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1. INNLEDNING

Vegprosjektet E18 Retvet–Vinterbro er 16 km langt. Strekningen starter ved fylkesgrensen mellom 
Akershus og Østfold på Retvet, og går gjennom Ski og Ås kommuner med henholdsvis 7 km og 9 km. 
Reguleringsplanen er basert på traseen beskrevet i kommunedelplan for E18, vedtatt i Ski og Ås 
kommuner i 2012. 

Retvet-Vinterbro er en delstrekning av E18 mellom Oslo og Stockholm. Dette er den siste parsellen 
for å kunne etablere en sammenhengende motorvegstandard langs E18 fra Oslo til riksgrensen ved 
Ørje. De fremste målsettingene ved utbyggingen er: 

• Økt trafikksikkerhet – Spesielt nedgang i de mange alvorlige møteulykkene
• Økt framkommelighet gjennom økt kapasitet – Kjøretid fra Retvet til Vinterbro vil reduseres

med ca. 6 minutter
• Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes utenom Kråkstad, blant annet for å

unngå konflikt med lokaltrafikk

Det henvises til prosjektets hjemmeside www.vegvesen.no/vegprosjekter/E18ostfold  for løpende 
informasjon om E18-prosjektet. Berørte og interessenter oppfordres til å følge med på disse sidene. 

Foreliggende dokument har følgende disposisjon: 

Kapittel 2 inneholder en omtale av en del spørsmål og innspill som mange av merknadene omhandlet 
og kapittel 3 inneholder en beskrivelse av medvirkning og informasjon i høringsperioden. 

I kapittel 4 gjengis essensen av alle merknader, med Statens vegvesens kommentarer til disse. Det 
kom inn til sammen 74 merknader i løpet av høringsperioden fra 15. februar til 15. april 2016. Alle 
merknader og innspill i original versjon legges som vedlegg til merknadsbehandlingen. 

I teksten under er Statens vegvesen ofte forkortet til SVV. 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/E18ostfold
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2. SPØRSMÅL SOM MANGE INNSENDTE MERKNADER OMHANDLER

2.1 Gang- og sykkelvegløsninger: 

2.1.1 Driftsveg langs Vassflobekken 

Figur 2-1 Kartet viser løsninger for gående og syklende i området. Grønn linje viser driftsveg langs Vassflobekken, blå linjer 
viser fortausløsninger gjennom Vinterbrokrysset og rød linje viser hovedsykkelruta, som går over Myråsdalen. Kilde: Asplan 
Viak AS. 

Det er flere merknader som ønsker at den kommunale driftsvegen langs Vassflobekken skal bygges 
som en erstatning for eller et supplement til hovedsykkelvegruta over Myråsdalen, og som en 
erstatning for at dagens mulighet til å sykle langs E18 mellom Nygård og Vinterbro blir borte.  

Hovedsykkelvegruta i området går over Myråsdalen. Koblingen mellom Kveldroveien og gang- og 
sykkelvegnettet langs fv. 156 er nylig åpnet, dette er et resultat av at SVV har planlagt og bygget 
denne ruta som hovedsykkelveg. 

Driftsvegen langs Vassflobekken var i utgangspunktet planlagt som en gruset kjøreveg med 
tilkoblinger mot lokalvegnettet i sør ved Nygårdskrysset og i nord ved Franzefoss. Dersom vegen skal 
gis standard som gang- og sykkelveg må det gjøres endringer slik at vegen tilfredsstiller krav til 
geometri. En slik justering vil gi økt arealinngrep langs/i Vassflobekken, fordi vegen må tilpasses 
eksisterende gang- og sykkelvegnett i området, og samtidig ha kjøreadkomst fra lokalvegnettet. I 
tillegg må vegen utformes universelt med tanke på stigningsforhold. Gang- og sykkelvegen vil også 
måtte tilpasses dagens system langs fv. 156 gjennom Vinterbrokrysset. Dette vil bety en egen gang- 
og sykkelvegbru over E18, noe som er utfordrende å få til gjennom et ellers krevende kryssområde. 
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Statens vegvesen har, som resultat av innspillene i høringsperioden, besluttet å asfaltere driftsvegen, 
slik at den kan benyttes som et supplement til hovedsykkelvegruta over Myråsdalen. Vegen vil ikke  
ha standard som en gang- og sykkelveg, noe som betyr at den for eksempel ikke vil få belysning , men 
vil kunne fungere som en turveg. Videre vil koblingspunktene mot nord og sør være dårligere/mindre 
tilrettelagte enn Statens vegvesens normaler for gang- og sykkelveger, og stigningsforholdene vil ikke 
tilfredsstille krav til universell utforming. Det er kommunen som får driftsansvaret for denne vegen, 
og det er ikke sikkert at denne vil bli prioritert driftet vinterstid.  

2.1.2 Gang- og sykkelveg fra Leonardo da Vinci bru til Sneissletta 

Statens vegvesen mener at foreslått løsning for trafikksystem mellom nytt Holstadkryss og 
Nygårdskrysset er en god løsning for myke trafikanter og en akseptabel løsning for bilister. For 
beboere på Sneissletta vil foreslått løsning bety maksimum ca. 1,5 km lengre kjøreveg enn i dag ved å 
bruke ny E18 til Nygård. Trafikkavviklingen, sikkerheten og bokvaliteten vil bli betydelig bedre. 
Tilgjengeligheten til skole, idrettsanlegg m.m. er ivaretatt gjennom foreslått løsning.  

Det er ikke ønskelig å blande myke trafikanter med biltrafikk. Statens vegvesen mener at 
omkjøringen for bilister er overkommelig, og at gang- og sykkelvegen skal forbeholdes myke 
trafikanter samt nødvendig adkomst for landbruksmaskiner. Kjøring på gang- og sykkelveg vil være i 
strid med gjeldende skilting. Dersom det blir kjøring på gang- og sykkelvegen vil Statens vegvesen 
gjøre tiltak for å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter på denne strekningen. 

Etter et innspill fra grunneier (dok.nr. 176), er utforming av gang- og sykkelvegen vurdert og revidert 
for å få en best mulig arrondering og minst mulig beslag av dyrka mark. Samtidig skal vegen ha en 
god linjeføring for syklister. Adkomst til skogen vil bli som vist på tegning O007, og detaljert ut i 
byggeplanfase.  
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Figur 2-2 Figuren viser utforming av gang- og sykkelvegen ved Sneis for en best mulig arrondering og minst mulig beslag av 
dyrka mark. Grå linje viser opprinnelig forslag, gul linje viser endret løsning i revidert forslag til reguleringsplan. Kilde: Asplan 
Viak 

De to grunneierne som endringen berører, er kontaktet direkte for å ha mulighet til å kommentere 
endringen og konsekvenser av den. Selv om endringen medfører at gang- og sykkelvegen kommer 
tett på en bolig, anser SVV det som akseptabelt, fordi det er en gang- og sykkelveg, og fordi trafikken 
med landbruksmaskiner er lav. Endringen vil medføre en oppdeling av jordet for eiendommen 97/9 
på en uheldig måte, men Statens vegvesen mener at det i denne sammenhengen allikevel er en liten, 
negativ konsekvens. Øvrige kommentarer fra grunneierne er vedlagt, se vedlegg 6. 

2.1.3 Trasé langs jernbanen ved Holstad 

I planprogrammets punkt 2.4.3 står at  Statens vegvesen skal finne en akseptabel løsning for hvordan 
sykkelvegene langs jernbanens vestside kan sammenkobles. Dette var ivaretatt i planforslaget som lå 
ute til høring, men er tydeliggjort i revidert planforslag. SVV vil regulere nok areal til en 
gjennomførbar løsning over ny E18 og under dagens E18, fram til eksisterende system. Bygging av 
gang- og sykkelvegen er ikke en del av E18-prosjektet, og bør være en del av en helhetlig gang- og 
sykkelvegutbygging i området. SVV ivaretar muligheten for en fremtidig kryssing av vårt vegsystem 
gjennom denne reguleringsplanen. 
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Figur 2-3 Utsnitt fra reguleringsplanen, kartblad 5 Ås kommune. Rosa flate viser gang- og sykkelveg langs jernbanen fra Ås, 
over ny E18. Det regulerte gang- og sykkelvegen kan forbindes mot jernbanens driftsveg under dagens E18 og kobles mot 
dagens gang- og sykkelvegsystem langs ny fv. 128 . Kilde: Asplan Viak AS. 

2.1.4 Bredde på dagens E18, gang- og sykkelveg 

Statens vegvesen har vurdert flere innspill om å opparbeide en ensidig gang- og sykkelvegløsning 
langs dagens E18 fra Holstad til Retvet. En slik løsning krever 11 meter vegbredde, mot 8-9 meter 
som er dagens E18- bredde på strekningen. En slik løsning vil altså medføre et arealbeslag på 18 daa, 
og vil kreve en egen reguleringsplan. Det blir få biler på dagens E18 (ca. 2000 biler i døgnet) og 
kostnaden med en utvidet veg kan ikke forsvares. SVV opprettholder foreslått løsning med 5,5 m 
vegbredde og 1,5 m brede skuldre på hver side av vegen. For mer detaljer, se vedlegg 3. 
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Figur 2-4 Figuren viser skjematisk minste arealbehov for ensidig gang- og sykkelveg skilt fra kjørebanen med rekkverk. Kilde: 
Asplan Viak AS 

Ås Frp har vist til en løsning med rekkverk mellom gamle E6 og gang- og sykkelveg ved Svinesund som 
et eksempel på at det er mulig å ha en slik løsning uten å utvide vegarealet. En slik løsning er ikke 
ønskelig fordi dagens E18 skal fungere som omkjøringsveg for ny E18 ved ulykker, og det må være 
mulig å snu trafikkstrømmer. Dette krever et større areal enn det som er tilgjengelig her.  

Generelt er det en uheldig løsning med rekkverk mellom kjørebane og gang- og sykkelveg, fordi 
syklister kan vippe over rekkverket og falle ut i kjørebanen.  

