.05.2012 i Ski kommune.

2.2 Eierforhold

Planområdet eies av flere private grunneiere. Se kapittel 6. Grunnerverv, med oversikt over
grunneiere i regulert område og midlertidig beslaglagt areal.
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3. Dagens forhold

3.1 Beskrivelse av planområdet

Planområdet ligger i åsen rett sørøst for fylkesgrensen, og omfatter et område nord for Nordre Skaug
og Bråtan, øst for eksisterende E18.

Planområdet ligger i Hobøl kommune og omfatter et område på ca 200 daa.

Figur 1: Lokalisering av planområdet

3.2 Vegnett

Dagens vegnett i området består av eksisterende E18 samt atkomstveg til Nordre Skaug og Bråtan.

3.3 Trafikk

Basert på tellinger utført av vegvesenet i 2009 ble ÅDT ved Akershus grense vurdert til å være ca
11.000 i reguleringsplan for E18 Knapstad – Akershus grense. Se figur nedenfor.

Figur 2:
Trafikktall
dagens
situasjon,
fra Akershus
grense og
sørøstover i
Hobøl
kommune

3.4 Landskap

Planområd
et faller

innenfor region 3; Leirjordsbygdene på Østlandet. Karakteristisk for områder er skogkledde
høydedrag i øst med dyrkingsarealer i forsenkningene mot vest. Veksling mellom skog og åpne

områder skaper en mosaikk av større og mindre rom på slettene og i bekkedragene.
Høydeforskjellene er ikke store, men i åspartiene er det både topper og høydedrag som framtrer med
avrundete og markerte silhuetter. Brekkaåsen nord for Elvestad er den mest fremtredende åsryggen.
Gårdsbebyggelsen fremstår som positive blikkfang i kulturlandskapet. Dagens E18 følger stort sett
hovedformene i landskapet.

Vegetasjonsbildet domineres av gran- og barblandingsskog. Langs raviner, elver og i daler
forekommer det også frodige barskoger og enkelte løvskoger.
Kantsoner er viktige og danner tydelige linjer og romavgrensninger i det åpne jordbrukslandskapet.
Særlig langs bekker og vann, langs gårdsveger, gjerder og i jordkanter vokser striper og belter med
løvtrær.

Typisk for området er mange små bekker og elver som snor og slynger seg gjennom landskapet og
gjennom tiden flere steder har gravd ut raviner.

Mellom Kråkstad og Elvestad går E18 gjennom et bølgende kulturlandskap, men følger
bunnen av et naturlig landskapsdrag som går i retning nordvest - sørøst. Vegen deler
landskapet, og berører sideterrenget på begge sider både visuelt og estetisk. Vegen oppfattes som en
sammenhengende korridor og fysisk barriere i landskapet.

Landskapsrommets vegger er høydedragene langs vegen. Høydedragene preges av det
bølgende kulturlandskapet i forkant, og de skogkledde partiene på toppene. Bebyggelsen i
kulturlandskapet (gårdstun, villaer, kraftledninger) har flere steder nærføring til vegen. Langs
strekningen finnes enkelte landskapselementer med spesiell opplevelsesverdi.
Totalt sett opplever man i området en balanse mellom helhet, variasjon og særpreg, selv om E18
forringer landskapsopplevelsen.

Bilde 1: Utsyn sørover på ”E18 sletta” fra Nygård mot Retvet. Den skogkledde Brekkeåsen til venstre i bildet.

3.5 Vannmiljø

Tingulstadbekken er resipient i dette området. Tilstanden for Tingulstadbekken er dokumentert
gjennom forundersøkelser av vannmiljø. Bekken er undersøkt 4 ganger i løpet av et år
(sesongmessig undersøkelse). Vannet i Tingulstadbekken har gjennomgående relativt dårlig kvalitet.
Ved sterk nedbør er det høyt partikkelinnhold på grunn av erosjon i bekkeløp og avrenning fra
jordbruksarealer. Det er også relativt høye konsentrasjoner for enkelte metaller i bekkevannet.
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Det er to lokale bekker som drenerer vann fra planområdet. Det vesentligste av nordlig del av
området drenerer mot et bekkeløp som er lukket over dyrket mark ved Bråtan (dyrket flate oppe på
åsen). Bekken løper videre sørover langs østre kant av området før den igjen blir lukket over jordene
på Skaug gård. Bekken fortsetter lukket et stykke nedover dyrket mark, og kommer opp i dagen
igjen ca 200m før den renner ut i Tingulstadbekken.

Den andre bekken starter oppe ved dyrket mark på Bråtan og går i et markert ravineløp mot vest.
Bekken har svært beskjeden vannføring i øvre del. Bekken har ikke årssikker vannføring i dette
området. Lenger ned øker vannføringen og det blir et markert vannløp med årssikker vannføring i
nedre del, ned mot eksisterende E18.  De siste 200 meterne før bekken går i kulvert under
eksisterende E18, danner bekken fylkesgrense mellom Østfold og Akershus.

3.6 Naturmiljø

Området består av et småkupert terreng og planområdet ligger relativt høyt i terrenget. Det er ingen
dype daldrag i området. Granskog, blandingsskog/bjørkeskog og hogstfelt er dominerende naturtyper
og det er veldrevet skog i området med flere hogstflater, plantefelt og ungskog.

Det er ikke registrert truede eller sjeldne plantearter i området. Det er heller ikke registrert at truede
dyrearter har fast tilhold i området. Det er imidlertid sannsynlig at gaupe fra tid til annen streifer
gjennom disse skogområdene.  Hjortedyr (elg og rådyr) har tilhold eller beiter i de aktuelle
deponiområdene.

Ved befaring ble det observert mye spor etter rådyr og elg i området. Det er godt dokumentert
tidligere at det streifer mye elg i dette området.

Bilde 2: Stor hogstflate sør i planområdet

Bilde 3: Typisk vegetasjonssammensetning i planområdet

3.7 Kulturminner og kulturmiljø

Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i form av en gravrøys (Id 169848) rett sørvest for
foreslått massedeponi M6.

Øvrige kulturminner, i nærheten av planområdet, er såkalt nyere tids kulturminner og har ikke
formelt vern. Mange av disse har likevel en betydelig opplevelsesverdi, eksempelvis gamle gårdstun.

På gården Søndre Skaug er det registrert hovedhus og stabbur fra 1800-tallet og garveri fra 1700-
tallet og på Nordre Skaug våningshus (Kilde: SEFRAK).

3.8 Friluftsliv og rekreasjon

Nord for planområdet ligger Brekkaåsen. Brekkaåsen er ikke et typisk utfartsområde og har trolig kun
lokal bruk.

I følge Turkart Akershus, Turkart Østfold og Skiforenings markadatabase (Skiforeningen, 2011) er
det ingen merkede stier i området. Det er heller ikke registrert noen andre tilrettelegginger for
friluftsliv i området.

Skimt og Ås IL har et o-kart fra 1988 i området Retvet-Østfold grense (og forøvrig helt til Elvestad og
Tomter i Hobøl).

Skogområdene innenfor planområdet er i liten grad tilrettelagt for friluftsliv. Friluftslivsbruken er
lokal. Behovet for tilrettelegging for økt bruk er lite på grunn av få potensielle brukere.

3.9 Nærmiljø

Gårdstunet Brekka gård ligger øst for dagens E18 og rett nord for planområdet. Søndre, Nordre
Skaug og Bråtan ligger rett øst for dagens E18 og rett sør for planområdet. Utover dette er det ingen
bebyggelse i umiddelbar nærhet til dagens E18 og planområdet.
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Dagens E18 gir atkomst til Brekka gård. Søndre Skaug har direkte atkomst fra dagens E18. Bråtan
og Nordre Skaug har atkomstveg fra dagens E18. Vegen til Bråtan går gjennom tunet til Nordre
Skaug.

3.10 Landbruk

Planområdet ligger i et område med skog. Granskog, blandingsskog/bjørkeskog og hogstfelt er
dominerende naturtyper.

3.11 Næringsliv, sysselsetting og utbyggingsmønster

Landbrukets næringsliv preger nærområdet. Næringsliv og arbeidsplasser er begrenset til
arbeidsplasser i eller i tilknytning til landbruket.

Det er ikke planlagt endringer i utbyggingsmønster eller næringsutvikling som følge av det ny E18.

