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Behandling av høringsuttalelser Kommunedelplan med 

konsekvensutredning Ski kommune 

Kommunedelplan med konsekvensutredning har vært ute til høring i perioden 5.mars til 18.april 

2012 

Det kom inn 35 uttalelser. Fylkesmannen og fylkeskommunen fikk utsatt høringsfrist til hhv. 7.mai og 

4.mai grunnet behandlingstid hos politikere 

Generelt: Dette området er et svært utfordrende område å få til en god løsning for ny E18. Det er 

mange som ønsker seg tunnel hele veien, men dette er urealistisk da tunnel har mange ufordringer i 

seg selv. Prosjektet har prioritert å ha fokus på dyrka mark og kulturminner/kulturmiljø da Statens 

vegvesen skal bidra til at det bygges ned minst mulig dyrka mark samt unngå ødeleggelser av 

fornminner.   

Ny E18 har følgende målsetting: 

 Bedre trafikksikkerheten 

o Færre ulykker (vi har statistikk fra E-6 gjennom Østfold) 

o Færre viltulykker 

o Farlig gods/tanktransport. 4-felt medfører sikrere veg med liten risiko for uhell som 

kan påvirke vannmiljøet 

 Sikre fremkommelighet gjennom bedret kapasitet 

 Bedre miljø ved å lede tungtransporten og gjennomfartstrafikken utenom tettstedene 

o Mindre bruk av vegsalt pga gunstig veggeometri 

o Erosjon av bekkesider, erosjonssikring av bekkesider i/langs bekkedrag er utført 

tidligere med gode resultater 

Sammendrag av innspill samt svar fra Statens vegvesen 

Sveisnr:  2010101749-125 

Innspill/uttalelse fra Østenga grendelag v/ Richard Spjudvik, Elgvegen 43, 1408 Kråkstad og 
John Ove Svensli, Elgvegen 44, 1408 Kråkstad  

Innspill/uttalelse Østenga grendelag støtter konklusjonen fra Statens Vegvesen og 
anbefalingen fra administrasjonen i Ski kommune om å legge til grunn 
trasealternativ 3A-4.  
 
Dette alternativet vil:  

- Redusere dagens støy-/støvplager for beboere i Kråkstad tettsted  
- Gi vesentlig mindre trafikkbelastning på Fv28 forbi 
skole/samfunnshus/idrettshall i  
  Kråkstad tettsted 
- Bevare kulturlandskapet og redusere støyen ved Kråkstad kirke 

Statens vegvesens 
vurdering 

 

Konklusjon Ingen endring i planen 
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Sveisnr:  2010101749-126 

Innspill/uttalelse fra Berit og Leif Svendsby 

Innspill/uttalelse Grunneierne støtter  Statens vegvesens anbefaling 3A-4 

Statens vegvesens 
vurdering 

 

Konklusjon Ingen endring i planen 

 

Sveisnr:  2010101749-127 

Innspill/uttalelse fra Ski Historielag v/ Knut Falla 

Innspill/uttalelse Ski Historielag er generelt bekymret og urolige for kjente og ukjente 
fornminner i hele traseområdet som løper gjennom Kråkstad.  
Ski Historielag er spesielt bekymret for områdene Prestegårdskogen og 
Frestadskogen. For Frestadskogen registrerer vi til vår tilfredshet at 
traseen legges i et tunelløp. 
Vi er videre urolig for området Glennetjernet og mot Kråkstadelva. Et 
ytterligere tunnelløp fra området Prestegårdskogen og syd-østover vil 
bidra til å ivareta kulturminner og det biologiske mangfoldet i området. 

Statens vegvesens 
vurdering 

Arbeidet med registreringer av kulturminner vil utføres av 
Fylkeskommunens kulturminneavdeling i den traseen som blir vedtatt. 
Etter registreringen vil det gjennomføres utgravinger der det er krav om 
dette.  
Et tunnelløp under Prestegårdsskogen er vurdert i tidlig fase, men ideen 
ble forkastet da kostnadene er for store.  

Konklusjon Ingen endring i planen 

 

Sveisnr:  2010101749-128 

Innspill/uttalelse fra Nils Edvard Nygaard og Kari Anne Kamperud, Gnr. 9/bnr 1,Store 
Gryteland, Askimveien 111, 1408 Kråkstad 

Innspill/uttalelse  Regjeringens målsetting er å verne dyrkbar jord i Norge mot 
nedbygging. 

 Andel dyrkbar jord pr innbygger i Norge er en av de laveste i 
Europa, og er på vei ytterligere ned. Nedbygging av dyrkbar jord 
og befolkningsvekst gjør at andelen pr innbygger er synkende.  

 Spesielt stort nedbyggingspress har det vært i fylker som 
Akershus og Østfold, og mange dekar dyrkbar jord er her bygd ut 
til veier m.m.  

 Regjeringen har på bakgrunn av dette pålagt kommunene i disse 
fylkene et spesielt ansvar i å motvirke nedbyggingen. 

 Vi henstiller til politikerne og kommunen å vise ansvar og tenke 
helhetlig. Økonomiske forhold kan betraktes kortsiktig og 
langsiktig. Langsiktig tenkning rundt trasevalg og 
løsningsmodeller kan gi gode, leveverdige løsninger som kan 
tjene mange forhold i samfunnet og verne forhold som alle 
innbyggere er avhengige av. Det er kommunenes og Regjeringens 
ansvar å ivareta Norges framtid som produsent av mat. Det 
innebærer å ta vare på og legge til rette for matproduksjon. 

 Ta vare på et godt ivaretatt og et levende kulturlandskap. 

 Bevar kulturminner for ettertiden, og vær med å gi våre 
etterkommere en historisk identitetskilde.  
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 Tenk helse-, miljø og rekreasjonsmuligheter for innbyggere i 
Kråkstad, Ås og Ski. Bevar deres tilgang til et turterreng med 
mangfoldige bruksmuligheter. 

 Viktig å bevare områder hvor elg og rådyr opptrer i vesentlig 
omfang. Legg ny E18 i tunnel, og dyrene får beholde et trygt 
trekkområde og et uberørt habitat hvor de opplever trygghet til å 
leve og reprodusere. Tenk biologisk mangfold. 

 Planlegg trafikkstasjonen til beliggenhet i et allerede utbygd 
område. Ikke nedbygg skogen! Legg trafikkstasjonen i nærhet til 
Vinterbro hvor tilgangen for tungtrafikken fra E6 og E18 blir 
optimal. Spar skogen for fullstendig nedbygging. 
Når det gjelder E18-trase 3A4 i området platået kalt 
Prestegårdsskogen, er det en optimal løsning som dempende 
tiltak å legge veien i tunnel for å ta hensyn til jordvern, 
kulturlandskap, kulturminner og rekreasjonsmulighet /naturbruk 
for innbyggerne i tilgrensende bomiljøer.  
 
Tunnelløsning under platået, sparer jorda, kulturlandskapet, 
kulturminner, dyrelivet og et flott rekreasjonsområde som brukes 
aktivt av befolkningen i Ås, Ski og Kråkstad. 

 
 

Statens vegvesens 
vurdering 

Statens vegvesen mener å ha gjort en grundig utredning på bakgrunn av 
vedtatt planprogram og har allerede i startfasen sett på tunnel gjennom 
Prestegårdsskogen. Ideen ble forkastet da vi ikke kan forsvare kostanden 
med å bygge tunnel mot den nytten vi får igjen.  
Dyrka mark og kulturmiljøet er viktige tema i området her, og Statens 
vegvesen ser at dette blir forringet. I neste planfase vil vi se på 
mulighetene for å omdisponere områder som i dag er skog til dyrka mark. 
De resterende elementene som friluftsliv, vilttrekk osv er elementer som 
skal løses ved avbøtende tiltak, type underganger evt. overganger.  
SVV har som mål å erstatte 100% av all dyrka mark som bygges ned av 
ny E18. Dette vil gjøres i reguleringsplanfasen. Plassering av områder for 
nydyrking ønsker SVV å gjøre i samarbeid med grunneierne.  

Konklusjon Statens vegvesen vil innarbeide en egen planbestemmelse på nydyrking 
av dyrka mark i kap. 7.3 i KDP-dokumentet. Prosjektets mål vil være en 
del av planbestemmelsen 

 

 

 

 

 

Sveisnr:  2010101749- 131/138 

Innspill/uttalelse fra Advokatfirma Hjort DA på vegne av Bernt Aksel og Heidi K. Larsen 

Innspill/uttalelse  Grunneier støtter Statens vegvesens anbefaling, 3A-4 

 3A-1 vil være svært negativt for grunneiers eiendom da den vil ha 
stor innvirkning på deres bolig samt den bedriften som drives fra 
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eiendommen 

 Dersom Statens vegvesen endrer syn til å velge 3A-1, er det 
ønskelig med tunnel under Glennemorenen 

Statens vegvesens 
vurdering 

Statens vegvesen vil ikke endre sin anbefaling.  

Konklusjon Ingen endringer i planen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 132 

Innspill/uttalelse fra ? 

Innspill/uttalelse  

Statens vegvesens 
vurdering 

 

Konklusjon Ingen avsender på innspillet – tas ikke med i vurderingen 

 

 

Sveisnr:  2010101749-134 

Innspill/uttalelse fra Ski kommune, Plan og byggesak, Postboks 3010, 1402 Ski 

Innspill/uttalelse Kommunalteknisk virksomhet mener SVV ikke har utredet vannmiljø 
tilstrekkelig for at Ski kommune skal kunne ta stilling til valg av ny E18-
trase. De er bekymret for vannforekomstene i området og at SVV ikke 
skal ivareta de utfordringer som ligger i EUs vanndirektiv. 