2.2 Kollektivløsninger 
På bakgrunn av dialog med Nettbuss og Ruter har Statens vegvesen foreslått busstopp for 
ekspressbuss på Nygård, med innfartsparkering og tilkobling til gang- og sykkelløsninger. Ved 
innfartsparkeringen vil det opparbeides sykkelparkering. Plassering av innfartsparkering er i tråd med 
føringene fra Akershus fylkeskommune i «Strategi for innfartsparkering i Akershus». Kort 
oppsummert kan innfartsparkeringer føre til økt trafikk på lokalvegnettet. Dette forsterker køer og 
gir dårligere fremkommelighet for busser. Innfartsparkering på Holstad er vurdert til å kunne gi 
nettopp en forverret trafikksituasjon. Viser også til kap. 3 i rapport «Vegserviceanlegg», som var 
vedlagt planforslaget på høring.  

Ny E18 er tilrettelagt som busslinje for ekspressbuss i foreliggende planforslag, med holdeplasser og 
eventuell omgjøring til kollektivfelt senere ved behov.  

Det er vurdert at det ikke er behov for innfartsparkering ved Vinterbro. I Ruters strategiplan er det 
lagt opp til at de store menneskemengdene skal fraktes via skinnegående transport. Holdeplassene 
langs fv. 156 ved Vinterbro senter opprettholdes, men er ment å betjene områder i gangavstand til 
denne. Det antas at hovedtyngden av de som naturlig vil måtte benytte bil til holdeplass vil velge Ski 
stasjon med vesentlig høyere frekvens på reiser inn til Oslo. Når Follobanen kommer vil det 
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sannsynligvis være mer hensiktsmessig for folk i dette området å ta seg til Ski og benytte tog derfra, 
da Follobanen vil kunne tilby en vesentlig høyere frekvens enn de regionale bussene. Det er per i dag 
etablert en midlertidig parkering ved fv. 156 ved Tusenfryd pga store anleggsarbeider i Oslo sentrum. 
Denne parkeringen har til nå hatt relativt få parkerte biler. SVV mener det ikke er nødvendig å 
regulerer et eget areal til innfartsparkering i området, men at en leieavtale om et slikt areal kan 
videreføres dersom det er behov for det.  

Med hensyn til innfartsparkering ved Holstad, henviser SVV til Ruters egen strategi om tilkobling til 
bane, som sier at kapasiteten for buss inn mot Oslo sentrum ikke er stor nok, og at fremtidig 
transport til Oslo derfor må gå via bane. Ruter har hyppige avganger mellom Frogn og Ski, som fanger 
opp trafikanter som skal til Ski eller som skal ta toget videre andre steder. Fordi det er usikkert 
hvilket behov det vil være for innfartsparkering og holdeplasser i Holstadkrysset i framtiden, har SVV 
likevel lagt inn nok areal i plankartet til dette.  

Figur 2-5 Innfartsparkering og bussholdeplasser i Holstadkrysset. Kilde: Asplan Viak AS. 

2.3 Døgnhvileplass Nygård 
Det har kommet mange negative reaksjoner på høringsforslagets plassering av døgnhvileplass på 
Nygård. Merknadene omhandler beslaget av dyrka mark og bekymring for at døgnhvileplassen skal 
føre til negative virkninger for boligeiendommene i området Nygård/Nordby (forsøpling, kriminalitet 
o.l.).

Det er behov for døgnhvileplasser generelt, og også i dette området. Statens vegvesen er forpliktet til 
å legge til rette for denne yrkesgruppen. Det er forståelig at det ikke er ønskelig å legge 
døgnhvileplassen på dyrka mark, og på bakgrunn av dette har Statens vegvesen foretatt et nytt 
alternativsøk i området ved Nygård.  I planforslaget som oversendes til politisk behandling er 
døgnhvileplassen flyttet til et areal nord for Mc Donalds og Shell. Den vil da være avgrenset av Mc 
Donalds i sør, ny E18 i øst og Kveldroveien i vest. Antall plasser er redusert fra 25 til 14, og det vil bli 
utkjøring fra plassen over eiendommen mellom Mc Donalds og Shell. På denne måten vil nærheten 
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til servicefunksjoner for yrkessjåførene opprettholdes, og man utnytter et restareal langs E18 som 
ellers vil være vanskelig å utnytte, samtidig som avstanden til boligområder blir større. 

Figur 2-6 Etter innspill i høringsperioden er døgnhvileplassens plassering endret. Ny plassering er foreslått på et areal nord 
for Mc Donalds og Shell. Den vil da være avgrenset av Mc Donalds i sør, ny E18 i øst og Kveldroveien i vest. Kilde: Asplan 
Viak AS. 

Det har også kommet forslag om å ikke bygge døgnhvileplass på Nygård og i stedet utvide 
eksisterende kontrollplass på Taraldrud, hvor det foreligger planer om døgnhvileplass.  

Det er ikke bestemt at det skal bygges døgnhvileplasser på Taraldrud, det er kun startet en 
planprosess der også andre plasseringer blir vurdert. Plassen skal betjene trafikk på E6, og det er 
dermed ikke sikkert at den får en plassering som er hensiktsmessig for E18-trafikken. Behovet for 
døgnhvileplasser må derfor ivaretas i reguleringsplanen for ny E18. 

Berørte grunneiere er orientert om ny plassering av døgnhvileplassen. Grunneier ved Shell er ikke 
negativ til døgnhvileplassen, men ønsker ikke utkjøringsveg som beslaglegger areal på nordsiden av 
bygget. Grunneier ved Mc Donalds er ikke negativ til døgnhvileplassen, men ser behov for å vurdere 
anlegget i forhold til terreng og eget bygg. Grunneier av arealet som foreslås til døgnhvileplass er 
negativ til arealbruken. Grunneiernes uttalelser er gjengitt i vedlegg 7.  

SVVs vurdering er at foreslått plassering er en god utnyttelse av et typisk restareal, og samtidig 
ivaretas viktige behov for yrkessjåførene. Plasseringen har ikke konflikt med dyrka mark, og har 
mindre sjenase for boligbebyggelse enn opprinnelig forslag. Det er utfordrende å finne egnede 
arealer til døgnhvileplass i Nygårdsområdet, og SVV mener dette forslaget er et godt alternativ. På 
bakgrunn av reaksjon fra Shell er det lagt inn nok areal til å justere utkjøringsveg i byggeplanfase.  
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2.4 Lokal flomproblematikk 
Flere innspill uttrykker bekymring for økt lokal flom på arealer nær ny E18. Noen innspill omhandler 
bekymring for flom i Kråkstad på grunn av at veganlegget vil blokkere Kråkstadelva. 

Den økte nedbørsmengden som forårsakes av veganlegget pga de harde flatene, er relativt sett liten. 
På grunn av bekymringen for temaet i merknadene, har Statens vegvesen har gjort supplerende 
beregninger av den lokale konsekvensen av flom, for alle punkter langs ny E18 der overvann skal ut 
til resipient (bekk/vassdrag). Dette er vedlagt merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. Det er lagt inn en 
klimafaktor på 1,5 for å ta høyde for fremtidige klimaendringer og økt nedbør, i hht krav fra Ski 
kommune. Beregningene viser at vannmengdene fra vegarealene er ubetydelige sammenlignet med 
vannmengdene fra de naturlige nedbørfeltene til alle bekkene / elvene. Det er imidlertid viktig å sikre 
at utslippspunktene fra vegavrenningen til elvene utformes slik at vannføringen ikke bidrar til erosjon 
i vassdragene. Dette kan gjøres ved å utforme utløpene tilnærmet parallelt med vannretningen, og 
kan detaljeres ut i byggeplan. 

Rensedam ved nye Kråkstadelva bru, i profil 14450, er planlagt lagt på terrengnivå med oppbygde 
kanter for å få tilstrekkelig dybde. Driftsvegen vil ligge på terrengnivå. 

Ved flom vil driftsvegen raskt oversvømmes og vil ikke fungere som noen barriere. Driftsbrua over 
Kråkstadelva vil være en tynn flat bru som i liten grad vil virke som en demning. Vegen vil i perioder 
med mye flom være utilgjengelig som driftsveg for dammen. Dette ansees som akseptabelt. 
Rensedammen vil være en mindre barriere i elva og må bygges slik at den tåler belastningen av 
elvevannet. Det ansees ikke som et problem at rensedammen eventuelt oversvømmes, da det er 
relativt liten hastighet på vannet i elva og vannet i dammen vil renne ut når elvevannet synker. 
Tiltaket vil ikke påvirke flomforhold oppstrøms ved Kråkstad. Det er minimum 2 meters 
høydeforskjell fra dammen og opp til Kråkstad. 

2.5 Glenneområdet 
Flere merknader ønsker at E18-linja senkes i terrenget fra Glenne til Kråkstadelva for å gi mindre 
konsekvenser for nærområdet, og føre overvann utenom Glenneområdet. Det er også kommet inn 
forslag om å endre lavpunkt for E18 over Glenne, slik at overvannet kan føres i ledning utenom 
Glennetjern og slippes på Glennebekken 300-500 m sør for tjernet. I tillegg er det uttrykt en generell 
bekymring for konsekvenser av forurensning og mer lokal flom rundt Glennetjern. 

Statens vegvesen og de fagansvarlige som har konsekvensutredet ny E18 mener at naturmiljø og 
fugleliv er godt undersøkt ved Glennetjern. Fagrapportene svarer utfyllende på hvilke verdier som 
finnes i tjernet. Naturtypelokaliteten ved Glennetjern er ikke verdsatt primært som sumpskog, men 
som en rik kulturlandskapssjø. Delkvalitetene som var knyttet til sumpskog, er forringet av hogst av 
eldre skog ved tjernet i 2014. 

Ny E18 over Glenneområdet vil føre til ca. 5% økning i vannivået i Glennetjern med foreslått løsning 
for overvannshåndtering. Ved 30 mm nedbør i dag, stiger vannivået i Glennetjern med ca. 84 cm. 
Etter utbygging av E18 vil vannivået bli 4 cm høyere ved samme nedbørsmengde (88 cm), noe SVV 
vurderer som en minimal endring.  