3.12 Grunnforhold

Supplerende grunnundersøkelser utføres før arbeidet detaljeres og igangsettes. Det er utført
undersøkelser på jordet som ligger mellom deponiene, dvs. på vestsiden av gårdsvegen opp til
Bråtan. Det er også utført en befaring av nordlig del av området for å registrere blotninger av fjell i
dagen samt atkomstmulighetene for borerigg i området. Dette er ikke er gjort tilsvarende detaljerte
registeringer for den sørlige delen av området.
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4. Beskrivelse av planforslaget

4.1 Atkomstveger

I reguleringsplan for E18 Skaug bru – Bergerveien er det regulert ny gårdsveg til Bråtan fra fv.128,
dagens E18. I dag går vegen til Bråtan via gårdsbebyggelsen på Nordre Skaug. Ny E18 legges i bru
(Fylkesgrensen bru) over gårdsvegen til Bråtan. I planforslaget som fremmes nå videreføres
reguleringen av gårdsvegen til Bråtan og det foreslås at dagens gårdsveg legges om via
massedeponiene.

4.2 Massedeponi

Det vil bli et masseoverskudd i forbindelse med etablering av ny E18. Det vil være behov for
deponeringen av masser fra E18 på strekningen mellom Hobølelva og Bergerveien, fortrinnsvis fra
strekningen i Hobøl kommune. En del av disse overskuddsmassene vil bli brukt i veganlegget (dvs. i
vegfundament og i arrondering av sideterreng) for ny E18, men masser som ikke kan brukes i
veganlegget må deponeres andre steder.

Det ble i reguleringsplan for E18 på strekning mellom Skaug bru og Bergerveien ikke regulert inn noe
massedeponi. Det foreslås derfor at det etableres et massedeponi i åsen nordøst for Nordre Skaug og
Bråtan og med atkomst via ny og omlagt gårdsveg til Bråtan. Massedeponiet vil bestå av 3 deler, to
mindre og et større deponi; deponi M5, M6 og M7.

Figur 3: Illustrasjon av massedeponi M5, M6 og M7

Massedeponiene vil bli permanent og medføre varige terrenginngrep. Områdene reguleres til

landbruksformål og midlertidig anlegg- og riggområde.

Deponering skal skje i henhold godkjent fyllingsplan. Det er utarbeidet en landskapsplan med
kotehøyder og med beskrivelse av hvilke tiltak som må iverksettes for å hindre direkte avrenning til
Tingulstadbekken, se vedlegg 2. Planen angir maksimumshøyder for oppfylling av masser samt
terrengforming og beplantning / revegetering av deponiene, og skal godkjennes av Hobøl kommune.
Ovennevnte er tatt inn som en reguleringsbestemmelse i planen, se § 7.2.

For å unngå utvasking av partikler til vassdrag, ledes eksisterende vannveger utenom deponiene eller
lukkes. Avrenningsvann og sigevann fra deponiene skal i størst mulig grad ledes direkte til terreng.
Der vannforekomster kan bli utsatt for forurensning, iverksettes tiltak. Dette er spesielt viktig ved
massedeponi M6, hvor det løper en bekk langs deponiets østre kant, og i området omkring
bekkedalen ved massedeponi M5. Hovedtiltaket blir å legge opp midlertidige jordvoller med overløp.
Vollene skal hindre direkte utslipp til vassdrag. Løsningene for oppsamling og sedimentasjon av
avrenningsvannet bør opprettholdes i minst 2 år etter at deponiene er avsluttet og tildekket.

Deponiene skal være tilpasset omgivelsene og skal utformes slik at de framstår som en naturlig del
av landskapet. Bevaring av eksisterende vegetasjon, etablering av ny vegetasjon og terrengforming
er tiltak som kan benyttes for å integrere massedeponiene i det eksisterende landskapet.

På deponienes overflater skal prinsippet med naturlig revegetering benyttes. Med revegetering menes
at man legger ut stedlige toppmasser fra skogsbunn, med frøbank intakt, slik at ny skogsvegetasjon
kan etablere seg. For hurtigere etablering av ny skog kan det vurderes innplanting av enkelte trær i
tillegg. Metoden anses å være miljøvennlig i og med at man unngår at fremmede arter blir brakt inn.
Naturlig revegetering gir større variasjon i botanikken, og man unngår ”plantefelt”. Samtidig vil disse
toppmassene være et bedre erosjonsdempende tiltak.

Etablering av ny vegetasjon vil først gi maksimal visuell effekt etter en del år. En bevisst
terrengforming vil imidlertid bidra til å integrere deponiene i landskapet fra etableringstidspunktet.
Ved utforming av deponiene vil det bli forsøkt å følge den naturlige kurvaturen i landskapet. Det skal
unngås å etablere store, sammenhengende flate områder.
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Bilde 4: Massedeponi M5 sett fra vegen til Bråtan. Bilde er tatt mot nord. Deponiet skal ligge bak skogkanten
(sentralt i bildet). Forsenkningen på jordet er et lukket bekkeløp som vil drenere store deler av massedeponi M5.
Etter å ha passert jordet går bekken i åpent løp langs østkanten av massedeponi M6. Bekken har årssikker
vannføring, og den går i lukket løp igjen over jordene på Skaug før den ledes ut i Tingulstadbekken.

Bilde 5: Typisk blandingsskog på og omkring massedeponi M6

Bilde 6: Massedeponi M7 skal etableres i skogsområdet i bakkant av bilde. Ravinedal med bekkeløp går ned til
venstre i bildet. Lenger ned i åssiden danner bekken grense mellom Østfold og Akershus før den krysser
eksisterende E18 (ved fylkessteinen). Bekken, som er en sidebekk til Tingulstadbekken/Bergerbekken, vil drenere
avrenning fra M7.

Bilde 5: Ravinedal med bekkeløp, jfr. bilde 6. Det er lite vann i bekken der den løper langs deponiområdet. Lenger
ned øker vannføringen noe slik at dette er en årssikker bekk når det krysser eksiterende E18 ved fylkessteinen.
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5. Konsekvenser av planforslaget

5.1 Landskap

Det er utarbeidet et notat: «Massedeponi M5, M6 og M7 – Landskapstilpasning» til denne
reguleringsplanen (datert 06.02.2013) som omhandler landskapstilpasning av deponiene M5-M7
(vedlegg 2). Nedenfor beskrives kort landskapsmessige konsekvenser ved etablering av M5-M7.

5.1.1. Massedeponi M5, M6 og M7

De tre planlagte massedeponiene er plassert i Skaug - Bråtanområdet, i småkupert terreng.
Vegetasjonen i området er hovedsakelig granskog, blandingsskog/ bjørkeskog og lave pionervekster
etter hogst. De tre deponiene omkranser et mindre jorde.

Størstedelen av massene er lagt i helning mot sør og sørøst. Da det ikke finnes større naturlige
dalsøkk i området vil deponiene på enkelte steder bygges opp til et relativt mye høyere nivå enn
dagens terreng. Deponimassene er dog plassert slik at de ligger mellom høyere punkter i
silhuettlinjen - mellom høydedrag/ koller. Deponiene er formet slik at de skal gli godt inn, i samspill
med tilgrensende terrengformer, med mindre lokale koller og rygger.

Avskogingen vil være den største visuelle konsekvensen for opplevelsen av landskapet fra ny E18 og
fra omkringliggende bebyggelse/gårdsveger. Det vil ta lang tid før nye trær etablerer seg og det vil
være åpne felter, i et ellers tett og massivt skogsbelte, i lang tid framover. Ny E18, med sitt brede
anleggsbelte, vil imidlertid endre landskapsbildet dramatisk i området. Det er derfor usikkert om
deponiene vil ha så stor visuell betydning, sett i en større sammenheng. I et lengre tidsperspektiv,
når ny vegetasjon har etablert seg, vil deponiene gli godt inn i landskapet.

5.2 Vannmiljø

Deponiene M5, M6 og M7 har avrenning via lokale bekker og videre til Tingulstadbekken som igjen
har utløp til Hobølelva.  Hobølelva med sidevassdrag og lokale tilløpsbekker inngår i det som kalles
Morsavassdraget. Prosjektet er et samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og
brukerinteresser for å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget.