Statens vegvesens 
vurdering 

Etter alle de innspill omhandlet vannmiljø som har kommet, har Statens 
vegvesen konkludert med at det skal lages et eget notat omhandlet 
vannmiljø som legges fram for politikerne i Ås og Ski kommuner. Dette 
notatet vil være med på å samle de fakta og utredninger som allerede er 
utført slik at det blir lettere for politikerne i kommunen å se 
konsekvensene av vannmiljø når det gjelder det valget de skal ta. I tillegg 
vil vi innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 7.3 i KDP-
dokumentet 
 
Ved planlegging av store veganlegg er Statens vegvesen forpliktet til å 
følge plan- og bygningsloven slik at de ulike planfasene blir gjennomført. I 
en kommunedelplan skal vi komme fram til en korridor for ny veg. 
Området vi skal planlegge ny E18 gjennom er et meget utfordrende 
område med mange elementer som skal tas hensyn til, bla. Vannmiljø. 
Utfordringer rundt vannmiljø vil vi møte på uansett hvor ny E18 blir 
planlagt. Vannmiljø skal Statens vegvesen ta hensyn til, men dette blir 
nærmere belyst og undersøkt i reguleringsplanfasen da vannmiljø vil 
være et viktig tema i videre utredninger.  
Det er ulike tiltak SVV kan gjøre for å minske faren for forurensning. Det 
var en premiss for utredningen at det skal bygges sedimentasjonsbasseng 
ved kryssing av alle vassdrag, der alt vegvann skal samles opp slik at 
miljøgifter kan sedimenteres her. Saltvann vil vi ikke fjernes da det 
foreløpig ikke er utviklet metoder for dette. Sedimentasjonsdammene vil 
imidlertid forsinke og fortynne saltvannet. Sedimentasjonsbasseng må 
planlegges og dimensjoneres ut fra lokale forhold; vannmengde topografi, 
ÅDT, resipient.  En kan også kontrollere hvor utslipp fra 
sedimentasjonsdammene legges i forhold til sårbare resipienter (f.eks 
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lede utslipp fra rensedam forbi Glennetjern og til bekk nedstrøms. 
Ytterligere tiltak kan gjøres ved å f.eks justere  høyde-/lavbrekk i linja slik 
at en kan reduserer avrenning til de mest sårbare resipienter. Dette vil 
sees nærmere på i neste planfase. 
 

Konklusjon Statens vegvesen vil utarbeide et eget notat som omhandler vannmiljø 
Notatet vil gjelde for hele strekningen. 
Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i 
kap. 7.3 i KDP-dokumentet 

 

Sveisnr:  2010101749- 135 

Innspill/uttalelse fra Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement, Postboks 
8004 Dep, 0030 Oslo 

Innspill/uttalelse Ingen merknader 

Statens vegvesens 
vurdering 

 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

Sveisnr:  2010101749- 136 

Innspill/uttalelse fra Carl Thore Retvedt, Christin Retvedt, Knut Erlend Bergan og Cathrine 
Retvedt 

Innspill/uttalelse Grunneierne stiller seg bak uttalelsen i Sør (sveisnr. 2010101749 – 142), 
men ønsker i tillegg å kommentere alternativ 3A-3 der en ny E18 vil gå 
tvers gjennom gårdstunet. Grunneieren ønsker at kommunen vektlegger 
at en ny E18 vil gå utenom gårdsmiljø.  
Grunneier slutter seg til løsningen til grunneieren i Sør der det foreslås å 
kombinere 3A-2 og 3A-4 
Det å legge traseen på tvers av Retvedt-sletta vil gjøre inngrepet i 
kulturlandskapet større enn å legge den langs dalens lengderetning. 
Grunneier oppfordrer derfor Ski kommune til å skrinlegge alternativ 3A-3 
i det videre arbeidet med å bygge ny E18.  

Statens vegvesens 
vurdering 

Kommentarer til uttalelsen i Sør: henviser til sveisnr. 2010101749 – 142. 
Statens vegvesen mener anbefalte løsning 3A-4 er den beste helhetlige 
løsningen for ny E18.  

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 137 

Innspill/uttalelse fra Lokal Agenda 21-forumet i Ski V/ Geir Arne Evjen, Langhus 

Innspill/uttalelse 1. LA21 mener 3A-4 ikke kan anbefales pga mange uheldige 
skadevirkninger. LA21 mener vektingen av konsekvensene for alt. 
3A-4 for temaene landskap, natur og kulturminner og 
sammenstillingen av konsekvensene er feil da området ved 
Kråkstad kirke og Østensjøvannet har fått for stor tyngde mot 
store landskaps- og kulturminneverdier og naturverdier i området 
Gryteland-Glenne. 

2. LA21 ber om at det gjennomføres registreringer før anlegget 
settes i gang.  

3. I tillegg mener de at vegbredden kan reduseres til 3-felts ved 
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spesielle natur- og kulturminner.  
4. Konsekvenser for rigg, masseuttak og anleggsveger bør også være 

med i vurderingen nå.  
LA21 peker på risiko for spredning av fremmede arter ved 
masseflytting, og ønsker å få gjennomført en kartlegging av høy-
risiko fremmede arter som kan spre seg til viktige naturmiljø. I 
tillegg ber de om at det gjennomføres undersøkelser av fuglelivet 
ved Glennetjern. 

 

Statens vegvesens 
vurdering 

1. Det er flere årsaker til at Statens vegvesen ikke ønsker å bygge ny 
E18 langs Østensjøvannet. Helse, Miljø og Sikkerhet i byggefasen 
grunnet områder med kvikkleire. Dette er et høyrisiko-område da 
vi har Østensjøvannet på ene siden og gårdsbruk i hellende 
terreng på andre siden. I tillegg må trafikken gå her under hele 
anleggsfasen. Dersom noe skulle skje i anleggsperioden vil det ha 
katastrofale følger både for Østensjøvannet, gårdsbrukene rundt 
og trafikken i området. Usikkerheten er svært stor. Kulturmiljø – 
dette er et kulturmiljø som har fått høy vektig i rapporten 
kulturminner og kulturmiljø. Området mellom Kråkstad kirke og 
nordsiden av Glennemorenen er spesielt viktig. Landskap - 
Området har også stor/middels verdi, og har fått negativ 
konsekvens (--/---) for de alternativer som går forbi 
Østensjøvannet. Østensjøvannet er et naturreservat og må vektes 
deretter i temarapporten. Kulturmiljøet rundt Kråkstad kirke er av 
nasjonal betydning, og er vektet deretter.  

2. Arbeidet med registreringer av kulturminner vil utføres av 
Fylkeskommunens kulturminneavdeling i den traseen som blir 
vedtatt. Etter registreringen vil det gjennomføres utgravinger der 
det er krav om dette.  

3. Samfersdselsdepartementet har gjennom vedtatt KVU gitt 
Statens vegvesen bestilling på utredning av 2-felt og 4-felt. 

4.  Punkter som plassering av rigg, masser og anleggsveger samt  
spredning av fremmede arter, undersøkelser av naturmiljøet ved 
Glennetjern vil være en del av neste planfase, 
reguleringsplanfasen, føringer gitt i kap. 8.1 i KDP-rapporten 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 139 

Innspill/uttalelse fra Arild R. Øyen 
Nesveien 14 
1408 Kråkstad 

Innspill/uttalelse 1 . Vann/forurensning: Grunneier er bekymret for vannmiljøet i området 
da Statens vegvesen legger vei rett over vassdrag som er knyttet til 
MORSA. Grunneier poengterer at det er gjort for lite utredninger i forhold 
til vannmiljø 
2. Matjord: Dyrka mark og beslagleggelse, synes det er merkelig at veien 
skal gå gjennom område som beslaglegger store arealer dyrka mark.  
3.Kultur/rekreasjon: Ønsker at området som en ny E18 skal gå gjennom 
skal ligge nærmere eksisterende E18 slik at områdene som nå er uberørt 
kan forbli slik  
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Statens vegvesens 
vurdering 

 I den foreliggende planen ligger ny E18 i plan over Kråkstadelva. I 
neste planfase vil vi se nærmere på detaljer, og da er det ikke 
usannsynlig at vi må heve E18 og legge den i bru over 
Kråkstadelva. Kråkstadelva krysses 90 grader på tvers i alle 
alternativene. Uansett hvor en ny E18 vil ligge, vil den krysse 
Kråkstadelva. Dette betyr at dette elementet ikke er avgjørende 
for hvor ny E18 skal ligge. Vannproblematikk vil vi støte på i hele 
planområdet da det er flere elver/bekker som går i området. Det 
vil gjennomføres grundige utredninger av alle vassdrag i neste 
planfase da slike utredninger ikke er en del av 
kommunedelplanfasen. Avbøtende tiltak blir det viktig å se på i 
neste planfase.  
 
Etter alle de innspill omhandlet vannmiljø som har kommet, har 
Statens vegvesen konkludert med at det skal lages et eget notat 
omhandlet vannmiljø som legges fram for politikerne i Ås og Ski 
kommuner. Dette notatet vil være med på å samle de fakta og 
utredninger som allerede er utført slik at det blir lettere for 
politikerne i kommunen å se konsekvensene av vannmiljø når det 
gjelder det valget de skal ta.  
I tillegg vil vi innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 
7.3 i KDP-dokumentet 
 

 Det er gjennomført en konseptvalgutredning som er behandlet og 
vedtatt i stortinget. Denne sier at en ny E18 skal ligge i eller nær 
den eksisterende E18. Det er dyrka mark i hele området, og her 
vil det gå tapt relativt store arealer med dyrka mark uansett 
alternativ. Statens vegvesen har gjort en grundig utredning, og 
kommet fram til at 3A-4 er det beste alternativet samlet for 
kulturmiljø/-minner og totalt beslag av dyrka mark 

 En ny 4-felts motorveg er et inngrep i landskapet og vil ha negativ 
konsekvens for landskapet uansett hvor ny veg blir liggende. 
Målet med en ny E18 er blant annet å lede tungtransport og 
gjennomfartstrafikk utenom tettstedene. 