Vannanalyser viser at saltinnholdet (NaCl) i Glennetjern per i dag er 13 mg/l. Ved salting av ny E18 på 
vinteren, vil saltkonsentrasjonen i tjernet i perioder kunne bli opptil 8 ganger høyere enn i dag (ca 
100mg/l). Dette er langt under tålegrenser for organismer i ferskvann. Konsentrasjoner på over 2000 
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mg/l er i forsøk vist å være typiske verdier for hva organismene kan tåle før de begynner å dø ut. 
Dybden i Glennetjern er mellom 1,6-2 meter. Saltsjiktning i ferskvann opptrer typisk ved dybder fra 
ca. 10 meter og dypere. Det er beregnet at vannet i Glennetjern har en oppholdstid på ca. 2 
måneder, og at vannet skiftes ut minimum 5 ganger i året. SVV vurderer derfor at det er lite 
sannsynlig at saltsjikting vil oppstå i tjernet. 

Alle tidligere og supplerende undersøkelser av flom og forurensning viser at planlagt løsning for 
overvann fra E18 ved Glennetjern er den mest hensiktsmessige ut i fra en helhetlig vurdering.   

Se eget notat med detaljer, vedlegg 4. 

2.6 Støytiltak 
Reguleringsplanen skal avklare behov for støyskjermingstiltak for boliger og annen støyømfintlig 
bebyggelse ved ny veg. I reguleringsplanfasen er det kartlagt hvilke boliger som i fremtidig situasjon 
skal vurderes for tiltak på bolig og på uteplass (gul og rød støysone). I byggeplanfase vil den konkrete 
vurderingen gjennomføres, og det er først da det blir avklart hvilke tiltak som vil tilbys den enkelte 
boligeier. SVV kan ikke på nåværende tidspunkt si når støytiltak vil bli utført, og vil ha dialog med 
grunneierne om dette i byggeplanfase. Det normale er at tiltak gjennomføres like før anleggsarbeidet 
starter for å skjerme for anleggsstøy. 

Typiske støytiltak kan være lokal skjerm av uteplass, isolering av yttervegg, bytte av vinduer, nye 
ventiler o.l. Statens vegvesen følger krav i støyretningslinjen T-1442:2012. Det er ikke krav om at det 
skal være helt stille bak støyskjermen eller innendørs etter støyskjerming. Det er ikke all støy SVV 
klarer å skjerme for, det er blant annet avhengig av naturgitte forhold som terrengform og 
grunnforhold. 

Detaljert informasjon om støytiltak finnes på Statens vegvesens nettsider: 
http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy  

2.7 Grunnervervsprosessen 
Grunnervervet starter først når reguleringsplanen er vedtatt, og det er bevilget penger til neste fase, 
som er prosjektering og utbygging.  

Jordskifteretten vil vurdere makeskifte ved deling av teiger i forbindelse med jordskiftesaken. 

Detaljert informasjon om grunnerverv finnes på Statens vegvesens nettsider: 

http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Grunnerverv 

2.8 Reetablering av dyrka mark 
Etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, skal alle deponier unntatt deponi 4b, opparbeides 
slik at de blir dyrkbare. Om det blir dyrka mark eller skog vil avtales med hver enkelt grunneier. I 
planbeskrivelsens kap. 2.5 er økning i beslag av dyrka mark forklart og begrunnet. SVV har et krav fra 
kommunedelplanen for E18 om å reetablere all dyrka mark som bli beslaglagt av ny E18, og vil 
oppfylle kravet ved oppdyrking av «Ny jord» (forutsatt frivillige avtaler) og deponi.  

http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Grunnerverv
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SVV viderefører planbestemmelse om krav om 100% reetablering av dyrka mark (videreført fra 
kommunedelplan).  

Det er i enkelte merknader vist til at jordforbedringsarealene som ble tatt ut av reguleringsplan for 
«Ny jord», skal reguleres som en del av E18-planen. SVV er ikke enig i dette og viser til at all 
beslaglagt dyrka mark vil reetableres enten som «Ny jord»-arealer eller på deponi. 
Jordforbedringsarealer tas ikke inn i regnskapet for «Ny jord». SVV mener derfor at eventuelle 
masseoverskudd til jordforbedring skal diskuteres med hver enkelt grunneier i grunnervervsfasen. 
Deponiene/«Ny jord»-arealene vil få hovedprioritet på tilført dyrka mark som beslaglegges av ny E18. 

2.9 Forklaring på forkortelser brukt i sammendragene 

SVV: Statens vegvesen 

JBV: jernbaneverket 

Fv. : fylkesveg 

Tas til orientering: Innspillet tas til informasjon, men det gjøres ikke videre utredninger e.l. på 
grunnlag av innspillet. 

Tas til etterretning: Innspillet tas til følge, og det gjøres nødvendige endringer, utredninger e.l. på 
grunnlag av innspillet. 
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3. OMTALE AV INFORMASJON / MEDVIRKNING I
HØRINGSPERIODEN

Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 15. februar til 15. april 2016. Det har i løpet 
av høringsperioden vært avholdt to åpne informasjonsmøter: 

Åpent informasjonsmøte den 1.3.16 kl.18-20 i Ås kulturhus og 3.3.16 i Ski rådhus. Møtene ble varslet 
både gjennom brev til alle i planområdet, og gjennom avisannonse i ØB og Ås avis. Det kom ca. 40 
personer på begge møtene. 

Program: 
Del 1: 
Orientering om planforslaget: 

- Støy
- Lokalveger, gang- og sykkelveger
- «Ny jord»
- Deponier
- Døgnhvileplass
- Ytre miljø
- Grunnerverv

Kjøretur gjennom 3D-modell av planforslaget 

Del 2: 
Åpent for innspill på ulike «poster», Statens vegvesen noterer 
Pause: SVV sammenstiller spørsmål 
SVV besvarer spørsmål i plenum og oppsummering av møtet i plenum. 

Både presentasjon fra møtene og spørsmål og svar ble i etterkant av møtet lagt ut på prosjektets 
nettsider.  

10.3.16 ble det holdt 3 møter i Statens vegvesens lokaler i Østensjøveien 34. Et møte omhandlet plan 
for ytre miljø (relevante etater, Pura og Morsa), et møte for koordineringsgruppa for «Ny jord»-
prosjektet (grunneierlag, bondelag, relevante etater og NIBIO) og et møte i ekstern 
samarbeidsgruppe (Ås og Ski kommuner, samt relevante etater).  

Åpen kontordag, 15.3.16 kl.14-19 på Statens vegvesens anleggskontor på Elvestad. Det møtte 6 
personer i løpet av kvelden. I tillegg har enkelte grunneiere kommet innom anleggskontoret i løpet 
av høringsperioden for å få detaljert informasjon om konsekvenser av planforslaget for sin eiendom. 

Det har vært holdt et eget møte for FAU i Vinterbro barnehage 5.4.16, der også styrer i barnehagen 
deltok.  

Statens vegvesen har i høringsperioden orientert kommunestyret i Ski (10.3.16), kommunestyret i Ås 
(16.3.16) om planforslaget, samt orientert hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås (9.5.16), plan og 
byggesaksutvalget i Ski (24.5.16), kommunestyret i Ås (25.5.16) og formannskapet i Ski (8.6.16) om 
vurderinger av merknadene i etterkant av høringen. 
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4. ENKELTVIS GJENNOMGANG AV MOTTATTE MERKNADER

4.1 Merknader og innspill i Ski kommune 
Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
Dokument nr. 47 Eivind Røed 
Grunneier av gnr/bnr 36/1. Merknaden har vedlagt skisse med inntegnede 
forslag til grøfter m.m. 
1. Påpeker at løsmassetunnelen mellom fjelltunnelene på Frestad vil kunne
påvirke grunnvannet fra tunneltaket og opp til dyrket mark over tunnelen. I
tørre perioder vil det påvirke kapillærledningsevne i et område som er 45
grader ut fra tunnelbunnen. Dette må tas hensyn til og planlegges slik at
grunnvannet ikke følger tunnelen, men at det opprettholdes på samme nivå
som i dag, som er 0,75 – 1 meter under dyrkningsnivå.
Planer for hvordan dette skal ivaretas må forelegges grunneier og fagetat, for
gjennomgang og godkjenning. Dette gjelder også for skogsområdene i begge
ender av løsmassetunnelen.
2. Det må lages avskjærende grøfter på begge sider av anlegget og for
anleggsveien, fordi arealer utenfor anleggsområdet skal opprettholdes som
dyrket mark.

3. Ber om at gårdsveien til Lie gård føres inn i planlagt rundkjøring med
eksisterende E18 på sydsiden av planlagt anleggsvei.
4. Alle grenser for anleggs- og dyrkningsområder skal respekteres. Hvis dette
brytes må det være gjennom avtale mellom utbygger og grunneier.

1. SVV er klar over at tunnelen vil kunne endre grunnvannsforhold og
vanntilførsel for dyrka mark, og vil gjøre det som er mulig for å
minimere ulemper og negative konsekvenser. Dette gjøres i
byggeplanfase. SVV vil ha dialog med grunneier i byggeplanfase også
om disse løsningene, men grunneier må forvente at det er de tekniske
føringene for veganlegget som vil være styrende ved valg av løsning.
NIBIO vil være involvert som rådgiver for SVV for å oppnå best mulig
kvalitet på de aktuelle arealene.

2. SVV vil tilstrebe at drift av dyrkede arealer inntil anleggsområdet
skal kunne opprettholdes i anleggsperioden. Dersom dette ikke er
mulig vil det bli et erstatningsspørsmål. SVV tar med innspillet om
avskjærende grøfter i byggeplanfasen.
3. Dette tas med som innspill til byggeplanfase.

4. SVV må i anleggsfasen overholde de regulerte grensene for
anleggsområdet.

1. Ingen endring av planen.

2. Ingen endring av planen.

3. Ingen endring av planen.

4. Ingen endring av planen.

Dokument nr. 71 Mina Mjærum Johansen, Jon Ansten Johansen, Marit Johansen, Johan Johansen 
Grunneiere av Øvre Berger gård, Bergerveien 10 og 12, gnr/bnr 41/2. 
1. Er tilfredse med planforslaget om å koble Bergerveien med dagens E18 og
med kryssløsningen på Retvet hvor ny E18 føres over fv 128 i bru.
2. Viktig for dem at Bergerveien i størst mulig grad blir liggende som i dag, slik at
man unngår beslag av verdifull matjord i området. Minner om viktigheten av å
sikre god fremkommelighet i Bergerveien av hensyn til både næringsliv og
beboere, ved å gi underganger og bruer stor nok bredde for tungtransport for
melk, dyr, kraftfôr, tømmer, skoleskyss, skurtreskere m.m. Bergerveien er i dag
kommunal, belysning og vedlikehold må ikke blir dårligere enn i dag.