Hobølelva er vernet iht. Verneplan for vassdrag. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (av
10. nov. 1994) regulerer forvaltning og bruk av slike vassdrag. Det betyr at Hobølelva med
sidebekker er vernet mot vassdragsregulering og at det skal føres en restriktiv forvaltningspraksis for
andre inngrep. Tingulstadbekken og Hobølelva er en del av Morsavassdraget som inngår i vannregion
Glomma. Vassdraget er et demonstrasjonsvassdrag for implementering av EUs vanndirektiv.

Med en befaringsundersøkelse og gjennomgang av foreliggende materiale som grunnlag, er det
konkludert med at etableringen av de planlagte deponiene ikke vil være til hinder for en videre
positiv utvikling i retning av god økologisk og kjemisk tilstand i Tingulstadbekken og Hobølelva.
Forutsetningen er imidlertid at det iverksettes tiltak som hindrer direkte partikkelutslipp til lokale
bekker. Videre skal det etableres beredskap som hindrer uheldige virkninger for vassdragene hvis det
oppstår situasjoner med utslipp av nitrogenholdige sprengstoffrester.

Prinsippene for behandling av vassdrag og bekker skal følge føringene gitt i vedlagte rapport «Ytre
Miljøplan» (datert 09.12.2011 rev. 04.02.2013), vedlegg 9a og notat «Naturmiljø og vannmiljø i

deponiområdene M5, M6 og M7» (datert 16.01.2013), vedlegg 9h.

5.2.1. Vannforskriften

Gjennom hele arbeidet med reguleringsplan for ny E18 har det blitt lagt til grunn at Hobølvassdraget
med sidevassdrag krever særskilt beskyttelse mot forurensning i anleggs- og driftsperiode. Det har
vært en klar forutsetning at ny E18 gjennom Hobøl og Ski ikke skal være til hinder for en videre
positiv utvikling av økologisk og kjemisk tilstand i Tingulstadbekken/Bergerbekken og Hobølelva.
Vannforskriftens § 12 vil derfor ikke komme til anvendelse i dette prosjektet. Hensynet til økologisk
og kjemisk tilstand i vassdragene skal løses gjennom byggeplanfasen i form av nærmere detaljering
av tiltak samt utarbeidelse av overvåkingsprogram for vannmiljø i anleggs- og driftsfase.

Det er utført forundersøkelser av elv og bekker som supplement til foreliggende data om vassdraget.
Resultater av forundersøkelser, sammen med foreliggende data fra Morsaprosjektet, er oppsummert i
en sluttrapport for vannmiljø, se vedlegg 9g. Oppsummeringen gir den nødvendige karakteristikk av
hovedvassdrag og sidebekker til å prosjektere veganlegget og detaljere tiltak i byggeplanfasen.

Resultatene fra forundersøkelser av vannmiljø samt vurdering av aktuelle tiltak for å imøtekomme
kravene i Vannforskriften er beskrevet i «Ytre miljøplan». I planen for ytre miljø er også
overvåkingsprogram for vannmiljø i anleggs- og driftsfase innarbeidet.

5.3 Naturmiljø

I områdene som skal benyttes til massedeponier er det ikke registrert sjeldne eller truede plantearter
eller dyrearter. Det er heller ikke registrert truede naturtyper. Ny E18 og deponiområder vil imidlertid
framstå som en barriere for dyrelivet. Dette vil spesielt ha betydning i anleggsfasen og vil særlig
virke inn på rådyr og elg som streifer eller oppholder seg i området. Etter avsluttet anleggsdrift vil
det være 2 tilrettelagte faunapassasjer i tilknytning til ny E18 like nedenfor deponiene. Skaug bru er
en relativt bred konstruksjon over en ravinedal med bekk. Videre bygges det en miljøtunnel like
nedenfor M7. Tunnelen vil ha en lengde på ca 90 m og vil danne et bredt felt som tilrettelegges for
passasje av hjortevilt.

Det henvises forøvrig til vedlagte rapport «Ytre Miljøplan», vedlegg 9a og vedlagte notat «Naturmiljø
og vannmiljø i deponiområdene M5, M6 og M7», vedlegg 9h.

5.3.1. Naturmangfoldloven

Tiltaket som planen beskriver er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er
gjennomført en vurdering av tiltakets innvirkning på naturmangfoldet.

For vurdering av tiltaket sett i lys av naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsprinsippet, har vi
utarbeidet en sjekkliste. Sjekklista tar utgangspunkt i Miljøverndepartementets brev av 11.10.2011
om «Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven – krav til saksbehandling, dokumentasjon og
vurderinger i plansaker og andre enkeltsaker».

Naturmangfoldlovens § 8 Om kunnskapsprinsippet. Sjekkliste for naturverdier.
Tema Beskrivelse Tiltak i planen

Hvilke økosystemer, naturtyper eller arter
berøres av planen?

Blandingsskog, granskog
dominerer. Hogstflater og
plantefelt/ungskog.

Revegetering.
Tilbakeføring til
stedegen
vegetasjonssituasjon
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Hvilke effekter vil planen ha på økosystemer,
naturtyper og arter?

Det blir en midlertidig effekt i
form av tapt biologisk
mangfold.

Området istandsettes
og tilrettelegges for
etablering av
stedegen vegetasjon

Hvordan er tilstanden for de aktuelle
økosystemer, og utviklingen i antall lokaliteter av
naturtypene og bestandene på landsbasis og på
stedet, jf. bl.a. naturindeksen?
Kilde: Naturindeks for Norge

Ingen truede eller sjeldne
økosystemer eller naturtyper
blir berørt.

Ingen

Foreligger det faglige rapporter og utredninger
om naturmangfoldet i det aktuelle planområdet?

Nei Ingen

Foreligger det erfaringsbasert kunnskap hos
f.eks. foreninger og organisasjoner?

Nei Ingen

Vil planen påvirke truete og nær truete arter på
Norsk rødliste for arter?
Kilde: Norsk rødliste for arter 2010

Det antas at gaupe fra tid til
annen streifer i området.

Ingen

Vil planen påvirke truete og nær truete
naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper?
Kilde: Norsk rødliste for naturtyper 2011

Nei Ingen

Vil planen påvirke verneområder, nærområder til
verneområder, marint beskyttede områder eller
vernede vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)?

Planen innebærer oppfylling i
et område som drenerer til
Tingulstadbekken. Dette er et
sidevassdrag til Hobølelva
som er et vernet vassdrag.

Det iverksettes tiltak
slik at lokale bekker
ikke blir direkte
berørt av
oppfyllingsmasser.

Vil planen påvirke tilstanden i vannforekomster?
Kilde: KLIF - Vannmiljø

Planen vil ikke forringe
mulighetene til å oppnå god
kjemisk og økologisk tilstand i
lokale bekker og
hovedvassdrag.

Tiltak for å hindre
forurensning av
lokale bekker
iverksettes. Forslag
om å åpne
bekkelukking over et
jorde ved Bråtan

Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap?

Kilde: DNs Naturbase

Nei Ingen

Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog?
Kilde: Skog og landskap - Miljøregistreringer i
skog

Nei Ingen

Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder
(INON)
Kilde: DN - INON i Norge

Nei Ingen

Vil planen påvirke områder eller naturtyper som
er spesielt verdifulle for biologisk mangfold?
Kilde: DNs Naturbase

Nei Ingen

Er det kunnskapsmangel? Hva mangler vi
eventuelt kunnskap om?

Nei Ingen

Naturmangfoldlovens § 9 Om føre-var-prinsippet
Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva
slags virkninger beslutningen om plangjennomføring vil får for naturmangfoldet.

Naturmangfoldlovens § 10 Prinsippet om samlet belastning
Tiltaket gjennomføres fordi det oppstår overskuddsmasser ved bygging av ny E18. Ved lokalisering
av deponiene nær opptil anleggsområdet, unngås lang massetransport med tilhørende ulemper for
lokalbefolkningen. Naturmangfoldet påføres en belastning i utfyllingsperioden og de første årene
etterpå. Gradvis vil området igjen framstå med tilsvarende naturverdier som før deponering.

Naturmangfoldlovens § 11 Om at kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltakshaver vil bære alle kostnader ved avbøtende tiltak i anleggsperioden og vil også bære alle
kostnader ved istandsetting og revegetering av deponiene ved endt oppfylling.

Naturmangfoldlovens § 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket.

Vurderingene ovenfor har tatt utgangspunkt i bestemmelsene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12.