Konklusjon Statens vegvesen vil utarbeide et eget notat som omhandler vannmiljø 
Notatet vil gjelde for hele strekningen. 
Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i 
kap. 7.3 i KDP-dokumentet 

 

Sveisnr:  2010101749 - 140  

Innspill/uttalelse fra Korridorlaget v/ Anders Oterholm, Askimveien 131A, 1408 Kråkstad 

Innspill/uttalelse Korridorlaget omfatter beboere i Kråkstad tettsted. De ønsker ikke en ny 
E18 gjennom tettstedet da det vil ha negativ konsekvens for 
lokalsamfunnet. Korridorlaget stiller seg bak Statens vegvesens 
anbefaling, 3A-4. I tillegg støtter de administrasjonen i Ski kommune om å 
basere den videre planprosessen på alternativ 3A-4 

Statens vegvesens 
vurdering 

 

Konklusjon Ingen endringer av planen 
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Sveisnr:  2010101749 - 141 

Innspill/uttalelse fra Kråkstad grunneierlag v/ Willy Grønstvet 

Innspill/uttalelse Grunneierne er opptatt av viltbestanden og vilttrekkene i området. De 
ønsker å få til tunnel gjennom Brekkaåsen slik at vilttrekket kan ivaretas 
her. I tillegg ønsker de flere korte tunneler slik at viltet kan passere her, 
bla. i Prestegårdsskogen. Trekkene må være utformet slik at de er mest 
naturlige og terrenget utnyttes.  

Statens vegvesens 
vurdering 

Vilttrekk vil være et tema som må utredes videre i neste planfase og må 
tillegges vekt da dette er et område med stor elgbestand. Det vil være 
viltgjerder langs hele ny E18, med muligheter for kryssing for både stor- 
og småvilt. Plasseringen av under-/overganger ønskes gjort i samarbeid 
med grunneiere slik at vi får fram lokalkunnskapen og legger den til grunn 
for plassering. 

Konklusjon Ingen endring i planen 

 

 

Sveisnr:  2010101749 - 142 

Innspill/uttalelse fra Berørte grunneier Sørøst i delstrekning C, Ski kommune 
v/underskriftsliste 

Innspill/uttalelse Anbefalt alt. vil medføre sanering av 4 boliger og 1 gårdstun samt øke 
støy for en rekke boliger i området. Alt. 3A-3 og 3A-5 er løsninger som har 
store konsekvenser for mange mennesker i området. 
Anbefalt alt. vil også medføre store endringer i lokalvegnettet, og gjøre at 
store arealer dyrka mark vil gå tapt. Grunneierne mener at den mengden 
dyrka mark som er angitt i konsekvensutredningen ikke er riktig. 
Grunneierne er bekymret for viltet i alt. 3A-4 og 3A-5 da det her ikke har 
tunnelløsning i Brekkaåsen. Vilt vil trekke ut på eksisterende E18 og skape 
farlige trafikksituasjoner 
Grunneierne ønsker alt. 3A-1 da de mener dette er den beste løsningen 
for delstrekning C. Denne løsningen vil beslaglegge mindre dyrka mark i 
tillegg til at dette alternativet vil skape mindre konflikt med vilttrekk og 
MORSA-vassdraget. Bekymring rundt forurensning ved en evt. bilvelt 
samt salt. Det er mange gårdsbruk som har privat brønn. 
Grunneierne stiller seg spørrende til hvorvidt en bro over Kråkstadelva vil 
skape mye støy for Kråkstad tettsted.  
Alternativet er å kombinere 3A-2 og 3A-4 (se kart) – bedre enn 3A-4 i øst 

Statens vegvesens 
vurdering 

 Lokalvegnettet og dyrka mark: i temarapport naturressurser er 
det vist hvor stort beslag av dyrka mark det vil være ved 
utbygging av ny E18. Dette beslaget inkluderer også de 
restarealene som går tapt ved omlegging av lokalveger 
(restarealer som ikke er drivbare lenger). Lokalvegene er ikke 
avgjørende i seg selv for hvilken trase som blir valgt, da lokalveger 
må løses uansett hvilken trase som velges. MEN vi ser at de ulike 
korridorene skiller seg fra hverandre på hvor mye restarealer som 
går tapt, og restarealet er stort sett i forbindelse med lokalveger. 
Plassering av lokalveger vil detaljeres i reguleringsplanfasen og vil 
utredes videre. De lokalvegene som ligger inne er skissemessig og 
vist kun slik at vi ser at det er mulig. 
SVV har som mål å erstatte 100% av all dyrka mark som bygges 
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ned av ny E18. Dette vil gjøres i reguleringsplanfasen. Plassering 
av områder for nydyrking ønsker SVV å gjøre i samarbeid med 
grunneierne. 

 Vann og vannforurensning: Vannproblematikk vil vi støte på i hele 
planområdet da det er flere elver/bekker som går i området. Det 
vil gjennomføres grundige utredninger av alle vassdrag i neste 
planfase da slike utredninger ikke er en del av 
kommunedelplanfasen. Det er ikke relevant for valg av korridor. 
Avbøtende tiltak blir et viktig å se på i neste planfase. Statens 
vegvesen vil ivareta privat brønn for drikkevann eller vann- og 
kloakk, da en løsning kan være å koble til det kommunale 
ledningsnettet.  
 
Etter alle de innspill omhandlet vannmiljø som har kommet, har 
Statens vegvesen konkludert med at det skal lages et eget notat 
omhandlet vannmiljø som legges fram for politikerne i Ås og Ski 
kommuner. Dette notatet vil være med på å samle de fakta og 
utredninger som allerede er utført slik at det blir lettere for 
politikerne i kommunen å se konsekvensene av vannmiljø når det 
gjelder det valget de skal ta.  
 
I tillegg vil vi innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 
7.3 i KDP-dokumentet 

 Vilttrekk vil være et tema som må utredes videre i neste planfase 
og må tillegges vekt da dette er et område med stor elgbestand. 
Det vil være viltgjerder langs hele ny E18, med muligheter for 
kryssing for både stor- og småvilt. Plasseringen av under-
/overganger ønskes gjort i samarbeid med grunneiere slik at vi får 
fram lokalkunnskapen og legger den til grunn for plassering. 

 En høy bru sør for Kråkstad tettsted vil ha støykonsekvenser for 
mange mennesker. Dette skal detaljeres nærmere i 
reguleringsplanfasen 

Konklusjon Statens vegvesen vil utarbeide et eget notat som omhandler vannmiljø 
Notatet vil gjelde for hele strekningen. 
Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i 
kap. 7.3 i KDP-dokumentet 
Statens vegvesen vil innarbeide en egen planbestemmelse på nydyrking 
av dyrka mark i kap. 7.3 i KDP-dokumentet. Prosjektets mål vil være en 
del av planbestemmelsen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 143 

Innspill/uttalelse fra Svenn J. Bjerke, Glenneveien 4, 1408 Kråkstad 

Innspill/uttalelse Hvis alt. 3A-4 blir valgt, er Glennetjern dødsdømt. Det er grøftesystemer i 
hele området som ender i Glennetjern. Grunneier mener Glennetjern har 
god vannkvalitet. Alle Glennegårdene hadde gråvannutslipp til 
Glennetjern. Det er bygget 3 fangdammer der Ski kommune og 
Landbruksmyndigheter har godkjent disse.  
Grunneier er opptatt av saltproblematikken i forbindelse med en ny E18.  
Ved bygging av ny fangdam og så føre vannet rundt Tjernet, mener 
grunneier at alt vannføring fram til Glennetjern vil stoppes og gå i 
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fangdammen i stedet. Dette vil føre til at vannstanden vil synke og 
gjengroing vil overta. Det er vanskelig å få drenert ut vann da området er 
flatt.  
For øvrig vil grunneier tilslutte seg uttalelse i sveisnr. 2010101749 - 148 

Statens vegvesens 
vurdering 

Statens vegvesen takker for mye god informasjon angående Glennetjern. 
Dette området har ingen enkel løsning.  
 
Etter alle de innspill omhandlet vannmiljø som har kommet, har Statens 
vegvesen konkludert med at det skal lages et eget notat omhandlet 
vannmiljø som legges fram for politikerne i Ås og Ski kommuner. Dette 
notatet vil være med på å samle de fakta og utredninger som allerede er 
utført slik at det blir lettere for politikerne i kommunen å se 
konsekvensene av vannmiljø når det gjelder det valget de skal ta.  
I tillegg vil vi innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 7.3 i 
KDP-dokumentet 
Vannproblematikk vil vi støte på i hele planområdet, og vil være et 
element som vil detaljeres ut i reguleringsplanfasen. Her ønsker vi å 
komme i dialog med grunneiere med lokalkunnskap slik at vi får en 
optimal løsning på utfordringen. 