1. Tas til etterretning.

2. Innspillet om dimensjonering tas med videre til byggeplanfase. Etter
anlegssfasen vil Bergerveien fortsatt være en kommunal veg, og
driftsregimet vil være som i dag.

1. Ingen endring av planen.

2. Ingen endring av planen.
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
3. Bergerveien er oppført som stoppested i dagens rutetabeller for buss. Viktig 
at det legges til rette for at busser kan stoppe på fv. 128 i begge retninger ved 
Bergerveien. Dette vil være i tråd med målet om at trafikkveksten i Oslo og 
Akershus skal tas gjennom sykkel, gange og kollektivtransport. 
 
4. Omlegging av Bergerbekken: Foreslått omlegging av bekken nedenfor 
eiendommen 41/2 ved Tangenlia vil være svært ugunstig for jordbruksdriften på 
arealene som grenser til bekken. Det er bratt ned mot bekken, med en liten 
flate nederst. Arealene er i hovedsak i erosjonsklasse 3, og de må som 
grunneiere ha en buffersone mot bekken for å hindre jorderosjon og 
næringstap fra dyrket mark til Morsavassdraget. Er bekymret for at utbygging 
ihht planforslaget vil gi utglidning av masser til bekken på grunn av særdeles 
dårlige grunnforhold, sant at det blir svært vanskelig å drifte arealene maskinelt. 
Henviser til befaring med landbrukssjefen i Follo og påfølgende uttalelse, hvor 
landbrukssjefen anbefaler lukking av Bergerbekken på den omtalte strekningen 
av hensyn til jordbruksdriften (fare for redusert verdi som landbruksareal og for 
store kostnader i erosjonshindrende tiltak). Forventer at SVV tar hensyn til 
landbrukssjefens uttalelse og lukker bekken med rør som er tilstrekkelig 
dimensjonert ift fremtidige klimaendringer/flomtopper. 
5. Stiller spørsmål til hvordan rensedammene i Bergerbekken skal reguleres slik 
at arealene nedstrøms ikke flomlegges ved nedbørstopper. Frykter at flom vil 
føre til at matjord blir oversvømt og at dreneringen til de tilstøtende arealene 
blir satt ut av funksjon pga. høy vannstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Støy: Ny E18 vil høyst sannsynlig føre til økt støybelastning for dem både i 
anleggsfase og driftsfase. De har sjenerende støy fra E18 på tunet i dag, og ser 
utfra støyberegninger at de må forvente økt støybelastning fra ny E18, også i 
anleggsfasen. Ber om støyreduserende tiltak for å skjerme boliger (blant annet 

3. SVV har gjort en vurdering av fremtidig fv. 128 sin funksjon, 
herunder behov for holdeplasser for buss. I dag er de fleste 
holdeplasser utformet som enkle kantstopp. Det vises til notatet 
Lokalveger, gang- og sykkelveger og kollektiv, kap. 6.3. Konklusjonen i 
vurderingene er at holdeplassene opprettholdes som i dag. 
4. SVV har lagt inn ønsket om bekkelukking i planbeskrivelsen for å få 
relevante myndigheters uttalelse om forslaget i høringsperioden. NVE 
anbefaler at Bergerbekken opprettholdes som åpen av hensyn til 
biologisk mangfold m.m. Fylkesmannen tar ikke konkret stilling til 
avveining mellom jordvern og miljøhensyn, men påpeker at 
bekkelukking regnes som endring av plan og krever behandling etter 
PBL. SVV følger NVEs anbefaling, og opprettholder Bergerbekken som 
åpen i planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
5. Rensedammene skal ta overvann fra ny E18 og er utformet ikke for 
å fordrøye overvann, men for å rense overvann fra veg ved 
sedimentering. Ved store nedbørsmengder på kort tid vil det første 
vannet (som også inneholder mest forurensing) gå i rensedammen. 
Når bassenget er fullt vil det øvrige vannet gå i overløp og videre ut i 
bekken, som en første flomtopp. Dette vannet er relativt rent fordi det 
det første regnvannet skyller bort forurensingen. Vann fra 
omkringliggende områder bruker lenger tid på å nå bekken, og vil 
derfor komme som en flomtopp nr. 2. SVV har gjort supplerende 
beregninger av den lokale konsekvensen av flom, for alle punkter 
langs ny E18 der overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt 
merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. 
På grunn av at vann fra vegbanen kommer før vann fra 
omkringliggende arealer, anser SVV at vegens overvann ikke vil føre til 
stor økning i fremtidig flomsituasjon. 
6. Bergerveien 10 og 12 ligger i gul sone for ny E18 i støykartlegging. I 
reguleringsplanfasen er det kartlagt hvilke boliger som i fremtidig 
situasjon skal vurderes for tiltak på bolig og på uteplass (gul og rød 
støysone). I byggeplanfase vil denne vurderingen gjennomføres, og 
det er først da det blir avklart hvilke tiltak som vil tilbys den enkelte 

3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
soverom og stuer som vender mot nord og øst) og tun, som blant annet 
inneholder hager og terrasser. 

boligeier. SVV kan ikke på nåværende tidspunkt si når støytiltak vil bli 
utført, og vil ha dialog med grunneier om dette i byggeplanfase. Det 
normale er at tiltak gjennomføres like før anleggsarbeidet starter for å 
skjerme for anleggsstøy. 

Dokument nr. 113 Tor Kirste 
Grunneier av Skjønhaug gård, Retvet. 
1. Er deleier i det området som er foreslått til deponi 24, Retvet. Bemerker at 
hans del av arealet ikke er egnet for jordbruksdrift på grunn av skygge fra åsen 
på vestsiden. Mener at foreslått oppfylling av inntil 1,5 mill. m3 masse må være 
i strid med intensjonen i vedtaket om Ny jord, og henviser til at flere mindre 
områder for Ny jord har blitt forkastet.  
 
 
 
 
 
 
2.Opplyser om at trafikken på E18 mellom Elvestad og Holstad nå er så stor at 
trafikken til tider «står», og at det er uheldig med en rundkjøring på E18. Av den 
grunn bør deponiet legges på vestsiden av eksisterende E18. 

 
1. SVV har gjort et grundig arbeid for å finne egnede arealer for 
deponering av masser, og hensyn til jordvern, naturmiljø og 
kulturminner har fått høyest prioritet i denne vurderingen. SVV mener 
at det er positivt for samfunnet at masser fra store 
utbyggingsprosjekter blir håndtert på en faglig forsvarlig måte, noe vi 
mener er gjort her. Mht skygge fra åsen fra vestsiden, vil terrenget 
heves i fremtidig situasjon, noe som vil påvirke skyggevirkningen og 
dyrkningsforholdene. Etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
skal alle deponier unntatt deponi 4b, opparbeides slik at de blir 
dyrkbare. Om det blir dyrka mark eller skog vil avtales med hver enkelt 
grunneier i byggeplanfase. 
2. I forbindelse med anleggsarbeidet for E18 vil det i perioder bli 
ulemper for trafikken på dagens E18. Det er såpass vanskelig å finne 
egnede arealer for deponi at SVV ikke kan hensyn til trafikale 
konsekvenser i den sammenhengen. Av hensyn til trafikksikkerhet er 
det lite ønskelig med anleggstransport på offentlig veg, derfor legges 
det ikke opp til dette. Det er regulert en rundkjøring nettopp av 
hensyn til trafikkavvikling i dette punktet.  
 

 
1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 169 Asbjørn Kristiansen 
Grunneier Bråte gård 7/4 og Auerud 7/12.  
Opplyser om at bygningsmassen på Auerud leies ut, og eies av et eget selskap, 
Auerud AS. 
1. Deponi 2.2 vil omfatte hele eiendommen Auerud og noen mindre arealer ved 
Bråte. Har ingen motforestillinger mot at arealet benyttes som deponi, men 
påpeker at det er viktig at forretningsdriften i Auerud AS kan videreføres ved at 
bygningsmassen gjenoppbygges. Åpner for at bygninger kan flyttes inn til Bråte 
gård.  
2. Dagens skogsvei fra E18 til Auerud må ivaretas. 
 
 
 
 

 
 
 
1. Tas til etterretning. Dette løses som en del av 
grunnervervsprosessen. 
 
 
 
2. Etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, skal alle deponier 
unntatt deponi 4b, opparbeides slik at de blir dyrkbare. Om det blir 
dyrka mark eller skog vil avtales med hver enkelt grunneier. Hvis 
deponi 2.2 blir dyrka mark vil det være lite hensiktsmessig med 

 
 
 
1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 

3. Landbruksarealer som blir berørt av deponi ved Bråte gård må istandsettes til
dyrka mark.

skogsbilveg der denne ligger i dag. Dette spørsmålet vil derfor tas opp 
i grunnervervsprosessen. 
3. Tas til etterretning. 3. Ingen endring av planen.

Dokument nr. 170 Olav Nyttingnes og Beatrix Nyttingnes 
Grunneiere Håpet 10/16.  
1. Deponi 2.2 Auerud berører skogsområde og kornarealer på eiendommen. Har
ikke funnet anslag på hvor stort areal på eiendommen som er foreslått til
deponi. Mener informasjonen om planene ikke har vært tilfredsstillende.

2. Deponiet er foreslått opparbeidet til dyrka mark etter anlegget. Påpeker at
skogen vest på eiendommen fungerer som visuell skjerming mot dagens E18, og
at deponiet gir et betydelig tap og en visuell forringelse når skogen blir borte.