5.4 Kulturminner og kulturmiljø

Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i form av en gravrøys (Id 169848) rett sørvest for
foreslått massedeponi M6. Kulturminnet båndlegges etter lov om kulturminner og det tillates ikke
inngrep i kulturminnet, jfr. Kulturminnelovens § 3.

5.5 Friluftsliv og rekreasjon

Massedeponiene ligger sør for Brekkaåsen og berører derfor ikke åsen i noen betydelig grad. E18 er
allerede i dag en barriere i forhold til bebyggelsen på vestsiden vegen.

Brekkaåsen har sannsynligvis beskjedent bruk til friluftslivsformål og vurderes derfor til å ha liten
verdi for nærmiljø og friluftsliv. Området har trolig betydning for trivselen til de som bor i området,
men siden befolkningsgrunnlaget er lite er ikke dette utslagsgivende.

5.6 Nærmiljø

Massedeponiene blir liggende rett nord for gårdsbebyggelsen på Nordre Skaug og Bråtan. Ved
tilrettelegging for deponering, blir de aktuelle områdene avskoget. Siden det allerede er noen
hogstflater der, vil avskogingen gi store åpne felt som er dramatisk ulikt dagens situasjon.

5.7 Landbruk

Massedeponiene vil berøre et skogsområde. Skogens verdi er primært knyttet til skogproduksjon, og
mindre til friluftsliv. Etablering av deponier vil innebære at skogområder midlertidig settes ut av
produksjon.

Totalt vil massedeponiene beslaglegge midlertidig et areal på ca 200 daa skog eller hogstfelt.

5.8 Næringsliv, sysselsetting og utbyggingsmønster

Planforslaget kan få konsekvenser for skogbruk ved at driftsgrunnlaget endres som følge av
arealinngrep. Utover dette har planforslaget ingen konsekvenser for næringsliv, sysselsetting og
utbyggingsmønster.
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5.9 Grunnforhold

Massedeponi M5
Det er i hovedsak fjell i dagen i dette området. Det kan stedvis være noe løsmasser, blant annet
nede i ravinen som munner ut mot jordet på Bråtan. Boringer som er utført på jordet, like ved
ravinen, viser bløte leirmasser ned til ca. 6 – 7 meters dybde. Mest sannsynlig avtar mektigheten av
disse massene oppover mot massedeponiet ettersom forekomsten av fjell i dagen blir mer og mer
fremtredende. Stabiliteten ned mot jordet på Bråtan må vurderes noe mer detaljert før det kan
konkluderes med hensyn til utforming og stabilitet av massedeponi M5.

Massedeponi M6
Det er ikke utført boringer i dette området. Det er registrert en del fjell i dagen, hovedsakelig ved
vegen til Bråtan. Det er også registrert en del fjell i dagen ned mot den nye veglinjen for E18.
Sannsynligvis er det fjell i dagen eller liten løsmasseoverdekning over fjell i dette området.
Massedeponiet må avsluttes et lite stykke fra bekken i øst. Det bør utføres noen grunnboringer i
området og en mer detaljert registrering av fjell i dagen.

Massedeponi M7
Det er ikke utført boringer i området, men undersøkelser på jordet ved Bråtan viser 3 – 4 meter
løsmasse over fjell. Det er derfor trolig tilsvarende løsmasseforhold litt innover i deponiområdet, før
fjellet kommer fram i dagen. Det bør utføres noen grunnboringer i området og en mer detaljert
registrering av fjell i dagen.

5.10 Tekniske anlegg

5.10.1. Kabler og ledninger

Det er ingen konflikter mellom eksisterende ledninger/kabler/høyspentlinjer og massedeponiene.

5.11 Tiltak i anleggsperioden og i perioden etter avsluttet deponering

Det skal lages detaljerte planer for hvordan deponiene skal etableres, hvordan avrenningsvannet skal
håndteres og hvordan deponiene skal avsluttes og revegeteres.

Siden risiko for partikkelavrenning fra deponiene er til stede, må det iverksettes tiltak som reduserer
risiko for vannkvalitetsforringelse i lokale bekker og i Tingulstadbekken. I tillegg til
partikkelforurensning, kan avrenningsvannet også inneholde rester fra sprengstoff. Dette er bl.a.
nitrogenforbindelser som under uheldige omstendigheter kan føre til dannelse av ammoniakk.
Ammoniakk tar livet av fisk og annet dyreliv i vann.

Følgende tiltak kan bidra til å sikre vannmiljøet:
- Åpne bekken fra deponi M5 over dyrket mark ved Bråtan (en strekning på ca 50 m).

Eksisterende bekkelukking synes å fungere dårlig med vannansamlinger på overflaten over
lukkingen. Åpnes bekken her, kan det etableres rensebasseng for avrenning fra deponi M5 i
dette området. En varig åpning av bekken vil være en styrke for vannmiljøet og tilrettelegge
for en positiv utvikling av biologisk mangfold.

- I områder med sannsynlig vannansamling, bør det etableres avskjærende grøfter langs
deponiene for oppsamling av partikkelbelastet vann. Vannet ledes til egnet
sedimentasjonsbasseng. I områder hvor det er liten sannsynlighet for større vannansamlinger
bør avrenningen fra deponiene ledes til terreng. Vannkvaliteten i sedimentasjonsbassengene
skal overvåkes mht. pH og partikkelinnhold. Måling av pH vil avdekke om det er fare for
dannelse av ammoniakk. Det blir etablert beredskap og utstyr for pH-justering av vannet i
bassengene hvis det oppstår situasjoner med risiko for dannelse av ammoniakk.

- Ny anleggsveg inn til deponiene vil legge beslag på skogområder og vil krysse bekkeløpet i
ravinen nedenfor deponi M7. Det må iverksettes tiltak som hindrer at partikkelbelastet
overvann fra anleggsvegen renner direkte ut i bekken. Overvannet fra vegen bør søkes ledet
til terreng eller til sedimentasjonsbasseng.

Det vises til «Ytre Miljøplan», vedlegg 9a og notat «Naturmiljø og vannmiljø i deponiområdene M5,
M6 og M7», vedlegg 9h.

5.12 Konsekvenser for barn og unge

Planforslaget har ingen spesielle konsekvenser for barn og unge, da planforslaget kun omhandler nye
massedeponier og atkomstveg.

5.13 Universell utforming

Planforslaget omhandler ikke tiltak som skal tilrettelegges for universell standard.

5.14 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det vises til vedlagte risiko- og sikkerhetsanalyse, rapport «Reguleringsplan E18 Massedeponier ved
Skaug-Bråtan, ROS- analyse», datert 08.02.2013, vedlegg 3.

Konklusjon og anbefaling
Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 3 aktuelle hendelser og faremomenter som har
betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av planen:

Grunnforhold
Vannmiljø
Kulturminner

Foreløpige vurderinger og grunnboringer som er gjort tyder på et det ikke er fare for utglidninger i
området. Det vil bli utført nødvendige grunnboringer i området og en mer detaljert registrering av
fjell i dagen slik at man kan konkludere med hensyn til tiltak, utforming og stabilitet av
massedeponiene.

Gitt foreslåtte tiltak beskrevet i plan og bestemmelser er det konkludert med at etableringen av de
planlagte deponiene ikke vil være til hinder for en videre positiv utvikling i retning av god økologisk
og kjemisk tilstand i Tingulstadbekken og Hobølelva.

Østfold fylkeskommune vil gjøre de nødvendige vurderinger/registreringer med hensyn til evt.
konflikter med kulturminner.
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5.15 Økonomiske konsekvenser

Kostnadene for etablering av massedeponiene inngår i anleggskostnadene for E18 Knapstad-
Akershus og E18 Skaug bru-Bergerveien.

5.16 Anleggsstart

Anleggsstart er forventet i 2013. Byggetiden er ca 2,5 år.
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6. Grunnerverv

6.1 Erverv av grunn og jordskifte

Massedeponiene berører et aktivt skogbrukslandskap og flere landbrukseiendommer. Arealinngrepene
vil være midlertidige, men terrenginngrepene vil være delvis permanente. Området reguleres til
landbruksformål, men som midlertidig anleggs- og riggområde.

Godkjent reguleringsplan er juridisk grunnlag for midlertidig grunnerverv.