Konklusjon Statens vegvesen vil utarbeide et eget notat som omhandler vannmiljø 
Notatet vil gjelde for hele strekningen. 
Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i 
kap. 7.3 i KDP-dokumentet 

 

Sveisnr:  2010101749 - 144 

Innspill/uttalelse fra Berit Grimsrud 

Innspill/uttalelse Uttalelsen gjeler alternativ 3A-3, 3A-4 og 3A-5.  
I uttalelsen er det fokus på følgende 

1. Statens vegvesen har for mye fokus på økonomi 
2. Dyrka mark og fremtidige generasjoner 
3. Støy  
4. Drikkevann der det ikke er kommunalt vann. Hva vil skje? (tenker 

spesielt på forurensning) 
5. Tunnel under Prestegårdsskogen med tunnelstart ved Nordre 

Skuterud 
6. Vilt 
7. Kollektivtilbud 

Statens vegvesens 
vurdering 

1. Økonomi er et viktig tema når vi skal finne ut hvilken korridor 
som er best for helheten. MEN i dette tilfelle er ikke det billigste 
alternativet valgt nettopp for å ivareta viktige elementer i planen.  
Dyrka mark vil gå tapt uansett hvilken trase som velges. Tunnel er 
ikke løsning på alle problemene da det er en del utfordringer 
rundt tunnel-løsninger, bla. lokal opphoping av forurensning, 
trafikksikkerhet, geoteknikk osv. SVV har som mål å erstatte 
100% av all dyrka mark som bygges ned av ny E18. Dette vil 
gjøres i reguleringsplanfasen. Plassering av områder for nydyrking 
ønsker SVV å gjøre i samarbeid med grunneierne. 

2. Støy er et tema som vil ha stor fokus i reguleringsplanfasen der 
konsekvensene vil sees på og løsninger vil detaljeres ut nærmere. 

3. Drikkevannskilder vil registreres. Deretter vil de som berøres få 
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ny brønn eller annen løsning som evt. kommunalt vann 
4. Se pkt. 2 
5. Vilttrekk er det på hele strekningen. Dette tema vil sees nærmere 

på i neste planfase. Her vil vi ha dialog med grunneierne og 
grunneierlagene i området. 

6. Kollektivtilbudet i området og hva som vil skje med dette når ny 
veg står ferdig er opp til kollektivselskapene.  

Konklusjon Statens vegvesen vil innarbeide en egen planbestemmelse på nydyrking 
av dyrka mark i kap. 7.3 i KDP-dokumentet. Prosjektets mål vil være en 
del av planbestemmelsen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 145 

Innspill/uttalelse fra Opplysningsvesenets fond V/ Advokatfirmaet Harris DA, PB. 4115 
Sandviken, 5835 Bergen (Merk: «OVF»)  (Opplysningsvesenets Fond, 
Postboks 535 Sentrum, 0105 Oslo) 

Innspill/uttalelse Ingen merknader til planen 

Statens vegvesens 
vurdering 

 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 146 

Innspill/uttalelse fra MORSA v/ Helga Gunnarsdottir 

Innspill/uttalelse MORSA har fokus på Glennetjern og bekkedraget langs Retvedtsletta 
(Bergerbekken). MORSA mener det mangler utredning på vannmiljø. 

 Konsekvenser for vannmiljø må gjenspeiles i kommunedelplanen 
og tillegges like stor vekt som jordressurser og kulturminner. 

 ROS-analysen: kritisk til at Hobølvassdraget ikke er nevnt i 
rapporten 

 Glennetjern: Viktig lokalitet for biologisk mangfold. Tjernet har 
liten vannføring og er svært sårbar ovenfor forurensning. MORSA 
påpeker at ved kraftig regnskyll vil ikke rensedammer kunne ta i 
mot mengden vann og likevel havne i Glennetjern. 

 Kryssing Kråkstadelva: Viktig at elva passeres uten at det fører til 
oppdemming av elvas flomslette. Det påpekes at ny E18 ikke kan 
passere elva i bakkeplan da det vil føre til flom og erosjon. Det må 
bygges bru av en viss størrelse her dersom veien ikke skal hemme 
vannføringen.  

 Bergerbekken: Alternativene 3A-5 har negativ effekt, men følger 
Bergerbekken et kort strekke. 3A-4 er desidert verst for 
Bergerbekken da den følger bekken et godt strekke. Omfattende 
veiarbeider i et lite område vil det etter MORSAs syn være umulig 
å ta tilstrekkelig hensyn til Vansjø/Hobølvassdraget i anleggsfasen 
og når det gjelder avrenning i driftsfasen. MORSA frykter kraftig 
erosjon og utvasking av partikler og næringsstoffer. Fare for 
oppstuving  av flomvann og utvidelse av de flomutsatte 
jordbruksarealene. Fare for ulykker større da både gammel og ny 
E18 går her.  

 Eneste akseptable løsning er å legge veien i tunnel i Brekkaåsen. 
Alternativ 3A-1 foretrekkes da det ivaretar Glenntjern, 
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Kråkstadelva og Bergerbekken. 3A-2 er det nest beste 
alternativet, evt. kombinasjon mellom 3A-2 og 3A-4.  

Statens vegvesens 
vurdering 

Etter alle de innspill omhandlet vannmiljø som har kommet, har Statens 
vegvesen konkludert med at det skal lages et eget notat omhandlet 
vannmiljø som legges fram for politikerne i Ås og Ski kommuner. Dette 
notatet vil være med på å samle de fakta og utredninger som allerede er 
utført slik at det blir lettere for politikerne i kommunen å se 
konsekvensene av vannmiljø når det gjelder det valget de skal ta.  
I tillegg vil vi innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 7.3 i 
KDP-dokumentet 
 

 Videre arbeider med løsning rundt passering av Kråkstadelva vil 
tas hånd om i reguleringsplanfasen. 

 Bergerbekken: Erosjonssikring. Ulykkesfaren reduseres ved at ny 
E18 etableres – større trafikksikkerhet 

Konklusjon Statens vegvesen vil utarbeide et eget notat som omhandler vannmiljø 
Notatet vil gjelde for hele strekningen. 
Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i 
kap. 7.3 i KDP-dokumentet 

 

Sveisnr:  2010101749 - 147 

Innspill/uttalelse fra Lewi Myhre, Askimveien 165, 1408 Kråkstad 

Innspill/uttalelse Myhre er opptatt av å få Kråkstad som tettsted tilbake slik at eksisterende 
E18 kan bli lokalvegen den en gang var. Myhre mener SVV ikke har sett 
helheten – da en samlet vurdering av større negative og positive effekter 
den enkelte vegtrase har for innbyggerne i Skotbu og Kråkstad.  
Myhre er opptatt av støyvurderingene som er gjort. 
 
Myhre støtter Statens vegvesens anbefaling 

Statens vegvesens 
vurdering 

Støyutredningene som er utført i denne fasen er på ingen måte ferdige. 
Støy er et tema som må utredes mer detaljert i neste planfase. 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

 

Sveisnr:  2010101749 - 148 

Innspill/uttalelse fra Berørte grunneiere sørvest i delstrekning B, Ski kommune 

Innspill/uttalelse Se eget notat (vedlegg) 
 
 

Statens vegvesens 
vurdering 

Se eget notat (vedlegg) 
 
 

Konklusjon Statens vegvesen vil innarbeide en egen planbestemmelse på nydyrking 
av dyrka mark i kap. 7.3 i KDP-dokumentet. Prosjektets mål vil være en 
del av planbestemmelsen 
 
Statens vegvesen vil utarbeide et eget notat som omhandler vannmiljø 
Notatet vil gjelde for hele strekningen. 
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Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i 
kap. 7.3 i KDP-dokumentet 

 

Sveisnr:  2010101749 - 149 

Innspill/uttalelse fra Erik Røhne Andersen, Glenneveien 10, 1408 Kråkstad 

Innspill/uttalelse Alternativ 3A-4 har store negative konsekvenser for grunneier når det 
gjelder eiendom, bokvalitet og verdiforhold. Alternativene 3A-2-5 er alle 
ødeleggende for omkringliggende landskap. Grunneier mener 
dokumentasjonen har en rekke faktafeil og saksbehandlingsfeil, og de har 
derfor svekket tillit til prosessen.  

 Bygningsmassen på gården er fra 1700 tallet og 4 av dem er 
SEFRAK-registrert 

 Grunneier mener rapportene tar lite hensyn til konsekvensene for 
Glennetjern. De etterlyser en egen temarapport på vannmiljø 
som tar for seg konsekvensene for Glennetjern. De forventer 
dokumentasjon på at de foreslåtte avbøtende tiltak virker.  

 Nærmiljø og friluftsliv: området bærer preg av unike og urørt 
naturområde. Prestegårdsskogen er hyppig benyttet til tur og 
rekreasjon. 

 Grunneier mener det mangler i delrapportene om at eiendom 
11/1 blir berørt av alternativer som legger beslag på tilhørende 
dyrka mark og gir øvrige betydelige ulemper.  

 Grunneier har privat brønn 

 Nordli gård: vanskelig å forstå at 3A-1 ikke kan velges pga Nordli 
gård 

 
Grunneier forventer at Statens vegvesen legger fram tydeligere 
dokumentasjon dersom nødvendig når endelige trase er besluttet 
 

Statens vegvesens 
vurdering 

 SEFRAK-registerte bygninger ligger inne i de databasene som 
brukes i utedningen, dvs. er at dette er tatt hensyn til i 
utredningen. 

 Vann og vannforurensning: Vannproblematikk vil vi støte på i hele 

planområdet da det er flere elver/bekker som går i området. Det 

vil gjennomføres grundige utredninger av alle vassdrag i neste 

planfase da slike utredninger ikke er en del av 

kommunedelplanfasen. Det er ikke relevant for valg av korridor. 