3. Har liten tillit til at «Ny jord» -prosjektet klarer å reetablere dyrka mark med 
samme kvalitet som nåværende dyrka mark. Viser til eksempler der strukturen i
B-sjiktet får lavere kvalitet etter flytting. Tror ikke at det er realistisk at
entreprenørene klarer å bevare B-sjiktets egenskaper i en lengre
anleggsperiode.
4. Legger til grunn at reguleringsplanen medfører et langvarig moderat
avlingstap på eiendommen som er vanskelig å kvantifisere, samt at skogteigen
går tapt. Dette innebærer et økonomisk tap og tap av bruksverdi.
5. Påpeker at anleggsarbeid vil innebære støy, støv og betydelig visuell
forringelse.

6. Motsetter seg deponi på eiendommen.

1. Det berørte arealet finnes i tabell W701, i tegningsheftet som er
vedlagt planforslaget. Det totale beslaget er 14,3 daa. Det er ikke skilt
på markslagstyper i tabellen. SVV forstår at det er vanskelig å finne
relevant informasjon om den enkelte eiendom i det store og
omfattende materialet som utgjør reguleringsplanens vedlegg.
2. Etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, skal alle deponier
unntatt deponi 4b, opparbeides slik at de blir dyrkbare. Om det blir
dyrka mark eller skog vil avtales med hver enkelt grunneier i
byggeplanfase. Deponi 2.2 består av det som i dag er flere
eiendommer, og det vil kunne bli en annen eiendomsinndeling etter
grunnervervs-/jordskifteprosess.
3. «Ny jord» er et pilotprosjekt og SVV har bistand fra NIBIO for å få et
så godt resultat som mulig. SVV kan ikke forutsi sluttresultatet, men 
legger store ressurser i at det skal bli vellykket.

4. Tas til etterretning. Alle forhold omkring erstatning vil inngå i
grunnervervsprosessen.

5. Anleggsarbeidet vil medføre ulemper for berørte naboer. SVV viser
til rapport for Ytre miljø, kap. 5.2, om midlertidige løsninger og tiltak
for anleggsarbeidene. Det vil kunne utføres flere avbøtende tiltak for å
redusere ulempene for berørte naboer til deponiet.
6. SVV har forståelse for at deponiet er uønsket. SVV har gjort et
grundig arbeid for å finne egnede arealer for deponering av masser,
og hensyn til jordvern, naturmiljø og kulturminner har fått høyest
prioritet i denne vurderingen. SVV mener at det er positivt for
samfunnet at masser fra store utbyggingsprosjekter blir håndtert på
en faglig forsvarlig måte, noe SVV mener er gjort her.

1. Ingen endring av planen.

2. Ingen endring av planen.

3. Ingen endring av planen.

4. Ingen endring av planen.

5. Ingen endring av planen.

6. Ingen endring av planen.
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
Dokument nr. 180 Knut Edgar Berger 
Grunneier Søndre Frestad gård 31/1. 
1. Ønsker at Frestadtunnelen forlenges med ca 170 m mot Kråkstadelva (merket 
med rødt i vedlegg) for å bevare dyreliv i skogsområdet bak tunnelen. Påpeker 
at det er flere ynglingsplasser her, bla for rev. Det er også elg, hare og rådyr i 
området.  
 
 
 
2. Viser til at nåværende skogsbilveg ikke er inntegnet i planene, ber om at 
dette løses, evt. ved å gjøre fylling større (merket med gult i vedlegg). 
 
3. Ønsker at deponi 19 på eiendommen utvides (merket med oransje i vedlegg). 
4. Mener at dimensjon på overvannsrør fra fylling til Kråkstadelva må økes 
(merket med blått i vedlegg). 
5. Ønsker at driftsveg til sedimentasjonsbassenget legges under Kråkstadelva 
bru, og ikke ved siden av som vist i planforslaget.  
 
 
 
 
6. Ber om at det vurderes å fylle masser under høyspentlinje i skogen fra nord til 
sør, kan evt. brukes som lagringsplass for masser.  
 
 
7. Tilbyr en orientering på eiendommen dersom dette er ønskelig for å sikre lik 
forståelse av innspillene.  

 
1. SVV kan ikke imøtekomme ønsket om å forlenge Frestadtunnelen 
med 170 m. SVV ønsker generelt færrest mulig og kortest mulige 
tunneler av hensyn til anleggs- og driftskostnader. En forlengelse av 
Frestadtunnelen i retning Kråkstadelva måtte utføres som en 
løsmassetunnel i et område med dårlig grunn, som er en svært 
kostbar konstruksjon. Når ny E18 er ferdigstilt, vil det være mulig for 
vilt å krysse over Frestadtunnelen, og under Kråkstadelva bru.  
2. SVV vil utvide utfylling mellom deponi 19 og tunnelportal noe, slik 
at det blir en naturlig avslutning og sammenheng mellom deponi og 
veganlegg. Skogbilveg innarbeides i byggeplan.  
3. Se svar under pkt.2. 
4. Innspillet tas med til videre detaljering av overvannsløsningene i 
byggeplan. 
5. SVV har gjort en vurdering av om det er mulig å legge driftsveg og 
rensedam under bruene. Av hensyn til selve brukonstruksjonene er 
det ikke ønskelig å legge rensedammene under brukonstruksjonen, 
dette gjelder samtlige E18- bruer. I endelig planforslag vil derfor 
driftsvegen til rensedammen legges under brua, mens selve 
rensedammens plassering opprettholdes.  
6. Ut over arealet i deponi 19, samt utvidelse mot tunnelportal, er det 
ikke aktuelt å fylle opp terrenget ytterligere. Lagringsplass for masser 
er ivaretatt innenfor regulert anleggsbelte, og er kun for midlertidig 
bruk.  
7. SVV tar kontakt med grunneier for en slik befaring dersom det blir 
behov for det.  
 

 
1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
2. Endring av plankart 4 i Ski 
kommune, deponi 19 utvides mot 
tunnelportal.  
3. Se punkt 2.  
4. Ingen endring av planen.  
 
5. Endring av plankart nr.4, 
driftsveg til rensedam legges 
under Kråkstadelva bru. 
 
 
 
6. Ingen endring av planen. 
 
 
 
7. Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 191 Maj I. Tollefsrud 
Grunneier Oppsal gård, 15/1. Merknaden er omfattende og i sammenfatningen 
har SVV tillatt seg å samle punkter som omhandler samme problemstilling og 
svare ut disse under ett.  
 
1. Dyrka mark/skog ovenfor Kråkstadelva holder på mye vann i dag, og dette vil 
frigjøres når ny E18 bygges. Resultatet blir økte vannmengder med stor 
hastighet ned mot Kråkstadelva. Påpeker at forskning viser 20% økt 
nedbørsmengde de nærmeste årene. Mener at SVV ikke overholder 
vannressursloven når det ikke tas ansvar for endret vanntilførsel til elva. Mener 
at arbeidet med å bedre vannkvaliteten i vassdraget nå er bortkastet. 

 
 
 
 
1. Den økte nedbørsmengden som forårsakes av veganlegget pga de 
harde flatene, er relativt sett liten. SVV har gjort supplerende 
beregninger av den lokale konsekvensen av flom, for alle punkter 
langs ny E18 der overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt 
merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. SVV har lagt inn en klimafaktor 
på 1,5 for å ta høyde for fremtidige klimaendringer og økt nedbør, i 

 
 
 
 
1. Ingen endring av planen.  
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mener at sedimentasjonsbassenget ved Kråkstadelva har for lavt 
beregningsgrunnlag. Når det er flom i elva vil sedimentasjonsdammen 
oversvømmes og forurenset vann vil renne ut i elva og på jordene. Påpeker at 
det i kommunedelplanen var konkludert med at alt vann skal renses før utslipp. 
Hvordan skal rensing foregå ved flom 1-2 ganger årlig? Mener at 
reguleringsplanen vil medføre skader på dyrket mark pga store flomskader og 
erosjon, samt forurensing fra sedimentasjonsbassenget. Krever at SVVs plan 
avvises og at ny faglig forankret plan som ivaretar lovverket utarbeides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Opplyser om at Kråkstadelva har lite fall, og at det er problemer med 
oversvømmelser for huseiere i Kråkstad sentrum. Mener at økt vanntilførsel fra 
E18 vil medføre økt flomproblematikk i Kråkstad sentrum. Mener at SVV ikke 
oppfyller lovverket når denne problematikken ikke er behandlet i 
reguleringsplanen.  
4. Mener at SVV bryter § 22 m.fl. i Plan- og bygningsloven.  
 
 
5. SVV må påta seg ansvaret ifht erstatning, inngrep og skader som blir påført 
eiendommen ved gjennomføring av ny E18 umiddelbart og uten opphold. 
6. Viser til at Kråkstadelva bru skal bygges i et område i seismisk klasse 3 og 4, 
med sensitiv leire/kvikkleire. Viser til at SVV vil forankre bruspenn i fast fjell. 

hht krav fra Ski kommune. SVV anser at kravene i vannressursloven er 
oppfylt i planforslaget. Overvann fra veg vil renses for miljøgifter ved 
bruk av våte overvannsbassenger. Disse er utformet med betongstøpt 
forkammer og etterfølgende sedimentasjonsdam. Det er også dykket 
innløp og utløp som gjør at rensebassenget kan benyttes ved 
eventuelle uhell, eks tankbilvelt. Vaskevann fra tunnel vil renses i egne 
lukkede systemer. Det er beregnet i rapporten «Vannmiljø, 
rensesystemer og konsekvensutredning» at overvann fra ny veg gir en 
ubetydelig økt forurensing i Kråkstadelva.  Henviser for øvrig til tiltak i 
beskrevet i Rapport Plan for ytre miljø, kap.5.2 for avbøtende tiltak.  
2. Rensedammene skal ta overvann fra ny E18 og er utformet ikke for 
å fordrøye overvann, men for å rense ved sedimentering. Ved store 
nedbørsmengder på kort tid vil det første vannet (som også 
inneholder mest forurensing) gå i rensedammen. Når bassenget er 
fullt vil det øvrige vannet gå i overløp og videre ut i bekken, som en 
første flomtopp. Dette vannet er relativt rent fordi det er det første 
regnvannet som skyller bort forurensing. Vann fra omkringliggende 
områder bruker lenger tid på å nå bekken, og vil derfor komme som 
en flomtopp nr. 2.  
SVV har gjort supplerende beregninger av den lokale konsekvensen av 
flom, for alle punkter langs ny E18 der overvann skal ut til resipient. 
Dette er vedlagt merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. Rensing av 
overvann fra vei i fremtidens klima er undersøkt i rapporten: «Rensing 
av overvann fra vei i fremtidens klima, 2071-2100» (Åstebøl et al 
2010) der det ble konkludert med at forventet endring i klima kun 
marginalt vil redusere renseeffekten for veiavrenning i våte 
overvannsbasseng. 
3. Se svar under pkt.2. Viser også til NVEs uttalelse, dokument nr. 276, 
der NVE ikke har noen merknader til flomberegningen, og mener at de 
er tilfredsstillende ifht NVEs ansvarsområder.  
 