Figuren nedenfor gir en oversikt over eiendommer og arealer som blir midlertidig beslaglagt av nye
massedeponier. Arealene som er angitt må betraktes som omtrentlig areal, og vil i mange tilfeller
endre seg noe fram til tiltaket er ferdig bygd. Areal som blir berørt i anleggsperioden (midlertidig
beslag) vil bli nøyaktig innmålt når anlegget står ferdig.

Takst nr Eiendom GNR/BNR Areal som midlertidig beslag

1 115/1 56914

2 114/1,2 19269

3 112/2 60927

4 113/1 11414

5 117/31 33933

6 114/3
116/1

12934

Figur 4: Oversikt over eiendommer og arealer som vil bli berørt av nytt massedeponi
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7. Medvirkning

7.1 Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble annonsert 02.01.2013 i Østlandets Blad og Smaalenenes Avis samt i brev
og på Hobøl kommunens hjemmeside. Frist for innspill var 01.02.2013.

7.2 Innkomne merknader til varsel om oppstart

I tabellen nedenfor er innkomne bemerkninger i forbindelse med varsling av oppstart av
reguleringsplanarbeid.

Nr. Navn Dato
1 Østfold fylkeskommune, Fylkeskonservatoren 25.01.2013
2 Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøseksjonen 28.01.2013
3 Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen 28.01.2013
4 Hobøl kommune 31.01.2013
5 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for

Svalbard
29.01.2013

6 Fortum Distribusjon AS 10.01.2013
7 Øyvind Lund 03.01.2013
8 Ole Johan Lindquist 22.01.2013
9 Sissel Ruud 28.01.2013

10 Knut Solberg på vegne av Ragnhild Lund 17.01.2013

Figur 5: Oversikt over innkomne bemerkninger

7.3 Sammendrag av merknader med forslagsstillers kommentar

Uttalelse nr. 1, Østfold fylkeskommune, Fylkeskonservatoren
Fylkeskonservatoren har gjennomført arkeologiske registreringer innenfor plangrensene til godkjent
E18 sør for massedeponiene, men området for deponi M5 til M7 er ikke undersøkt. På grunn av
nærheten til automatisk fredete kulturminner og områdets topografi, er det nødvendig med en
arkeologisk registrering før Fylkeskonservator kan gi en endelig uttalelse i saken, jfr.
Kulturminnelovens § 9 om undersøkelsesplikt.

Hensikten med den arkeologiske registreringen er å avklare om og hvordan planen vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner.
Registreringen vil foretas som prøvestikking og resultatene vil sammenfattes i en rapport. Planen kan
ikke godkjennes før registreringen er gjennomført. Registreringene kan ikke gjennomføres i
vintermånedene fordi det må være frost- og snøfritt. Fylkeskonservator ber om å bli kontaktet i god
til før en registrering skal utføres. De vil prioritere å gjennomføre registreringene så fort
værforholdene tillater det. Utgiftene vil belastes tiltakshaver.

Registreringene vil avdekke om det er behov for en mindre omfattende utgraving utført av
Fylkeskonsevator, eller om det er behov for en omfattende arkeologisk utgraving utført av

Riksantikvaren. Det er også en mulighet for, avhengig av funn fra registreringene, at Riksantikvaren ikke
finner å kunne tillate at planen godkjennes.

Vegvesenets kommentar
Statens vegvesen tar Fylkeskonservators innspill inn i planarbeidet og bestiller arkeologisk
registrering straks. Reguleringsplanen vil legges ut på høring som planlagt, men det kan oppstå
forsinkelser av planprosessen som følge av resultatene av registreringene.

Arkeologiske registreringer av massedeponiene vil bestilles snarest slik at resultatet av
registreringene kan foreligge tidligst mulig.

Uttalelse nr. 2, Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøseksjonen
Ber Statens vegvesen vurdere andre løsninger for overskuddsmassene enn deponi, for eksempel
gamle massetak e.l. i nærheten. Prosjektets virkninger for miljø, fremkommelighet, trafikksikkerhet,
naturressurser, friluftsliv, nærliggende bekk og nærområde, samt gjennomførbarhet, må vurderes.
Deponiene må tilpasses terrengformene og stedets karakter. Behov for anleggsvei til deponiene må
vurderes. Risiko- og sårbarhetsvurderinger må gjøres, med vekt på fjernvirkning og rasproblematikk
ved bekken. De krever egne reguleringsbestemmelser om tiltak som skal hindre uheldige
fjernvirkninger.

Av andre tema som må belyses er: Jordvern, støy, trafikkforhold, estetikk, friluftsinteresser,
grønnstruktur, hensyn til natur- og landskapsverdier, hensyn til vann og vassdrag, samt
grunnforhold.

Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan.

Vegvesenets kommentar
Alle de nevnte tema vil vurderes i reguleringsplanen. Deponiene skal legges ut slik at de følger
dagens terrengformer, bare høyere. Det som er skog i dag skal tilbakeføres til skog, med samme
toppjordlag som først tas av. Det vil vurderes å legge ut deler av deponiene til nye jorder,
muligheten for dette vil avklares i planprosessen bla. med hensyn til skogloven.

Det vil settes igjen vegetasjonsbelter i form av eksisterende skog mellom deponiene og ny E18 der
hvor det er mulig og der hvor de har størst effekt. Området er satt av som LNF- område i gjeldende
fylkesplan. Deponiene er reguleringsmessig i tråd med dette.

Fylkeskommunens innspill tas med i planarbeidet.

Uttalelse nr. 3, Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen
Deres primære oppgave i denne sammenhengen er å se til at den nasjonale miljø- og arealpolitikken
blir ivaretatt. Størrelsen på arealbruksformålene bør fremgå i planbeskrivelsen, fordi kommunen skal
registrere arealendringer i KOSTRA.

Fylkesmannens miljøvernavdeling er svært kritiske til deponeringer av masser som følger
utbyggingen av E18 gjennom Hobøl. De viser til at deponering av masser har miljøkonsekvenser, og
mener Statens vegvesen bør jobbe for både at overskuddsmassene benyttes til noe mer
samfunnsnyttig, og at omfanget av masseoverskuddet blir mindre. De mener likevel det er positivt at
Statens vegvesen tar ansvar for å finne løsninger for masseoverskuddet fremfor å overlate dette til
entreprenører i byggefasen.
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Planbeskrivelsen må gi informasjon om eksisterende situasjon i området mht natur- og
landskapsverdier. Bekken øst for deponi M6 må redegjøres for mht avrenning, og en evt
sedimentasjonsdam må vises på planen.

Det foreslår at det reguleres skjermbelter av vegetasjon rundt deponiene av hensyn til synlighet fra
ny E18.

Planen må forholde seg til overordnede planer og styringssignaler.Den må være i tråd med
naturmangfoldloven. Eksisterende kunnskap om området må skaffes og det må vurderes om det er
behov for ytterligere undersøkelser.Området må vurderes mht sikkerhet (grunnforhold, fare for
ulykker m.m.). Risiko- og sårbarhetsanalyser kan være nødvendig for å avdekke behov for tiltak,
som i så fall må innarbeides i planen.

Kartene er juridisk bindende og må være i tråd med regelverket.

Vegvesenets kommentar
Fylkesmannens innspill, både de av generell art og de konkrete, vil tas med videre i
reguleringsarbeidet. Valg av sted for deponier er gjort med tanke på minst mulig negativ virkning på
miljø og synlighet. Utformingen av dem vil gjøres med samme fokus på miljø og i samråd med
kommunen. Deponi M6 vil få sedimentasjonsbasseng mot bekken i øst.
Det vil settes igjen vegetasjonsbelter i form av eksisterende skog mellom deponiene og ny E18 der
hvor det er mulig og der hvor de har størst effekt.

Fylkesmannens innspill tas med i planarbeidet.

Uttalelse nr. 4, Hobøl kommune
Hobøl kommune er generelt svært kritiske til antall massedeponier som planlegges i kommunen i
forbindelse med utbyggingen av E18. De ser gjerne at Statens vegvesen jobber for å finne en løsning
hvor overskuddsmasser kan benyttes andre steder.

Kommunen forutsetter at alle grunneiere som berøres av deponiene informeres om konsekvensene,
og at det inngås avtaler med disse.

Vegvesenets kommentar
Problemstillingen er vurdert og drøftet med kommunen før oppstart av reguleringsplanarbeidet, og
deponi er i dette tilfellet det beste alternativet etter Statens vegvesens vurdering.