Avbøtende tiltak blir et viktig å se på i neste planfase. Statens 

vegvesen vil ivareta privat brønn for drikkevann eller vann- og 

kloakk, da en løsning kan være å koble til det kommunale 

ledningsnettet.  

 
Etter alle de innspill omhandlet vannmiljø som har kommet, har 
Statens vegvesen konkludert med at det skal lages et eget notat 
omhandlet vannmiljø som legges fram for politikerne i Ås og Ski 
kommuner. Dette notatet vil være med på å samle de fakta og 
utredninger som allerede er utført slik at det blir lettere for 
politikerne i kommunen å se konsekvensene av vannmiljø når det 
gjelder det valget de skal ta.  
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I tillegg vil vi innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 
7.3 i KDP-dokumentet 

 Drikkevannskilder vil registreres. Deretter vil de som berøres få 
ny brønn eller annen løsning som evt. kommunalt vann 

 Årsaken til at 3A-1 ikke er foretrukket i området på nordsiden av 
Glennemorenen, er at området mellom Glennemorenen og 
Kråkstad kirke har stor verdi som kulturmiljø og har fått stor 
negativ konsekvens (----).  

 

Konklusjon Statens vegvesen vil utarbeide et eget notat som omhandler vannmiljø 
Notatet vil gjelde for hele strekningen. 
Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i 
kap. 7.3 i KDP-dokumentet 

 

Sveisnr:  2010101749 - 150 

Innspill/uttalelse fra Naturvernforbundet i Ski (NiS), Postboks 232, 1401 Ski 

Innspill/uttalelse NiS ønsker at ny E18 skal legges så nær eksisterende trase som mulig, 
samt legge veien under bakken i tunneler og kulverter. NiS mener det må 
utarbeides alternativ som kombinerer de foreslåtte løsningene på en slik 
måte at landskapet skånes mest mulig. Tunnel under Grytelandsåsen og 
føre veien lenger fra Glennetjern fortrinnsvis tunnel under 
Glennemorenen. Dette for å ivareta kulturminner/kulturmiljø, vilt, dyrka 
mark, rekreasjonsområder og biologisk mangfold. NiS mener Glennetjern 
er lite undersøkt 
NiS mener det planlegges en vei som vi ikke trenger da en slik vei vil bidra 
til at det blir lange køer innover mot Oslo 

Statens vegvesens 
vurdering 

 Tunneler: Tunneler er et avbøtende tiltak, og skal bygges der man 
ikke ser annen mulighet. Hele planområdet bærer preg av store 
geotekniske utfordringer, noe som vil fordyre prosesser med å 
bygge lange kulverter i løsmasser. Utfordringene rundt 
trafikksikkerhet er også et aspekt når det gjelder bygging av 
tunneler. Dersom det skjer ulykker er konsekvensene så store i 
forhold til veg i dagen. Tekniske utstyr krever tett oppfølging, og 
ved drift og vedlikehold må tunneler stenges.   
Tunnel er løsning på noen problemer, men det dukker opp andre 
store utfordringer:  

               Dette dreier seg om følgende: 
o økt utslipp av klimagasser fordi det utløser økt 

drivstofforbruk ved stigning, ventilasjon og teknisk utstyr 
gir høyt energiforbruk og økt utslipp knyttet til anlegg, 
drift og vedlikehold.  

o Vaskevann fra tunneler inneholder høy forurensning som 
er miljøskadelig for dyre- og planteliv i vassdrag. 
Tunnelvaskevann bør derfor renses i lokale 
sedimentasjonsbasseng og filtreres før utslipp.  

o Tunneler er ressurskrevende når det gjelder system for 
trafikkstyring og stenginger form følge av vedlikehold, 
hendelser og ulykker. Mindre fleksibelt vegnett og krever 
omkjøringsveier.  
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o Toveiskjøring i et løp er krevende og gir økt sårbarhet. 
Trafikk på omkjøringsveier er en påkjenning for 
lokalmiljøet spesielt om natten.  

o Liten kunnskap om hvor stor andel av befolkningen som 
føler ubehag, redd og bekymret for å kjøre i tunneler.  

o Store investeringskostnader samt drift- og vedlikehold 
o Rehabilitering hvert 15-20 år  - svært kostbart pga 

nattarbeid 

 Når det gjelder Glennetjern og naturmiljøet her, vil det i neste 
planfase være fokus på mer detaljert utredning.  

 Vilt over-/underganger vil sees nærmere på i 
reguleringsplanfasen.  

 Friluftsområder: det vil i neste planfase tilrettelegges for kryssing 
av ny E18.  

 Landskap: Ved bygging av ny E18 vil landskapsbilde få negativ 
konsekvens i alle alternativene. Dette er et viktig tema, men må 
vike i noen tilfeller for andre hensyn som dyrka mark.  

 Målet med å bygge ny E18 er følgende: bedre trafikksikkerhet,  
øke kapasiteten og gi sikrere fremkommelighet, bedre miljø ved å 
lede tungtransport og gjennomfartstrafikk utenom tettstedene. 
Vedtak av KVU i 2009 er en del av bestillingen fra 
Samferdselsdepartementet. Det er dette vedtaket SVV jobber 
etter.  

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 151 

Innspill/uttalelse fra Ski Rødt v/ Odd Klunderud, Tomterveien 23, 1408 Kråkstad 

Innspill/uttalelse  SVV har neglisjert lokale og politiske krav om utredning av et 
langt tunnelalternativ gjennom Kråkstad 

 Det foreslåtte alternativet er det med minst ødeleggelser 

 Ødeleggelsene av de forskjellige alt. gjennom Prestegårdsskogen 
er ikke godt nok utredet opp mot hverandre.  

 Kontrollstasjonen bør flyttes til Holstad 

 Kryssing av Kråkstaddalen må støyskjermes 

 Veibelysning må gjøres på en skånsom måte 

 Utbygging ødelegger uberørt landskapsområde fra Gryteland over 
Glenne og Oppsal til Frestad og før alt. kan velges må avbøtende 
tiltak være utredet 

Statens vegvesens 
vurdering 

 Statens vegvesen (SVV) takker for støtten til anbefalt alternativ 

 SVV har avvist kravet om utredning av lang tunnel gjennom 
Kråkstad i eget svarbrev til Ski kommune. SVV kan ikke utrede 
alternativer som ikke er vedtatt av KVU – tunnel på hele 
strekningen var ikke en del av vedtaket fra 
Samferdselsdepartementet.  

 Det vil gjennomføres registreringer og undersøkelser langs hele 
parsellen i reguleringsplanfasen.  

 Det er ikke endelig bestemt hvor kontrollstasjon skal plasseres. 
Dette vil være en del av arbeidet i reguleringsplanfasen 

 Detaljert utredning av støy og behov for støyskjerming vil være 
en del av reguleringsplanfasen.  
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 Det skal være vegbelysning langs hele strekningen. Det vil gjøres 
en konkret vurdering av teknisk løsning i reguleringsplanfasen. 
Avveiing trafikksikkerhet/estetikk 

 Formålet med kommunedelplanen er å finne en korridor for ny 
E18 fra Akershus grense til Vinterbro. Reguleringsplanfasen tar 
for seg detaljene i prosjektet. I og med at vi ikke vet noe om 
detaljene nå, kan vi ikke beskrive avbøtende tiltak i denne 
planfasen. Dette vil jobbes med i neste planfase 
(reguleringsplanfasen) 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

Sveisnr:  2010101749 – 152/166 

Innspill/uttalelse fra Kråkstad idrettslag V/ Svein Brokstad 

Innspill/uttalelse Det er etablert turstier, skiløyper og sykkeltraseer i planområdet. En ny 
E18 vil skjære gjennom disse stiene/løypene. Turfolk i Ås/Ski/Hobøl 
bruker disse stiene/løypene. Kråkstad idrettslag ønsker at dette tas 
hensyn til ved valg av trase, og få til en løsning for kryssing.  

Statens vegvesens 
vurdering 

Turstier, skiløyper og sykkeltraseer vil være en del av arbeidet i neste 
planfase, reguleringsplanfasen. SVV ønsker dialog med idrettslag/ 
grunneier/ foreninger som er lokalkjent og gi oss informasjon slik at vi kan 
få til gode løsninger når det gjelder friluftsliv. 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 153 

Innspill/uttalelse fra Kråkstad og Ski bondelag – Arealutvalget v/ Knut Røed, 1408 Kråkstad 

Innspill/uttalelse 1. Jord/dyrka mark 
Kråkastad og Ski bondelag ønsker at Ski kommune og Statens 
vegvesen har følgende målsetting 
«Det dyrka arealet i Ski kommune skal være det samme etter 
ferdigstilling av ny E18 gjennom kommunen som det er ved 
oppstart av prosjektet» 
Bondelaget har flere tanker om hvordan dette kan gjøres: 
nydyrking av skog/utmarksarealer, matjord fra vegtrase benyttes 
til å arrondere nye arealer, benytte fyllmasser til å fylle igjen 
dalsøkk. 
Også ønske om å forlenge tunneler – mindre dyrka mark vil gå 
tapt 

2. Vann/ og vannressurser 
Bøndene i Ski har investert mye penger for å bedre 
vannkvaliteten. De er opptatt av at SVV ikke bidrar til å forverre 
vannkvaliteten – og de trekker fram Glenntjern som særlig 
verdifullt og sårbart.  

3. Vilt 
En viktig ressurs for bøndene og for det biologiske mangfoldet i 
kommunen. Ber om nødvendige tiltak for å ivareta trekkområder 
og sikre ny E18 mot viltulykker (viltpassasjer).  