 
4. §22 i Plan og bygningsloven (PBL) omhandler byggesak (sentral 
godkjenning av byggesak), SVV ser ikke at formuleringen i 
høringsuttalelsen samsvarer med §22 i PBL.  
5. Berørte grunneiere vil få erstatning som skal dekke det økonomiske 
tapet som oppstår som følge av at eiendommen berøres av anlegget. 
6. SVV er kjent med grunnforholdene i området der Kråkstadelva bru 
skal bygges, og har basert oss på denne kunnskapen ved prosjektering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
6. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
Boreundersøkelsene viser målinger på over 50m uten funn av fast fjell. Påpeker 
at området er den del av «Oslofjordforkastningene» hvor det er små 
bevegelser/jordskjelv, som kan gi konsekvenser ved at kvikkleira raser ut. 
Mener det er meget stor risiko forbundet med Kråkstadelva bru, og stor fare for 
utrasing på eiendommen. Krever at SVVs plan avvises pga mangler i planen. 
 
7. Mener at SVV med overlegg feilinformerte alle parter om muligheten for å 
bygge tunnel under Glenneområdet i arbeidet med kommunedelplanen. Viser 
til at det av privatpersoner er engasjert en professor i geologi som har vist at 
det er fjell i hele området med få unntak, og mulighet for tunnel. Mener at 
kommunene og Fylkesmannen vedtok at det ikke skulle utredes tunnel «i god 
tro», og at SVV i etterkant la fram dokumentasjon på fjell, men for sent for 
utrede tunnel. Mener at SVV dekker seg bak at planleggingen nå er kommet for 
langt for å utrede tunnel, og truer med at hvis ikke dette godtas blir det ingen 
ny E18. Mener både kommune og Fylkesmannen har latt seg true til taushet. 
Opplever selv å ha blitt utsatt for trakassering og uthenging i media av jurist i 
SVV. Siterer politiker i Ski som har uttalt at den som forpurrer utbygging av ny 
E18 blir ansvarliggjort for dødsulykker på dagens E18. Krever at 
reguleringsplanen avvises og at ny reguleringsplan utarbeides. Valgte trasé 
ødelegger dobbelt så mye matjord som andre alternativ, og tunnel kunne ha 
spart mye dyrkamark.  
 
 
8. Mener at SVV har forledet offentlige myndigheter til å tror at Norges beste 
dyrkamark kan erstattes uten videre. Antar at lite/ingenting blir erstattet og at 
kvaliteten blir dårlig. Har selv ikke inngått intensjonsavtale om «Ny jord», og 
mener de som har gjort det har tatt store forbehold.  
9. Mener SVV betaler en dårlig pris for dyrkamark som beslaglegges, mens 
erstatningsjorda skal verdsettes enten etter det SVV ønsker eller det 
Jordskifteretten fastsetter. Viser til at kostnaden for opparbeidelse av «Ny jord» 
er anslått til 260000-330000 kr/daa. Hvem vil godta slike forslag? Påpeker at 
ingen grunneiere vet hvor mye de må betale for nydyrket jord, og at 
jordskiftesaker kan ta mange år. Mener dette er å anse som ren svindel.  
10. Viser til at SVV planlegger å dyrke opp deponiarealer, og at SVV har vist til at 
de har ekspropriasjonshjemmel til å erverve deponiarealene. Sier at dette er 
ulovlig, at SVV har innrømmet dette.  
 
 

av konstruksjonen. Alle konstruksjoner er dimensjonert for å tåle en 
gitt styrke på jordskjelv. Henviser til NVEs uttalelse, dokument nr. 276, 
der NVE ikke har noen kommentarer til fagrapporter om 
områdestabilitet og kvikkleire. SVV anser dermed at fagområdet er 
ivaretatt, og at det er forsvarlig å etablere Kråkstadelva bru slik den er 
tenkt.  
7. SVV har aldri hevdet at det er umulig å bygge tunnel under Glenne. 
En fjelltunnel vil måtte starte ved Holstad i Ås og ende enten ved 
Kråkstadelva eller ved Audenbøl i Ski, en vesentlig lengre tunnel enn 
det som ble vedtatt i kommunedelplanen. SVV ønsker generelt færrest 
mulig og kortest mulige tunneler av hensyn til anleggs- og 
driftskostnader. I etterkant av høring av kommunedelplanen, ble det 
vurdert en tunnel gjennom Glenne, som av hensyn til veglinja måtte 
ligge så høyt at det ville bli en løsmassetunnel. Dette ville igjen gitt 
store terrenginngrep, kostnader og andre uheldige konsekvenser. 
Vedtatt korridor for ny E18 ble ansett for å være den beste ut fra en 
totalvurdering. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i vedtatt 
kommunedelplan, og har derfor ikke utredet tunnelalternativ under 
Glenne ytterligere. Kommune og Fylkesmann har deltatt i 
planprosessen, både for kommunedelplan og reguleringsplan. SVV 
beklager sterk at grunneier føler seg uthengt i media, men er 
forpliktet til å gi innsyn i offentlige dokumenter dersom media eller 
andre ber om det ihht Offentleglova.  
8. «Ny jord» er et pilotprosjekt og SVV har bistand fra NIBIO for å få et 
så godt resultat som mulig. SVV kan ikke forutsi sluttresultatet, men 
legger store ressurser i at det skal bli vellykket. Det er frivillig å inngå 
intensjonsavtale om «Ny jord» med SVV.  
9. SVV kan ikke se at innspillet har noe med utformingen av 
reguleringsplanen og konkrete løsninger å gjøre. Berørte grunneiere 
vil få erstatning som skal dekke det økonomiske tapet som oppstår 
som følge av at eiendommen mister areal. Blir man ikke enige om 
erstatningsnivået vil skjønnsretten fastsette dette.  
 
10. SVV har ekspropriasjonshjemmel til deponiområdene for 
midlertidig erverv ifbm anlegg av ny veg. Etter krav fra Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, skal alle deponier unntatt deponi 4b, opparbeides 
slik at de blir dyrkbare. Om det blir dyrka mark eller skog vil avtales 
med hver enkelt grunneier i byggeplanfase. 

 
 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ingen endring av planen.  
 
 
 
9. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
10. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
11. Viser til at SVV i forrige plan hadde en tabell som viste hvordan beslag av 
dyrka mark skulle erstattes. Tabellen viste seg å være misvisende/mangelfull 
mht krav om 100% nydyrking og SVV har erkjent dette i et grunneiermøte i 
2015. Mener at det ikke gjøres noe for å bedre dette, beslag av matjord har økt 
med 40%, mens «Ny jord» -arealene går nedover. Mener at mer matjord enn 
det som er oppgitt vil gå med.  
12. Viser til en intensjonsavtale fra SVV til grunneier der SVV skriver at videre 
forhandlinger om endelig avtale for «Ny jord» legges på is i lys av 
bevilgningssituasjon. Lurer på om dette er et utspill for å presse gjennom 
vegprosjektet, og bare glemme «Ny jord» -prosjektet? Viser til at 
intensjonsavtaler skal beskrive hensikten og er grunnlaget for en senere 
bindende avtale. Den skal vise ærlige hensikter og henspeile endelig 
plan/avtale. Mener at det er svært stor avstand mellom SVVs intensjonsavtale 
og foreliggende planer. Hvorfor lager SVV intensjonsavtaler når de i liten grad 
akter å følge opp i neste fase? 
13. Viser til at SVV i flere møter har sagt at det er utarbeidet en resept på 
hvordan «Ny jord» skal lages, men at resepten aldri er fremlagt. Mener 
resepten umiddelbart må framskaffes og settes ut i livet. Påpeker at det er 
matmangel i verden, og at Norge importerer 65% av maten vi spiser, og at 
mange mennesker sulter.  
14. SVV vedgår at de ikke kan rense bort salt. SVV oppgir ikke beregnet 
saltfrigjøring, men klorfrigjøring flere steder i planene. Hvorfor er mengde Na 
(salt) utelatt? Salt er et giftstoff for planter og dyr.  
 
 
 
15. Har lang erfaring og kunnskap fra jordbruk og påpeker at matjord ikke lages 
på 1 eller 20 år, men er resultat av århundrers stell. Påpeker at matjorda i 
området regnes som Norges beste. Viser til at gården har et areal som er 
jordplanert for 60 år siden, og stadig gir lavere avling til tross for stor innsats. 
Rapporter fra Bioforsk og artikler i media viser at nydyrking sjelden gir mer enn 
40% av normal avling. Mener derfor at SVV skal fordoble ant. daa 
nydyrkingsareal. 
16. Viser til arkeologiske registreringer på eiendommen, der SVV prøvde å lure 
grunneier til å underskrive en avtale de selv ikke hadde underskrevet. Brukte 
advokat, etter å ha blitt truet av SVV. Det var fine forhold da registreringene ble 
utført, men sjaktene ble stående åpne i lang tid etter at registreringene var 
ferdige og hindret våronn. Det var skriftlig avtale om plassering av store steiner, 
størrelse på gravemaskiner og at maskinene var rengjorte før de kjørte inn på 

11. Viser til planbeskrivelsens kap. 2.5, der økning i beslag av dyrka 
mark er forklart og begrunnet. SVV har et krav fra kommunedelplanen 
om å reetablere all dyrka mark som bli beslaglagt av ny E18, og vil 
oppfylle kravet ved oppdyrking av «Ny jord» (forutsatt frivillige 
avtaler) og deponi (se også svar under pkt.10). 
 
12. Endelige avtaler inngås med de partene som ønsker å delta i 
prosjektet, når prosjektet får penger til gjennomføring.  
 