Kommunens ønske om annen bruk av overskuddsmassene tas til etterretning. Alle direkte berørte
grunneiere blir kontaktet i løpet av planprosessen for avklaringer av utforming og behov.

Uttalelse nr. 5, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Har ingen anmerkninger til saken.

Uttalelse nr. 6, Fortum Distribusjon AS
Fortum har ingen innvendinger til planforslaget under forutsetning av at det ved regulering tas
hensyn til deres retningslinjer. Viser til dagens høyspent-lavspentanlegg i området, samt nettstasjon.
Kart vedlagt. Det må avsettes nødvendig plass til nye nettstasjoner.

Gatelysnett er ikke med på deres kart og må registreres ved befaring. Evt flytting av eksisterende

gatelysnett må dekkes av utbygger.

Vegvesenets kommentar
Faresoner for eksisterende høyspenningsanlegg vil innarbeides i reguleringsplanen. Øvrig påpekt
behov for nettutbygging kan skje innenfor regulert område til vegformål. Videre byggeplanlegging vil
ivareta ønsket detaljering som grunnlag for avtaler med Fortum.

Dette skal vurderes i reguleringsfasen.

Uttalelse nr. 7, Øyvind Lund
Foreslår å bruke noe av overskuddsmassene fra E18 til å fylle opp deler av jordbrukseiendommen til
Skaug ned mot eksisterende E18, som ligger brakk i dag pga bratt terreng.

Vegvesenets kommentar
Oppfylling av dette jordet vil bli vurdert mht geoteknikk i planprosessen. Det vil også måtte vurderes av
andre myndigheter som Fylkesmannens miljøvernavdeling, Østfold fylkeskommune og Hobøl
kommune.

Forslaget vil utredes og besvares i planprosessen.

Uttalelse nr. 8, Ole Johan Lindquist
Klarer ikke å se på kartskisser som fulgte varsel om planoppstart om han blir berørt som grunneier
eller ikke. Ønsker å delta i arbeidet med utforming av deponier dersom de ligger på hans grunn.
Etterlyser forslag til avtale om deponier.

Vegvesenets kommentar
Alle grunneiere som blir berørt av tiltaket vil få anledning til å delta i planarbeidet. Første mulighet er
åpent møte når reguleringsplanen ligger ute til høring. Deponiene er i prinsippet tenkt som en ren
terrenghevning av eksisterende landskap, slik at det blir samme form, bare litt høyere. Grunneier vil
allikevel få anledning til å påvirke dette noe slik at deponiene får en god og funksjonell utforming.

Alle direkte berørte grunneiere blir kontaktet i løpet av planprosessen for avklaringer av utforming og
behov.

Uttalelse nr. 9, Sissel Ruud
Får deponi 1 og 2 på sin eiendom og ønsker ikke flere deponier. Er usikre på om de er direkte berørt
av deponi M5-M7.

Resten av brevet gjelder konkrete ønsker vedrørende deponi 1 og 2, som formelt sett ikke behandles
i denne planprosessen.  Likevel er innspillet aktuelt, fordi alle deponiene, fra M1- M7, vil ses i
sammenheng. Ønsket fra denne grunneieren, også det som handler om M1 og M2 vil derfor tas med
videre i planprosessen.

Vegvesenets kommentar
Alle grunneiere som blir berørt av tiltaket vil få anledning til å delta i planarbeidet. Første mulighet er
åpent møte når reguleringsplanen ligger ute til høring. Deponiene er i prinsippet tenkt som en ren
terrenghevning av eksisterende landskap, slik at det blir samme form, bare litt høyere. Grunneier vil
allikevel få anledning til å påvirke dette noe slik at deponiene får en god og funksjonell utforming.

Alle direkte berørte grunneiere blir kontaktet i løpet av planprosessen for avklaringer av utforming og
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behov. Innspill om deponi 1-4 videreformidles til byggeleder for denne strekningen.

Uttalelse nr. 10, Knut Solberg på vegne av Ragnhild Lund
Har skravert områder på kart hvor det er dårlige vekstforhold i dag og hvor de ber om at det fylles
opp med matjord. Det gjelder også et bratt område med litt fjell.

Vegvesenets kommentar
Forslaget vil utredes og besvares i planprosessen.

7.4 Innkomne merknader ved offentlig ettersyn

I tabellen nedenfor er innkomne bemerkninger i forbindelse med offentlig ettersyn av
reguleringsplanen listet opp. Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.02.2013 til 25.03.2013.
Det kom inn 7 bemerkninger.

Nr. Navn
1 Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøseksjonen
2 Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen
3 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for

Svalbard
4 Hobøl kommune
5 Hafslund nett AS
6 Knut Solberg og Ragnhild Lund
7 Tron Håkon Tingulstad

Figur 6: Oversikt over innkomne bemerkninger

7.5 Sammendrag av merknader ved offentlig ettersyn med forslagsstillers kommentar

Uttalelse nr. 1, Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøseksjonen
Avskoging vil være den største visuelle konsekvensen for opplevelsen av landskapet fra nye E18, og
fra omkringliggende bebyggelse og gårdsveier. Nye E18 vil også endre landskapet vesentlig. Det vil
ta lang tid før nye trær blir fullvoksne, og det vil i lang tid være felter med tynnere vegetasjon.  ØFK
mener at vegetasjonsbeltene som vegvesenet ønsker å sette igjen som skjerming, skal fremgå av
plankartet, og at beskrivelsen under § 5 Vegetasjon, bør klargjøres og omfatte vegetasjonsbeltene.

ØFK ser det som særlig viktig at eksisterende vegetasjon bevares som belter rundt deponiene.
ØFK påpeker at de tenkte vegetasjonsbeltene ligger i selve formålsgrensen for massedeponiene, og
at det således ikke er tatt høyde for vegetasjonsbelter rundt deponiene, heller ikke driftsveger, plass
til maskiner, oppsetting av evt. gjerde med mer, utenfor og oppå kanten til massedeponiene. Med
erfaring fra tilsvarende saker, fjernes/ødelegges alltid vegetasjon i det området hvor vegetasjon skal
bevares. Derfor må det legges inn vegetasjonsbelter.

Kulturminner:
Fylkeskonservator kommer med eget brev i saken.

Konklusjon:
ØFK mener at det må tas hensyn til landskapet og fjernvirkningen av tiltaket. ØFK forutsetter at det
reguleres inn vegetasjonsbelter rundt massedeponiene, og at det tas tilstrekkelig hensyn til
grønnsonen. Planen kan for deres del godkjennes, men de ber om at deres merknader innarbeides i
den avsluttende behandlingen av forslaget. De minner om at det skal utføres arkeologiske
registreringer i området.

Vegvesenets kommentar
Som alternativ til å regulere inn vegetasjonssoner, vil anleggsbeltet langs E18 mellom planlagt
bomstasjon og Fylkesgrensen bru, innsnevres med inntil 20 meter (gjøres i nåværende
prosjekteringsfase, E18 Skaug – Bergerveien). På denne måten vil Statens vegvesen ha kontroll over
avskogingen i dette beltet og sørge for at vegetasjonen blir stående i anleggsfasen.

Konklusjon
Ingen endringer av planen.

Uttalelse nr. 2, Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Østfold ba i uttalelsen til varsel om planoppstart om at det burde reguleres inn
skjermbelter rundt deponiene. De kan ikke se at dette er ivaretatt slik det er omtalt i forslaget til
planbeskrivelse, og ber om at dette sikres gjennom plankart og bestemmelser.

De ber også om at en bestemmelse både for reguleringsplanen for E18 Knapstad – Akershus grense
og E18 Skaug – Bergerveien videreføres i denne reguleringsplanen. Det gjelder følgende
bestemmelse: «Etablering av ny E18, innenfor planområdet, skal ikke hindre en videre positiv
utvikling i retning av god økologisk og kjemisk tilstand i Hobølelva, Fossbekken og
Tingulstadbekken.»

De mener videre at det bør lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av nødvendige
avbøtende tiltak for å hindre at avrenning til Tingulstadbekken, før massedeponiene tas i bruk. De ser
positivt på åpning av bekken mellom M5 og M6, men mener at også dette bør sikres i
reguleringsplanen.
De mener at notatet om naturmiljø og vannmiljø inkludert de foreslåtte avbøtende tiltakene bør ligge
til grunn for utforming av tiltaket, og dermed inkluderes i bestemmelse 3.3.