Bondelaget ønsker dialog og et konstruktivt samarbeid gjennom hele 
prosessen  

Statens vegvesens Statens vegvesen takker for konstruktivt innspill 
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vurdering 1. Statens vegvesen vil være med på bondelagets målsetting og har 
nå mål å erstatte 100% av all dyrka mark som bygges ned av ny 
E18. Dette vil gjøres i reguleringsplanfasen. Plassering av områder 
for nydyrking ønsker SVV å gjøre i samarbeid med grunneierne. 

2. Etter alle de innspill omhandlet vannmiljø som har kommet, har 
Statens vegvesen konkludert med at det skal lages et eget notat 
omhandlet vannmiljø som legges fram for politikerne i Ås og Ski 
kommuner. Dette notatet vil være med på å samle de fakta og 
utredninger som allerede er utført slik at det blir lettere for 
politikerne i kommunen å se konsekvensene av vannmiljø når det 
gjelder det valget de skal ta.  
I tillegg vil vi innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 
7.3 i KDP-dokumentet 
Det vil bygges tette grøfter langs hele vegtraseen der 
overflatevannet ender i sedimentasjonsbasseng før det slippes ut 
(jfr. Kap 3.2 i kommunedelplandokumentet, s. 36).  

3. Vilt over-/underganger vil sees nærmere på i 
reguleringsplanfasen. Dette i samarbeid med grunneiere, 
viltforvalter samt fagmiljøet. 

Statens vegvesen ønsker god dialog med grunneier/grunneierlag 
underveis i prosessen. Det er svært positivt for oss dersom noen få 
personer representerer grunneierne. SVV ønsker å få til jevnlige møter i 
tillegg til åpne møter.  

 

Konklusjon Statens vegvesen vil innarbeide en egen planbestemmelse på nydyrking 
av dyrka mark i kap. 7.3 i KDP-dokumentet. Prosjektets mål vil være en 
del av planbestemmelsen 
 
Statens vegvesen vil utarbeide et eget notat som omhandler vannmiljø 
Notatet vil gjelde for hele strekningen. 
Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i 
kap. 7.3 i KDP-dokumentet 

 

 

Sveisnr:  2010101749 - 155 

Innspill/uttalelse fra Akershus bondelag v/ Hanne Eriksen, Boks 9369 Grønland, 0135 Oslo 

Innspill/uttalelse Akershus bondelag understreker at ny E18 er et viktig samferdselstiltak 
og at det nødvendigvis må omdisponeres noe matjord. De påpeker 
hensynet til dyrka mark på flere traseer virker å være lite vektlagt. 
Bondelaget mener at det er uheldig at man ikke har utredet å kombinere 
deler av traseer med flere tunnelalternativer og oppgradering av 
eksisterende trase til 4-felts motorveg.  
Påpeker også ugunstig oppdeling av landbruksarealer der arealer som blir 
inneklemt ikke vil være drivbare. Det må være fokus på 
jordskifteløsninger.  
Akershus bondelag krever respekt for at grunneierne organiserer seg i 
grunneierlag og at de gis gode arbeidsbetingelser i plan- og 
gjennomføringsfasen 

Statens vegvesens 
vurdering 

SVV har gjennomført en silingsfase, kreativ fase, der det var 130 ideer (jfr. 
Rapport kreativ fase). Ideene ble evaluert, og til slutt var det 5 + 2 (1A + 
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1B i eksisterende trase) ideer igjen. De traseene som da stod igjen er blitt 
utredet, og SVV har hele tiden sagt at vi vil se på kombinasjoner mellom 
traseene mellom delstrekningene A, b og C – dvs. de kombinasjonene 
som var mulig å få til (der traseene møtes – Holstad, Kråkstad).  
Utredning av 4-felt i eksisterende trase = 1B – her vil beslagleggelse av 
dyrka mark være betraktelig mer enn i 3A-alternativene.  
 
SVV har som mål å erstatte 100% av all dyrka mark som bygges ned av 
ny E18. Dette vil gjøres i reguleringsplanfasen. Plassering av områder for 
nydyrking ønsker SVV å gjøre i samarbeid med grunneierne. 
 
Oppdeling av landbruksarealer – SVV vil ha en prosess på hvordan 
fordeling av arealer løses. Dette vil gjennomføres etter 
reguleringsplanfasen 
 
SVV stiller seg positiv til at grunneiere stifter grunneierlag, og vi ønsker 
samarbeid med grunneiere når det gjelder å finne gode løsninger. 

Konklusjon Statens vegvesen vil innarbeide en egen planbestemmelse på nydyrking 
av dyrka mark i kap. 7.3 i KDP-dokumentet. Prosjektets mål vil være en 
del av planbestemmelsen 

 

 

 

Sveisnr:  2010101749 - 156 

Innspill/uttalelse fra Maj Tollefsrud, Bjastadveien 24, 1408 Kråkstad 

Innspill/uttalelse 1. Oppsal gård vil deles i 2 ved en realisering av 3A-3, 3A-4 eller 3A-
5.  
Grunneier ønsker konkrete forslag til hvordan grunneiere skal få 
erstattet jord som er tapt og hvordan hun skal få tilgang til jorder 
som er delt av motorvegen 
Oppstykking av store arealer kan føre til at smålapper blir for små 
til å drifte, og vil da ligge igjen brakk.  

2. Grunneier finner ingen dokumentasjon i rapportene som 
omhandler Oppsal gård og området mellom Bjastad og Fredstad. 
Grunneier mener SVV har unnlatt å se på konsekvensene i dette 
området – med overlegg. 

3. Grunneier mener SVV har flere ganger gått ut og sagt at dette 
alternativet er det beste for landbruket. 

4. Det er borrevann på gården. Grunneier er bekymret for 
vanntilførselen til gården når SVV bygger vei i området.  

5. Grunneier er bekymret for grunnvannstanden når ny veg bygges 
gjennom skogsområder da disse skogsområdene tar opp mye 
overflatevann. Det er mye overflatevann i området, som så ender 
opp i Kråkstadelva – som igjen er en del av MORSA. Mengden 
overflatevann vil øke da skogen som tar opp vann forsvinner. 

6. Grunneier mener det er kvikkleire i området sør-øst for 
Kråkstadelva. Her er det ikke tatt borprøver i følge grunneier.  

7. Grunneier er bekymret for grøftesystemet 
8. Skogsområdet som heter Oppsalluggen har også et tjern. Dette 
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tjernet er en viktig vannkilde for dyrene som beiter i området i 
tillegg til at det er et spennende dyreliv her.  

9. Kryssing av Kråkstadelva – SVV har ikke beskrevet hvordan den 
skal krysses. 

10. Grunneier mener det mangler en beskrivelse på avbøtende tiltak 
11. Det mangler rapport på vann 
12.  Grunneier er bekymret for viltet som pr. i dag bruker 

«Oppsalluggen» til skjulested.  
13. Kulturlandskap – grunneier mener hele området blir rasert som 

følge av bygging av 4-felts motorveg. Støy og forurensning vil 
ødelegge et godt brukt friluftsområde. 

14. Kulturminner – Oppsal er en av de eldste gårdene i området. Her 
er det påvist kulturminner som graver, ruiner for bosetning.  

15. Grunneier poengterer at salt er et stort problem for naturen i 
tillegg til forurensning ved en evt. Ulykke fra bil/tungtransport. 

Statens vegvesens 
vurdering 

1. I neste planfase vil arbeidet med justering av veglinje starte. Når 
veglinja er plassert, vil SVV se på tiltak for hvordan tilgang på 
eiendom skal utformes. Dette kan dreie seg om makeskifte evt. 
under/overganger. 

2. Oppsal gård ligger i en avstand på ca 350 m fra linjealternativ 3A-
2, 3A-3, 3A-4 og 3A-5 og i en avstand på ca 400 m fra alternativ 
3A-1. I rapportene er det ingen gårder som ligger i tilsvarende 
avstand fra linjene som omtales spesifikt (eksempelvis Grytland, 
Frestad, Tomter, Harastad).  Kun gårder som blir direkte berørt og 
får ny E18 rett forbi bebyggelsen / tunet er omtalt i 
rapportene.  Eksempel på dette er Nordre Skuterud og Haugerud 
i Ås (ved tunnelmunninger), samt Øvre Holstad (bebyggelse må 
innløses i enkelte alternativ).   

3. SVV mener alternativ 3A-4 er det beste samlet sett for dette 
område, der hensynet til dyrka mark og kulturminner/kulturmiljø 
er mest vektlagt.  

4. SVV må  løse utfordringer rundt privat brønn til drikkevann 
dersom vi bygger ned/ødelegger disse.  

5. SVV vil gjøre flere undersøkelser rundt grunnforholdene og 
grunnvannstand i området i neste planfase.  

6. Hensynssoner for Kvikkleire vil bli vist i KDP-dokumentet 
7. Dersom SVV ødelegger grøftesystem i området, vil dette bli satt i 

stand igjen.  
8. Det vil foretas mer detaljerte utredninger på naturmiljø i neste 

planfase.  
9. I planen er det vist at kryssing over Kråkstadelva vil gjøres i plan, 

men SVV vil se nærmere på en bro-løsning for dette området i 
neste planfase.  