 
 
 
 
 
 
13.  Resepten utarbeides av NIBIO etter at bevilgning er gitt til E18-
prosjektet, og vil være spesifikk for hvert enkelt areal som skal dyrkes 
opp, avhengig av jordforhold. Før bevilgning foreligger har ikke E18-
prosjektet forutsetning for å gjennomføre dette oppdraget.  
 
14. Det er i hovedsak natriumklorid (NaCl) som benyttes som vegsalt. 
Vegsaltet består av to ioner; natrium og klorid. Natrium er positivt 
ladet og går lett inn i ionebyttereaksjoner og kan byttes ut med andre 
kationer (positive ioner). Klorid er negativt ladet og går ikke så lett inn 
i ionebyttereaksjoner men forblir i vannfasen. Klorid velges derfor som 
hovedparameter ved vurdering av saltforuresning. 
15. «Ny jord» er et pilotprosjekt og SVV har bistand fra NIBIO for å få 
et så godt resultat som mulig. SVV kan ikke forutsi sluttresultatet, men 
legger store ressurser i at det skal bli vellykket. Kravet til 
oppdyrkingsareal i kommunedelplanen ble satt til 100% av beslaglagt 
dyrka mark, og SVV forholder seg til dette tallet.  
 
 
16. SVV beklager at grunneier har opplevd avtaleinngåelse om 
arkeologiske registreringer som beskrevet, SVV har ikke samme 
oppfatning. Det er Akershus fylkeskommune som utfører arkeologiske 
registreringer, og som avgjør hvordan disse skal gjennomføres, 
inklusive hvor lenge sjakter må stå åpne for å sikre nødvendig 
dokumentasjon. Ang. steinplukking er det en avtale mellom SVV og 

11. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
12. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
14. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
15. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
16. Ingen endring av planen.  
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
eiendommen. Påpeker at det kom mye nedbør før sjaktene ble lukket, og at det 
da ble kjørt med tunge maskiner som kjørte fram og tilbake mange ganger. 
Arbeidet ble forsøkt stoppet pga skader på jordstruktur, men ga pakkeskader. 
Stein ble ikke fjernet, og SVV har ikke rettet opp skadene til tross for klager. 
Mener SVV har uttalt at «Vi gjør som vi vil, du har fått erstatning». 
17. Mener at SVV bryter §1 m.fl. i Jordlova.  
 
18. Viser til at området er definert som et unikt kulturområde, og inneholder en 
rekke kulturminner som nå blir ødelagt. Det er påpekt fra arkeologisk hold at 
restene i området må sikres pga stor fare for utglidning. Området har et rikt 
dyreliv (vilt, fugler og rødlistearter) som nå blir utryddet. Viser til 
miljøkonvensjonen art.1, kulturminneloven §1 og naturressursloven §1. Krever 
at planen avvises og ny plan som imøtekommer lovverket utarbeides. 
19. Mener at Bjastadveien bru er for smal for landbruksredskaper, og for bratt, 
slik at sikten blir dårlig når en skal kjøre med landbruksutstyr som krever hele 
vegbredden. Dette gir økt fare for ulykker. Mener at bruer er mer utsatt for 
ising om vinteren og at dette gir økt fare for ulykker, spesielt for tunge kjøretøy. 
Mener planlagt bru vil gjøre myke trafikanter spesielt utsatt, og at det ikke må 
legges en sving på veien. Ber om at brua legges lavere i terrenget.  
20. Ber om at E18 legges lavere i terrenget for å minske støy.  
 
 
 
 
 
 
 
21. Mener SVV legger skyld på kommune og politikere når det kommer opp 
kritikkverdige forhold, og viser til at de har gitt oppdraget med bygging av ny 
E18. Kommunen og politikerne legger ansvaret på SVV. Mener ingen har eller 
tar ansvar.  
22. Viser til at bla. forurensning og bilkjøring skal reduseres, miljø og matjord 
skal vernes og vannkvaliteten skal forbedres. Oslo kommune vil redusere trafikk 
pga forurensningsproblemer, og ønsker å stenge veier på vinteren for å 
beskytte befolkningen. Viser til at det er store køer på dagens E6 og E18 nesten 
hele døgnet, og at ingenting planlegges for å utbedre dette. Mener ny E18 
oppfordrer til økt biltrafikk, mer kø, mer forurensning. Økt hastighet gir mer 
svevestøy og ulykkene blir alvorligere. Hva er hensikten med høyhastighetsveg 
når køene er så lange? 

forpakter at SVV skal kontaktes vedr. dette våren 2016. SVV står 
fremdeles ved denne avtalen.  
 
 
 
17. SVV er uenige i denne vurderingen, og mener at vi har vektlagt 
hensynet til jordvern i stor grad i reguleringsplanen for E18.  
18. SVV er kjent med omfanget av kulturminner, naturtypelokaliteter 
og dyreliv i området. SVV har tatt hensyn til disse temaene ihht våre 
plikter som tiltakshaver. Henviser til uttalelsene til Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune som ansvarlige 
myndigheter for nevnte tema.  
 
19. Alle over- og underganger for lokalveger som brytes av ny E18 er 
dimensjonert for kjøring med landbruksmaskiner. Alle løsninger i 
reguleringsplanen har vært gjenstand for vurderinger av 
trafikksikkerhet, og i byggeplanen vil alle løsninger detaljeres videre 
slik at de tilfredsstiller krav til trafikksikkerhet. Bjastadveien bru vil 
ikke senkes i terrenget, på grunn av konsekvensene dette har for E18.  
20. Området er gjennom hele reguleringsplanfasen vurdert grundig 
med tanke på best mulig plassering av E18 ut fra ulike hensyn. Å senke 
E18 gjennom området, vil ha store konsekvenser, blant annet for 
beslag av dyrka mark. Etter flere innspill i høringsuttalelser har SVV 
gjort en ny vurdering av mulighetene for å legge E18 lavere i terrenget 
fra Glenneområdet mot Kråkstadelva. Det er ikke aktuelt å legge E18 
lavere under Bjastad. Dette gir store konsekvenser for traseen andre 
steder enn Bjastad.  
21. Det er Stortinget som har gitt SVV oppdraget med å planlegge og 
bygge E18 fra Ørje til Vinterbro. SVV forholder seg til lover og 
forskrifter, og tar ansvar for de forpliktelser SVV har.  
 
22. SVV forholder seg til vedtatt konseptvalgutredning, 
kommunedelplan og planprogram for strekningen, samt Nasjonal 
transportplan. Temaet som tas opp må rettes til 
Samferdselsdepartementet (politisk ledelse). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
17. Ingen endring av planen. 
 
18. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
19. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
20. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
21. Ingen endring av planen. 
 
 
 
22. Ingen endring av planen.  
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
23. Mener E18 på alle måter har negative konsekvenser. Viser til at det i forrige 
høring ble levert 35 uttalelser, hvorav flertallet var negative. 5 berørte var 
positive, 6 ikke-berørte var positive og resterende 24 (70%) var sterkt negative. 
Mener SVV i denne planen overhode ikke har tatt hensyn til tidligere uttalelser, 
og at dette er udemokratisk og arrogant. Hvorfor blir det ikke tatt hensyn til 
uttalelsene i forrige høring?  
24. Har i tidligere høringsuttalelser etterlyst konsekvenser for gården. SVV har 
svart at gården er utelatt fordi bebyggelsen ligger for langt unna. Lurer på 
hvorfor gårdsnavnet er plassert to ulike steder i kartene fra SVV? Viser til at 
gården deles i to, store inngrep med tap av dyrka mark, skog og utmark og 
mener SVV ikke kan si at den ikke berøres. Mener gården raseres totalt. 
Hvordan vil SVV dekke kravet om erstatningsjord (ikke nydyrking) som de selv 
har erkjent? 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Krever at konsekvensanalyse for Oppsal gård utarbeides dersom det blir 
vedtatt plan for E18, inkludert klare og bindende avtaler om løsning på negative 
konsekvenser i samarbeid med grunneier. Krever at det utarbeides planer for 
hvordan arealet istandsettes etterpå. Erstatningsjord må være klarlagt før 
oppstart. 
26. Reguleringsplanen er sammensatt av flere deler, mange sider. Mener at de 
ulike delene gjentar seg selv, tåkelegger, har store mangler og alvorlige feil, 
bærer preg av å være «klippet og limt» fra tidligere planer fra SVV og er et 
svært dårlig håndverk. Mener at alvorlige utredninger som SVV har opplyst om 
at skal være med, er totalt fraværende. SVV tar ikke hensyn til negative innspill i 
tidligere høringsuttalelser. Ber om at ansvarlig myndighet tar innspill på alvor, 
og ser behovet for en faglig og lovlig holdbar reguleringsplan. Mener at planen 
slik den foreligger er totalt uforsvarlig og ikke kan gjennomføres.  

23. SVV tar innspillet til orientering. SVV tar hensyn til 
høringsuttalelser i den grad det er mulig innenfor våre rammer og 
andre myndigheters krav.  
 
 
 
24. SVV oppfatter at det er tema støykonsekvenser som etterlyses. 
Bjastadveien 24A ligger i gul sone for ny E18 i støykartlegging. I 
reguleringsplanfasen er det kartlagt hvilke boliger som i fremtidig 
situasjon skal vurderes for tiltak på bolig og på uteplass (gul og rød 
støysone). I byggeplanfase vil denne vurderingen gjennomføres, og 
det er først da det blir avklart hvilke tiltak som vil tilbys den enkelte 
boligeier. SVV kan ikke på nåværende tidspunkt si når støytiltak vil bli 
utført, og vil ha dialog med grunneier om dette i byggeplanfase. Det 
normale er at tiltak gjennomføres like før anleggsarbeidet starter for å 
skjerme for anleggsstøy. SVV kan ikke forklare hvorfor gårdsnavnet er 
plassert på ulike steder i kartet, dette skyldes sannsynligvis 
tilfeldigheter. SVV skal erstatte 100% av beslaglagt dyrka mark 
innenfor Ås og Ski kommuner, men ikke nødvendigvis for den enkelte 
eiendom. Tap av dyrka mark som ikke blir erstattet som «Ny jord», vil 
bli kompensert som del av grunnervervsprosessen.  
25. SVV har gjennomført konsekvensutredning ihht Forskrift om 
konsekvensutredning og vil ikke utarbeide ytterligere 
konsekvensvurderinger for hver enkelteiendom. Ang. erstatningsjord 
og avtaler med grunneier, se svar i punkt 24.  
 