FM i Østfold er svært kritiske til deponering av masser som følge av E18 i Hobøl, og peker på at
masse kan brukes mer samfunnsnyttig ved for eksempel rehabilitering av gamle grustak samt ved
salg i nærliggende massetak. De mener imidlertid at det er positivet av Statens vegvesen tar
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ansvaret for å finne en løsning for overskuddsmassene i stedet for å overlate dette til entreprenører i
byggefasen. De forventer at selv om det nå reguleres deponier i Hobøl, vil Statens vegvesen arbeide
kontinuerlig for å redusere mengde som må til deponi.

Konklusjon: FM i Østfold kan egengodkjenne planen, men de anbefaler sterkt at:
-følgende bestemmelse tas inn i planen: «Etablering av ny E18, innenfor planområdet, skal ikke
hindre en videre positiv utvikling i retning av god økologisk og kjemisk tilstand i Hobølelva,
Fossbekken og Tingulstadbekken.»
-skjermende kantvegetasjon rundt deponiområdene sikres i reguleringsplanen
-det lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer at avbøtende tiltak som skal hindre avrenning til
Tingulstadbekken gjennomføres før deponiene tas i bruk
-åpning av bekk sør for M5 sikres i reguleringsplanen
-notatet om naturmiljø og vannmiljø inkluderes i bestemmelse 3.3.

Vegvesenets kommentar
Den foreslåtte bestemmelsen «Etablering av ny E18, innenfor planområdet, skal ikke hindre en videre
positiv utvikling….. »
tas med i reguleringsbestemmelsene.
Notatet om naturmiljø og vannmiljø inkluderes i bestemmelse 3.3.

Rekkefølgebestemmelse om avbøtende tiltak for avrenning til Tingulstadbekken: Dette
tiltaket/bassenget vil ligge høyere enn dagens Tingulstadbekk, i de massene som legges ut til deponi.
Det er derfor ikke mulig å iverksette dette avbøtende tiltaket før deponeringen starter, men
bassenget vil bygges i første del, og så tidlig som mulig, i deponeringsarbeidet.

Åpning av lukket bekk i området: Dette er foreslått som en mulighet i notat om vannmiljø. Det er
usikkert om dette er en bekk med helårs vannføring, eller en grøft som er tørr deler av året. Dette vil
også kunne forandre seg etter deponeringen.  Statens vegvesen anbefaler at spørsmålet rundt
åpning av denne bekken diskuteres videre i prosjekteringsfasen.

Skjerming av deponier med vegetasjon: Se Statens vegvesens kommentar til Østfold
fylkeskommunes merknad, dokumentnr 2013/000383-21.

Konklusjon
Anbefalingene etterkommes delvis og innarbeides i reguleringsbestemmelser. Ingen vesentlig endring
av planen.

Uttalelse nr. 3, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet har ingen anmerkninger til planforslaget.

Uttalelse nr. 4, Hobøl kommune
På generelt grunnlag er Hobøl kommune kritisk til antall massedeponier som er planlagt i
kommunene i forbindelse med utbyggingen av E18, og skulle gjerne sett at massene ble brukt til
andre formål enn i deponier i naturområder. Samtidig ser de nødvendigheten av dem og mener det
er positivt at Statens vegvesen tar ansvar for å finne løsninger uten å overlate det til andre
entreprenører.

Kommunen forventer at disse tre nye deponiene fører til en avlastning av deponi M1 og M2, og de
forventer at tiltak som skal hindre avrenning til Tingulstadbekken gjennomføres før deponiene tas i
bruk.

Det står i planbeskrivelsen at «det vil settes igjen vegetasjonsbelter i form av eksisterende skog
mellom deponiene og ny E18 der hvor det er mulig og der hvor de har størst effekt», dette synes
kommunen er bra. De vil også at det blir lagt vekt på rask revegetering av deponiarealene etter endt
anleggsperiode, enten i form av planting eller ved gjensetting av frøtrær og markberedning.

Vegvesenets kommentar
Det endelige masseoverskuddet er ikke mulig å beregne eksakt før anleggsstart, og Statens
vegvesen kan ikke garantere at ikke alle deponiene vil måtte fylles inntil maksnivå ihht regulering
dersom det blir nødvendig. Vi vil holde deponiene så lave som mulig, og er oppmerksom på
kommunens ønsker om deponi M1 og M2.

Når det gjelder rask revegetering vil deponiene, på bakgrunn av erfaring fra tilgroing av stedegen
vegetasjon i tilsvarende områder, revegeteres ved å legge tilbake det stedegne toppsjiktet av jord.
Det har vist seg at frøene som ligger i dette sjiktet spirer raskere og vokser bedre enn innplantede
planter.

Konklusjon
Ingen endringer av planen.

Uttalelse nr. 5, Hafslund nett AS
Hafslund Nett har en 47 kV kraftledning som passerer dette området, og den har restriksjoner som er
beskrevet i vedlagt dokument. Alle anleggsaktiviteter i området må forholde seg til Hafslunds krav i
vedlagte dokument, samt regler for bruk av anleggsmaskiner/kraner innenfor 30 meters avstand til
kraftledningen.

Vegvesenets kommentar
Alle krav om hensyn vil ivaretas og videreføres inn i byggeplanlegging og bygging.

Konklusjon
Ingen endringer av planen.

Uttalelse nr. 6, Knut Solberg, Ragnhild Lund
Innspill om oppfylling av overskuddsmasser på jordbruksarealer: Solberg har skravert et område på
et kart hvor det er dårlige vekstvilkår i dag. Områdene ligger på eiendommen til Ragnhild Lund. De
foreslår at det kan fylles på masser på de skraverte områdene for å bedre vekstvilkårene.

Vegvesenets kommentar
Se vegvesens kommentar til Trond Håkon Tingulstads merknad 7.

Konklusjon
Ingen endring av planen.

Uttalelse nr. 7, Trond Håkon Tingulstad
Det vises til tidligere brev fra Statens vegvesen om massedeponiene samt til møte mellom
Tingulstad, Lund og Statens vegvesen den 18.03.2013.

Vår eiendom Tingulstad gård gjennom GNR/BRN 112/2 blir berørt av denne reguleringsplan gjennom
det forslåtte massedeponiområdet M5, hvor det er foreslått et midlertidig beslag på ca 61 daa.
Et slikt beslag legger store deler av denne gårdens skogteig- som er i god produksjon i følge
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skogbruksplanen ut av produksjon i mange 10 år fremover. En betydelig del av teigen har
opparbeidet ungskog de siste 25 årene og er i sterk vekst.  Den delen av teigen som ikke blir berørt
av det planlagte deponiet får problem med utdrift av tømmer pga deponiets plassering.

Det er foreslått at etter deponi perioden skal hele område settes tilbake til produktiv tilstand gjennom
tilbake legging av skogsjord fra opprinnelig område. Bioforsk har forskning som tilsier at
produktiviteten ved slike grep blir redusert betraktelig.

Dette tilsier at dette området vil i mange tiår ha en negativ produktivitet inklusive infrastruktur.

Det må og nevnes at i dette området er det forminner gjennom blant annet en gammel
husmannsplass med steingard og tufter. I tillegg er det et gammelt feltspat uttaksfelt som var i
produksjon i "fordums tid " noe blant annet det lokale historie lag har hatt på agendaen.

Alt dette tilsier at det er ikke er særlig heldig med et deponi i dette området for Tingulstad gård med
utgangspunkt i dagens drift.

Skal man imidlertid se proaktivt på et slikt inngrep, ble det på møte på Knapstad av flere fremhevet
noen tanker om å utvikle hele det foreslåtte deponi området til et fremtidig næringsområde- og da
som et samarbeidsprosjekt mellom de berørte grunneierne. I så tilfelle må dette sorteres ut med
kommunen- og i samarbeid med Statens Vegvesen da dette område er regulert til NLF område.