10. I denne fasen er det fokus på overordnede konsekvenser. Dette 
betyr at detaljene vil være i fokus i neste planfase, og først da vil 
det kunne beskrives avbøtende tiltak i detalj 

11. Etter alle de innspill omhandlet vannmiljø som har kommet, har 
Statens vegvesen konkludert med at det skal lages et eget notat 
omhandlet vannmiljø som legges fram for politikerne i Ås og Ski 
kommuner. Dette notatet vil være med på å samle de fakta og 
utredninger som allerede er utført slik at det blir lettere for 
politikerne i kommunen å se konsekvensene av vannmiljø når det 
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gjelder det valget de skal ta.  
I tillegg vil vi innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 
7.3 i KDP-dokumentet 

12.  Det vil i neste planfase bli mer detaljert utredet også på tema 
naturmiljø (vilt). Her kan det bli aktuelt å sette i gang avbøtende 
tiltak.   

13. Inngrep i «jomfruelig» terreng vil kunne «dempes» ved hjelp av 
ulike tiltak, eks. justering av veglinja. Dette vil være en del av 
reguleringsplanarbeidet. Mer detaljert utredning av støy er også 
en del av dette arbeidet 

14. Arbeidet med registreringer av kulturminner vil utføres av 
Fylkeskommunens kulturminneavdeling i den traseen som blir 
vedtatt. Etter registreringen vil det gjennomføres utgravinger der 
det er krav om dette.  

15. Vannmiljø skal Statens vegvesen ta hensyn til, men dette blir 
nærmere belyst og undersøkt i reguleringsplanfasen da vannmiljø 
vil være et viktig tema i videre utredninger. Det er ulike tiltak SVV 
kan gjøre for å minske faren for forurensning. Det skal bla. Bygges 
sedimentasjonsbasseng da alt vegvann skal samles opp slik at 
miljøgifter kan sedimenteres her. Saltvann vil vi ikke ha kontroll 
på da det foreløpig ikke er utviklet metoder for å fange opp dette. 
Tiltak kan gjøres ved å f.eks legge høyde-/lavbrekk i linja slik at 
vann renner bort fra resipienten. Dette vil sees nærmere på i 
neste planfase. 

Konklusjon Statens vegvesen vil utarbeide et eget notat som omhandler vannmiljø 
Notatet vil gjelde for hele strekningen. 
Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i 
kap. 7.3 i KDP-dokumentet 

 

 

 

Sveisnr:  2010101749 - 157 

Innspill/uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning v/ Alf Larsen 

Innspill/uttalelse Har ingen anmerkninger til kommunedelplanen.  

Statens vegvesens 
vurdering 

 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 159 

Innspill/uttalelse fra Bioforsk v/ Marit Hauken, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås 

Innspill/uttalelse Bioforsk har et overvåkningsfelt i Skuterudbekken som vil bli berørt av ny 
E18. Feltet er en del av et nasjonalt program for overvåkning av avrenning 
fra jordbruksområder (JOVA-programmet). Alt. 3A-4 vil avskjære den 
nederste delen av Skuterudfeltet, og størrelsen på feltet vil bli redusert. 
Dette vil være forstyrrende på målingene, og forringe den framtidige 
bruksverdien. Bioforsk mener at konsekvensene muligens burde vært 
bedre belyst i konsekvensvurderingen. Bioforsk foretrekker alternativene 
som ligger nærmere Østensjøvannet i delstrekning B.  
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Bioforsk ønsker å fortsette målingene i framtiden, og ser det mest 
hensiktsmessig å erstatte dagens målestasjon. Bioforsk har registrert at 
det er planlagt å sette opp ny målestasjon. Utforming og konstruksjon av 
målestasjon bør skje i god tid før anleggsarbeidet av ny E18 settes i gang. 
Ny målestasjon kan vurderes samkjørt med brukonstruksjon over 
Skuterudbekken. Ny målestasjon må være innbyd, ha strøm og telefon, 
målehytte, nedbørsmåler og annet. Vegavrenning må ledes bort 
nedstrøms den nye målestasjonen 

Statens vegvesens 
vurdering 

SVV er klar over målestasjonen, og har tatt den med i kostnadsoverslaget. 
Utforming og plassering må gjøres i samråd med Bioforsk. Den vil være en 
del av planprosessen videre, både reguleringsplanfasen og byggeplanfase. 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 161 

Innspill/uttalelse fra Oslo og omegn Friluftsråd, Pb 8896 Youngstorget, 0028 Oslo 

Innspill/uttalelse  Påpeker at planen har totalt sett negativ samfunnsnytte 

 Synes som om friluftsliv og naturmiljø i liten grad er vektlagt 

Statens vegvesens 
vurdering 

Ny motorveg bygges av flere grunner: bedre trafikksikkerheten, øke 
kapasiteten og å lede trafikk/tungtransport utenom tettstedene. 
Kost/nytte blir som regel negativt fordi ny veg ikke er kortere enn 
eksisterende veg. Alle alternativene har omtrent lik samfunnsnytte. 
 
Friluftsliv og naturmiljø er vektlagt, men hensynet til dyrka mark og 
kulturminner/miljø veier i dette planområdet mer. Dette fordi vi skal ha 
fram en vei i et landskap der arealene stort sett omfatter dyrka mark og 
mye kulturminner/miljø. 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

 

 

Sveisnr:  2010101749 - 163 

Innspill/uttalelse fra Norsk Ornitologisk Forening, PB 1041 Sentrum, 0104 Oslo 

Innspill/uttalelse 1. Bekymret for Glennetjern da det består av verdifull våtmark og rik 
sumpskog, med et fugleliv som er relativt ukjent.  

2. Kulturlandskapet vil endres betraktelig ved bygging av motorveg 
gjennom dette landskapet. Kulturlandskapet her er kjent for 
nattaktive kulturlandskapsarter, noen rødlistearter 

3. NOF OA har registert at det har kommet opp alternativer, bla en 
kombinasjon av de alt. Som er lagt fram. Tunnel under 
Glennemorenen  

4. NOF OA ber Ski kommune be Statens vegvesen om å lage et nytt 
alternativ der 3A-4 og 3A-1 sees i sammenheng 

Statens vegvesens 
vurdering 

1. I neste planfase vil det gjennomføres ytterligere registreringer og 
utredninger. Når vi har disse detaljene på plass vil SVV se på 
avbøtende tiltak. Tiltak kartlegges detaljert i reguleringsplanfasen 

2. Tunnel under Glennemorenen har vært vurdert tidligere i kreativ 
fase, men ble silt bort grunnet økonomi. Tunnel er løsning på 
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noen problemer, men det dukker opp andre store utfordringer:  
               Dette dreier seg om følgende: 

o økt utslipp av klimagasser fordi det utløser økt 
drivstofforbruk ved stigning, ventilasjon og teknisk utstyr 
gir høyt energiforbruk og økt utslipp knyttet til anlegg, 
drift og vedlikehold.  

o Vaskevann fra tunneler inneholder høy forurensning som 
er miljøskadelig for dyre- og planteliv i vassdrag. 
Tunnelvaskevann bør derfor renses i lokale 
sedimentasjonsbasseng og filtreres før utslipp.  

o Tunneler er ressurskrevende når det gjelder system for 
trafikkstyring og stenginger form følge av vedlikehold, 
hendelser og ulykker. Mindre fleksibelt vegnett og krever 
omkjøringsveier.  

o Trafikk på omkjøringsveier er en påkjenning for 
lokalmiljøet spesielt om natten.  

o Liten kunnskap om hvor stor andel av befolkningen som 
føler ubehag, redd og bekymret for å kjøre i tunneler.  

o Store investeringskostnader samt drift- og vedlikehold 
o Rehabilitering hvert 15-20 år  - svært kostbart pga 

nattarbeid 
 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

 

Sveisnr:  2010101749 - 164 

Innspill/uttalelse fra Jernbaneverket, PB 4350, 2308 Hamar 

Innspill/uttalelse Jernbaneverket har ingen merknader til planforslaget. Ved endringer ber 
JBV om å bli informert.  

Statens vegvesens 
vurdering 

 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

Sveisnr:  2010101749 - 167 

Innspill/uttalelse fra Atrium AS, Postboks 1284, 0111 Oslo 

Innspill/uttalelse Atrium er portefølgeforvalter for Esso Norge AS. Atrium ber om at det 
skal være minst mulig endringer for Esso Norge sine eiendommer i Ski og 
Ås. Esso Norge er avhengig av at ÅDT ikke blir lavere enn det er pr. i dag 
for at man skal drive virksomheten videre.  
De ønsker også at sikten bevares rundt stasjonene da redusert sikt kan gi 
større sikkerhetsrisiko 

Statens vegvesens 
vurdering 

Statens vegvesen bygger ny E18 for å øke trafikksikkerheten og for å lede 
trafikken utenom tettstedene. SVV har ikke oversikt over hvor mange 
besøkende Esso-stasjonene i Ås og Ski har. Esso må basere sine planer på 
endring i vegnettet 

Konklusjon Ingen endringer av planen 
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Sveisnr:  2010101749 - 174 

Innspill/uttalelse fra Bærekraftig Follo v/ Sylvi Ofstad Samstag, Badehusgata 15, 1440 Drøbak  

Innspill/uttalelse 1. Bærekraftig Follo finner ingen gode argumenter for at SVV skal 
anbefale 3A-4 når prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er 
negative for hele traseen.  

2. SVV har innsigelse mot alt. 1A – Bærekraftig Follo mener SVV er 
korttenkt når man trekker fram utfordringer i anleggsperioden 
som hovedargument 

3. Det er ingen konklusjon i rapporten om at alt. 1A er utilstrekkelig 
for å håndtere trafikkmengden i overskuelig framtid 

4. Mener å bygge større, raskere veier er ingen god løsning på 
samfunnsutfordringen. Konkluderer med at 1B og 3A alt strider 
mot nasjonale mål lagt fram i klimaforliket i 2008 

5. Er uenig i at alt 3A2-5 har stor positiv konsekvens for delområde 9 
(Kråkstad) i Nærmiljø og friluftsliv. Mener bedre veier gjør at 
kjøretøykilometrene av lokalbefolkningen blir flere enn før 
byggingen. 

6. Raserer flott kulturlandskap ved Glennetjern som også er et viktig 
nærmiljø for Ås og Ski 

7. Spørsmål: er det helt nødvendig at ny lokalveg må ligge stedvis 
ved siden av E18? Kunne man funnet en bedre løsning? 

8. Mener det er mange svakheter i rapportene (vannmiljø, 
klimagassutslipp og biologisk mangfold) samt justering av E18 
trase + lokale veier for å redusere restareale 

9. Har samme forslag til løsning som grunneiere i Ski kommune, 
naturvernforbundet i Ski og Norsk ornitologisk forening 

10. Oppfordrer til mer bruk av tunnel og kulvert på strekningen 
 

Statens vegvesens 
vurdering 

1. Det skal mye til for at totale netto/nytte skal blir positivt (får man 
kun dersom man får mye kortere veitrase i ny løsning). En 4-felts 
motorveg har som regel negativ konsekvens når det gjelder ikke-
prissatte konsekvenser. Formålet med utredningen er å få til en 
løsning som gjør minst mulig «skade» i det område en ny veg skal 
bygges gjennom. I tillegg er poenget å få fram hvilke 
konsekvenser det er når vi bygger vei og kan gjøre tiltak for å 
bøte på eller redusere «skaden» 

2. Hovedårsaken til at 1A ikke er aktuell er at den tilfredsstiller ikke 
vegnormalene da trafikkmengden i dag og i framtiden tilsier at 
behovet er 4-felt.  

3. Se pkt 2 
4. Hva som skal utredes er bestemt av Samferdselsetaten gjennom 

vedtak av KVU i 2009. Dette er bestillingen til prosjektet, og det 
er dette vedtaket vi jobber etter 

5. SVV mener utredningene i rapport om Nærmiljø- og friluftsliv er 
riktige. 

6. Verdi- og sårbarhet for Glennetjern kommer fram i 
landskapsrapporten, samt naturmiljø og 
nærmiljø/friluftslivrapporten. 

7. Løsninger for lokalvegene vil være en del av 
reguleringsplanarbeidet. De forslagene som ligger inne i planen er 
kun ment som illustrasjon/skisser for å vise at det lar seg gjøre 



24 
 

8. Veglinja skal detaljeres og optimaliseres i neste planfase 
9. Se sak 2010101749 – 148. 
10. Det er mange utfordringer rundt det å legge en ny 4-felts 

motorveg i dette området. Det betyr ikke at tunnel er det riktige 
løsningen på de utfordringene vi møter. Tunnel løser ikke alle 
problemene, men har stor negativ effekt på bla. Naturmiljø når 
det gjelder driving av tunnel, vasking av tunnel, drift- og 
vedlikehold samt noen trafikksikkerhets-utfordringer   

Konklusjon Ingen endring i planen 

 

 

Sveisnr:  2010101749 - 190 

Innspill/uttalelse fra Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo 

Innspill/uttalelse 
Innstilling 

1. Fylkesutvalget er enig i vurderingene og konklusjonene fra Statens 
vegvesen mht valg av trase, og anbefaler at kommunedelplan for 
ny E18 i Ski og Ås kommune vedtas med trasealternativ 3A-4. 
 
Fylkesutvalget slutter seg til vegvesenets innsigelser og 
frarådinger til de delstrekningene som er markert «røde» i 
samleskjemaet tiltakshavers anbefaling. Det er traseer som ikke 
ivaretar overordnete nasjonale mål og føringer. Bl.a alternativene 
1A, 1B og 3B-1 på delstrekning B, som i størst grad berører 
kulturlandsskapet ved Kråkstad kirke.  
 
På delstrekning C, lengst i øst, er det flere delstrekninger som er 
markert med «gult», bl.a. med kostbare tunnelløsninger. 
Fylkesutvalget kan ikke se at det er godt dokumenterte behov 
som løses og kan forsvare disse merkostnadene, og vil derfor 
fraråde at Ski kommune vedtar kombinasjonsløsninger med de 
«gule» delstrekningene , 3A-1, 3A-2 og 3A-3.  
 

2. Fylkesutvalget er bekymret over at utbyggingen av E18 mangler 
finansiering, og dette må avklares parallelt med rullering av NTP 
2014 – 2023. 
 

3. E18 er i dag en av de viktigste europavegene mellom Sverige og 
Norge og er stamvegen fra Stockholm til Stavanger via Oslo. Det 
bør vurderes nærmere om en forlengelse av Oslofjordforbindelsen 
til E18 øst (Follo) og E18 vest (Drammen) kan utgjøre en del av en 
trafikkavlastende «Ring 4» syd for Oslo. 
 
Fylkesutvalget mener derfor at E18 bør knyttes til E6 ved Vassum 

 

Statens vegvesens 
vurdering 

1. Statens vegvesen takker for støtten  
2. Statens vegvesen jobber med å få til finansiering slik at ny E18 

kan bygges. For at E18 Akershus grense – Vinterbro skal kunne bli 
realisert, må vi ha vedtak av kommunedelplan  



25 
 

3. Det pågår planleggingsarbeid for en ny Oslofjordforbindelse fram 
til Vassum. En kobling mellom ny E18 og Rv. 23  bør rapporteres 
videre i systemet slik at det kan evt. tas med i NTP-arbeidet 

 

Konklusjon Ingen endringer av planen 

 

 

Sveisnr:  2010101749 - 178 

Innspill/uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo 

Innspill/uttalelse Ny E18 gjennom Ås og Ski kommuner kan få store negative konsekvener 
for noen av landets viktigste sammenhengende kornområder, for 
naturreservatet Østensjøvannet ved Ski og for viktige 
drikkevannsvassdrag. Flere steder er det svært krevende grunnforhold 
som utfordrer samfunnssikkerhet. 
 
Fylkesmannen varsler innsigelse til følgende alternativer til 
kommunedelplaner for E18 dersom de vedtas: 

1. alternativer med meget stor/stor negative konsekvens for 
jordbruksområder av nasjonal og regional verdi for 
matproduksjon og kulturlandskap 

 Ås kommune – delstrekning A: Innsigelse til 1B, 3A2 og 
3A5 

 Ås kommune – delstrekning B: Innsigelse til 1A, 1B, 3A1 
og 3A2 

 Ski kommune – delstrekning B: Innsigelse til alle 
alternativene unntatt 1A 

 Ski kommune – delstrekning C: Innsigelse til 1A, 1B, 3A2, 
3A3 og 3A5 

2. Alternativer med nærføring til Østensjøvannet naturreservat – 
naturmangfold av nasjonal og regional verdi 

 Ås kommune – delstrekning B: Alternativ 1A, 1B, 3A1 og 
3A2 

Statens vegvesens 
vurdering 

SVV har vært i et oppklaringsmøte med FMOA 10.mai 2012. SVV og FMOA 
ble ikke enige om løsning. Neste steg er mekling i saken så snart Ski 
kommune har politisk aksept for korridor. 

Konklusjon  

 

 

Sveisnr:  2010101749 - 192 

Innspill/uttalelse fra NVE 

Innspill/uttalelse Mener grunnforhold må avklares så tidlig som mulig i planprosessen, 
helst i forkant av reguleringsplanen. Krav bør innarbeides som egne 
bestemmelser i KDP  
 
NVE forutsetter at kvikkleiresoner avmerkes med hensynssoner med 
tilhørende planbestemmelser som ivaretar disse forholdene. NVE har 
forlag til tekst. 
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For å redusere erosjon ved flomsituasjoer bør det planlegges bro over 
Kråkstadelva i Alt. 1A, 1B, 3A-1. I alt.3A-2, 3A-3. 3A-4 og 3A-5 planlegges 
det å krysse elva i terrengnivå.  
Inngrep i vassdrag som kan gi negative konsekvenser for andre allmenne 
interesser i vassdrag skal utredes og dokumenteres tilstrekkelig i 
reguleringsplanen.  
 

Statens vegvesens 
vurdering 

Det er gjennomført grunnundersøkelser for å kunne få en viss pekepinne 
på områder med ustabile masser. Når korridor er vedtatt, vil det 
gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser slik at vi får optimale 
løsninger i reguleringsplanfasen.  
 
SVV vil se på bro-løsninger for kryssing av Kråkstadelva i neste planfase  
 
Videre utredninger av vassdrag som berøres av tiltaket vil være en del av 
reguleringsplanfasen. 
 
Hensynssoner for kvikkleire vil avmerkes i planen med tilhørende 
planbestemmelse som foreslått av NVE 
I områder hvor grunnundersøkelser viser at løsmassene er karakterisert 
av bløt noe sensitiv til kvikk marin leire, må det gjennomføres en 
geoteknisk vurdering av faren, inkludert en dokumentasjon av 
områdestabiliteten for faresonen, som en del av reguleringsplanarbeidet.  
Konkret gjelder dette alternativ 3A-2, 3A-3, 3A-4 og 3A-5 på begge 
dalsider ved kryssing av Kråkstaddalen. 

Konklusjon En egen bestemmelse for krav om geotekniske undersøkelser og 
dokumentasjon av områdestabilitet i KDP-dokumentet innarbeides. 
Undersøkelsene gjøres i reguleringsplanfasen. 
 
Hensynssoner for kvikkleire vil avmerkes i planen med tilhørende 
planbestemmelse som foreslått av NVE 

 

 

 