Andre ideer som og har blitt fremhevet i de nevnte møter- samt kommentar/uttalelse fra Øyvind
Lund er å se på muligheter for å bygge opp deponi/overskuddsmasse på deler av
jordbrukseiendommen Skaug (dråg) som Statens Vegvesen selv har ervervet. Han ser og en
mulighet for å fortsette en eventuell utfylling videre i samme dråg som går videre opp og gjennom
Øyvind Lund sin jordbruks eiendom og opp mot hans skog i nord. Dette er et stort område som
sannsynligvis vil kunne dekke hele Statens behov for overskuddsmasse. Dette er diskutert med
Øyvind Lund i etterkant av møtet på Tingvoll. En slik løsning vil innbefatte at området blir tilrettelagt
for jordbruksdrift igjen gjennom matjord påfylling, riktig drenering, hindring av setting m.m. På møte
på Tingvoll ble det kommentert fra Statens Vegvesen at tidligere vurderinger av ikke balanserte
jordmasse(kvikkleire m.m) ikke lenger var betydelig i dette område. Resultatet av et slikt tiltak kan
føre til at Øyvind Lunds jordbrukseiendom i dette område kan bli bedret driftsmessig med hensyn til
maskin bruk m.m da dette område er meget brattlendt.

Tingulstad gårds jordbruks areal har og flere lignende dråger som og burde kunne utfylles og kunne
føre til bedre drift forhold på gården.
Slike tiltak forutsetter naturlig nok at landbruksmyndighetene gir tillatelse til dette og at jord og
geologiske analyser tilsier at dette er forsvarlig.

Vegvesenets kommentar
Deponi M5 vil beslaglegge et stort skogareal av eiendommen og Statens vegvesen har stor forståelse
for at dette er problematisk for Tingulstad. Når det gjelder reetablering av skog etter avsluttet
deponering mener vi at sannsynligheten for høy kvalitet/produktivitet etter etablering av ny skog, er
stor. Det økonomiske tapet vil håndteres i senere grunnervervsprosess, det samme vil eventuelle tap
mht. drift som skyldes inngrepet.

Østfold fylkeskommune v/fylkesarkeologen vil undersøke planområdet mht. kulturminner og
fornminner. Kopi av Tingulstads brev er sendt til fylkesarkeologen før arkeologiske registreringer
igangsettes.

En eventuell omregulering av området fra LNF til næringsområde må være i tråd med kommune- og
fylkesplan og må fremmes som en egen reguleringsplan. Dette vil ikke tas opp i denne
reguleringsplanen.

Denne reguleringsplanen kan ikke omhandle arealer som ligger utenfor planområdet. Oppfylling
andre steder er derfor ikke aktuelt å ta tak i i denne planprosessen. De arealene som er direkte
berørt av/ligger inntil vegtiltaket eller deponiene vil, dersom de får ulemper som følge av vegtiltaket,
kunne få tiltak som for å bedre på ulempene. Et slikt tiltak vil kunne være oppfylling av Øyvind Lunds
jorde sør for Skaug bru.

Konklusjon
Ingen endring av planen.

7.6 Varsling av mindre reguleringsendring

Ved mindre endring av reguleringsplan skal, ihht Plan- og bygningsloven, berørte myndigheter, samt
direkte berørte grunneiere og festere, forelegges planendringen og gis mulighet til å uttale seg.

I samråd med Hobøl kommune er følgende offentlige etater varslet: Østfold fylkeskommune,
Fylkesmannen i Østfold, NVE. Grunneier for den aktuelle eiendommen er også varslet. Alle er varslet
ved eget brev. Forslag til reguleringsendring vil legges ut på Hobøl kommunes og Statens vegvesens
nettsider i perioden 27.02 – 27.03 2015.
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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER
REGULERINGSPLAN FOR E18 MASSEDEPONIER VED SKAUG-BRÅTAN
HOBØL KOMMUNE

Datert: 08.04.2013, revidert: 11.04.2014

§ 1 AVGRENSNING

Det regulerte området er vist på plankart med reguleringsgrense. Innenfor
reguleringsgrensen skal arealene disponeres som vist på planen.

§ 2 FORMÅL

Området reguleres til:

§ 12-5 Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal

§ 12-5. Nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
Landbruksformål

§ 12-6 Hensynssone
Båndlegging etter lov om kulturminner

§ 12-7 Bestemmelseområde
Anlegg- og riggområde

§ 3  FELLESBESTEMMELSER

3.1 Planen skal legge til rette for etablering av 3 massedeponier i forbindelse med
overskuddsmasser fra ny 4-felts E18 på strekningen fra Hobølelva til Bergerveien.

3.2 Reguleringsplanen består av 2 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene.

3.3 Notat: «Massedeponi M5, M6 og M7 – Landskapstilpasning» (datert 06.02.2013) og notatet:
«Naturmiljø og vannmiljø i deponiområdene M5, M6 og M7»(datert 16.01.2013) som er
utarbeidet til reguleringsplanen skal legges til grunn for videre utforming av tiltaket.

3.4 Dersom det under anleggsarbeider treffes automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.

3.5  Det skal utføres arkeologisk registrering i området.

3.6 Det er ikke påvist faresoner innenfor planområdet. For alle tiltak innenfor planområdet skal
Norges Vassdrags- og Energidirektorats veileder "Vurdering av områdestabilitet ved
utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper" (vedlegg 1 til NVE
retningslinjer nr. 2 2011) eller senere utgaver, og TEK 10, § 7-3 legges til grunn.

3.7 Etablering av ny E18, innenfor planområdet, skal ikke hindre en videre positiv utvikling i
retning av god økologisk og kjemisk tilstand i Hobølelva, Fossbekken og Tingulstadbekken.

3.8 Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag skal anlegges tidlig, slik at de kan ta vann fra
anleggsfasen.

§ 4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT

4.1 Området merket LNFRL1-LNFRL3, landbruksformål, kan benyttes til jord- og
skogbruksformål.

§ 5 VEGETASJON

5.1 Eksisterende vegetasjon skal bevares så langt det er mulig. Eventuell ny vegetasjon skal ha
samme karakter som eksisterende.

5.2 Revegetering av massedeponiene M5, M6 og M7, dvs. utlegging av stedlige toppmasser fra
skogsbunn med frøbank intakt, skal senest være utført innen et år etter åpning av ny E18 på
strekningen Knapstad – Akershus grense.

§ 6 FORURENSNING

Ved avdekking av forurenset grunn skal de forurensede massene behandles etter til enhver
tid gjeldende forskrifter og etter fastlagte tiltaksplaner.

§ 7 HENSYNSSONE

Båndleggingssone etter lov om kulturminner
Sonen H730_1 omfatter registrert automatisk fredet kulturminne (gravrøys).

Det er ikke tillatt med inngrep i kulturminnet, jf. Kulturminnelovens § 3. Det er heller ikke
tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne, eller fremkalle
fare for at dette kan skje, jf Kulturminnelovens §§ 3 og 4.

§ 8 BESTEMMELSEOMRÅDE

8.1 Anlegg- og riggområde
Anlegg- og riggområde er vist på plankart. Områdene kan så lenge anleggsperioden pågår
benyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Området merket anlegg- og riggområde kan benyttes til lagerplass for masser, anleggsveg
og anleggsområde.

Områdene som reguleres til anlegg- og riggområde skal settes i stand og tilbakeføres til
tilliggende arealbruk / permanent reguleringsformål, når anlegget er ferdig.

8.2 Massedeponi
Innenfor området, LNFRL1-LNFRL3, tillates det deponering av masser. Det er kun Statens
vegvesen som har tilgang til å deponere masser. Det tillates at terrenginngrepene som følge
av massedeponeringen blir permanente.

Det settes følgende krav til massedeponeringen:
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Deponering skal skje i henhold godkjent fyllingsplan. Tiltakshaver vil i byggeplanfasen
utarbeide en landskapsplan med kotehøyder som skal forelegges Hobøl kommune for
godkjenning. Planen skal vise hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre direkte
avrenning til Tingulstadbekken. Planen vil også angi maksimumshøyder for oppfylling av
masser samt terrengforming og beplantning / revegetering av deponiene.

Bekker i deponeringsområdene skal lukkes eller ledes utenom deponiene.
Overflateavrenning og sigevann fra deponiene skal i størst mulig grad ledes til terreng.
Ved massedeponi M6, der avrenningsvannet kan forurense den åpne bekken langs østsiden
av massedeponiet, skal det bygges voller for oppsamling og sedimentasjon av
avrenningsvannet. Vollene skal ha overløp med utslipp til terreng eller bekk.
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