26. Plandokumentene med vedlegg er hovedtrekk fra en planprosess 
som har pågått over 3 år. SVV har prioritert å gjengi det aller viktigste 
fra fagrapportene i planbeskrivelsen for å gjøre disse mest mulig 
lesbare og ikke for omfattende. SVV beklager hvis dette ikke har vært 
vellykket. SVV anser at alle relevante fagtema er utredet tilstrekkelig 
ihht gjeldende regelverk, og kan ikke se at viktige fagrapporter 
mangler.  
 

23. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
24. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
26. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 193 Hans Petter Kristiansen 
Grunneier gnr/bnr 33/6. 
Ber om at dersom deponi 24 ved Retvet skal opparbeides til dyrka mark, må 
nødvendige veier opprettes. Det må tinglyses veirett fra offentlig vei til nydyrket 
areal.  

 
Etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, skal alle deponier 
unntatt deponi 4b, opparbeides slik at de blir dyrkbare. Om det blir 
dyrka mark eller skog vil avtales med hver enkelt grunneier. Deponi 24 

 
Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
består av det som i dag er flere eiendommer, og det vil kunne bli en 
annen eiendomsinndeling etter grunnervervs-/jordskifteprosess. 
Opparbeidelse av driftsveier og eventuell vegrett vil vurderes i 
byggeplanfase, i samarbeid med de berørte grunneierne. 
 

Dokument nr. 194 Trond Overaae 
Grunneier Glenne Søndre og deleier Glennetjern. 
1. Anser seg selv som part i saken. Er bekymret for konsekvensene av å lede 
overvann fra 1,75 km motorveg ned i en sårbar resipient, uten å ha en bra plan 
for å hindre flom/erosjon i å ødelegge området, samt opprettholde god 
økologisk tilstand på vannforekomsten med saltpåvirkning. Mener dette vil 
ødelegge det biologiske mangfoldet. Vannet blir brukt av forpakter som 
drikkevann for beitedyr samt jordbruksvanning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ber om avbøtende tiltak der overvannet ledes utenom Glennetjern, og inn i 
Glennebekken ca. 500 m på sørsiden av tjernet for å hindre tilbakeslag pga lite 
fall i bekken. Bekken må utbedres for å ta imot store vannmasser på kort tid, fall 
og bekkesider må utbedres (steinsettes) fra Glenne til området ved Kroer kirke. 
Utvidelse av bekken vil medføre tap av dyrka mark som må erstattes. Dersom 

 
1. Rensedammene skal ta overvann fra ny E18 og er utformet ikke for 
å fordrøye overvann, men for å rense ved sedimentering. Ved store 
nedbørsmengder på kort tid vil det første vannet (som også 
inneholder mest forurensing) gå i rensedammen. Når bassenget er 
fullt vil det øvrige vannet gå i overløp og videre ut i bekken, som en 
første flomtopp. Dette vannet er relativt rent fordi det er det første 
regnvannet som skyller bort forurensing. Vann fra omkringliggende 
områder bruker lenger tid på å nå bekken, og vil derfor komme som 
en flomtopp nr. 2. SVV har gjort supplerende beregninger av den 
lokale konsekvensen av flom, for alle punkter langs ny E18 der 
overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt merknadsbehandlingen, 
se vedlegg 2. Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima er 
undersøkt i rapporten: «Rensing av overvann fra vei i fremtidens 
klima, 2071-2100» (Åstebøl et al 2010) der det ble konkludert med at 
forventet endring i klima kun marginalt vil redusere renseeffekten for 
veiavrenning i våte overvannsbasseng.  
Vannanalyser viser at saltinnholdet i Glennetjern per i dag er 13 mg/l. 
Ved salting av ny E18 på vinteren, vil saltkonsentrasjon i tjernet i 
perioder bli 8 ganger høyere enn i dag (100mg/l). Dette er langt under 
tålegrenser for organismer i ferskvann. Konsentrasjoner på over 2000 
mg/l er i forsøk vist å være typiske verdier for hva organismene kan 
tåle før de begynner å dø ut. Dybden i Glennetjern er mellom 1,6-2 
meter. Saltsjiktning i ferskvann opptrer ved dybder fra ca. 10 meter og 
dypere. Det er beregnet at vannet i Glennetjern har en oppholdstid på 
ca. 2 måneder, og at vannet skiftes ut min. 5 ganger i året. Det er 
derfor ingen fare for saltsjikting. 
2. Alle tidligere og supplerende undersøkelser av flom og forurensning 
viser at planlagt løsning for overvann fra E18 ved Glennetjern er den 
mest hensiktsmessige ut i fra en helhetlig vurdering. En ledning fra ny 
E18 til Glennebekken vil kun håndtere ca. 5% av vannet som drenerer 
ned mot Glennetjern, og er derfor ikke en hensiktmessig løsning. SVV 
anser at rensk av utløpet og Glennebekken nedstrøms Glennetjern er 

 
1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen.  
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
bekken ikke utbedres, vil grunneier saksøke SVV for ødelagte landbruksarealer 
som tidvis vil stå oversvømt og for ødelagt drenering og filterlag. 
 
3. Hvorfor er ikke forslaget om å lede vann utenom tjernet utredet? Mener 
planen ikke kan vedtas uten en konsekvensutredning av et slikt tiltak også 
nedover Glennebekken og videre i Hølenvassdraget.  
 
 
4. Alternativt kan E18 endre knekkpunkt (lavbrekk), lage dypere skjæringer og 
føre vannet andre steder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dersom dette ikke er mulig, er beste løsning for området en fjelltunnel, som 
er gjennomførbart. Mener at SVV bevisst har villedet ved å si at dette ikke er 
mulig. Fjelltunnel sparer 90 daa dyrka mark av nasjonal viktighet, viktig 
kulturmiljø ved Prestegårdskogen, viktig/sårbart naturmiljø/vannmiljø ved 
Glennetjern, viktig kulturlandskap ved Glenne og sårbart vannmiljø i 
Hølenvassdraget. Vil også spare drikkevannskilden for Mosseregionen for 
forurensning. Vil også gi mindre flom, fare for jordras og erosjonsproblemer i 
både Glenneområdet og ved flomsletta ved Kråkstadelva. 
 
 
 
 
 
 
6. Mener at planbestemmelsene i kommunedelplan ikke er oppfylt: 
Pkt. 4: Mangler konkrete avbøtende tiltak i plan for ytre miljø. 
Pkt. 10: Mener at SVV ikke har gjennomført nødvendige undersøkelser og 
dokumentasjon av områdestabilitet som er et krav fra NVE.  
Pkt.11: Mener at kravene i EUs vanndirektiv og vannforskriften ikke er overholt 
mtp Glennetjern og Hølenvassdraget, og at renseløsningen fra SVV ikke er klar, 
noe som er alvorlig.  

et tilfredsstillende tiltak for å sikre håndtering av overvann fra ny E18. 
Se for øvrig svar i punkt 1.  
3. I den løsningen som er vist i planforslaget mener SVV at det er 
relativt sett kun en liten økning av vann som vil gå i Glennetjern, og 
har derfor ikke utredet en løsning med å lede vannet rundt tjernet. 
Etter innspill i høringsperioden har SVV likevel besluttet at en slik 
løsning skal vurderes. Se svar under punkt 1 og 2. 
4. SVV oppfatter at dette innspillet omhandler å lede overvannet til 
Kråkstadelva. Området er gjennom hele reguleringsplanfasen vurdert 
grundig med tanke på best mulig plassering av E18 ut fra ulike hensyn. 
Å senke E18 gjennom området, vil ha store konsekvenser, blant annet 
for beslag av dyrka mark (større skråningsutslag). Etter flere innspill i 
høringsuttalelser har SVV gjort en ny vurdering av mulighetene for å 
legge E18 lavere i terrenget fra Glenneområdet mot Kråkstadelva. 
Vurderingen viser at det ikke er hensiktsmessighensiktsmessig å legge 
E18 lavere i dette området, blant annet fordi linja da må heves 
betraktelig over Glenne for å gi tilstrekkelig fall for vannet. Se også 
generell del, kap. 2.5. 
5. SVV har aldri hevdet at det er umulig å bygge tunnel under Glenne. 
En fjelltunnel vil måtte starte ved Holstad i Ås og ende enten ved 
Kråkstadelva eller ved Audenbøl i Ski, en vesentlig lengre tunnel enn 
det som ble vedtatt i kommunedelplanen. SVV ønsker generelt færrest 
mulig og kortest mulige tunneler av hensyn til anleggs- og 
driftskostnader. I etterkant av høring av kommunedelplanen, ble det 
vurdert en tunnel gjennom Glenne, som av hensyn til veglinja måtte 
ligge så høyt at det ville bli en løsmassetunnel. Dette ville igjen gitt 
store terrenginngrep, kostnader og andre uheldige konsekvenser. 
Vedtatt korridor for ny E18 ble ansett for å være den beste ut fra en 
totalvurdering. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i vedtatt 
kommunedelplan, og har derfor ikke utredet tunnelalternativ under 
Glenne ytterligere. Kommune og Fylkesmann har deltatt i 
planprosessen, både for kommunedelplan og reguleringsplan. 
6. Pkt. 4: Plan for ytre miljø har i tabellform listet opp hvilke tiltak som 
skal gjennomføres både permanent og i anleggsfase, se kap. 5. SVV ser 
at noen tiltak bør gjengis i planbeskrivelsens kapittel om avbøtende 
tiltak, for å tydeliggjøre hvilke tiltak som faktisk skal gjennomføres. 
Etter innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil også Plan for Ytre 
miljø suppleres med avbøtende tiltak for massehåndtering.  

 
 
3. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
4. Ingen endring av planforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Endring av planbeskrivelse: Kap 
5.5. /5.6, liste opp avbøtende 
tiltak som skal gjennomføres i 
permanent situasjon, samt 
endring i Plan for Ytre miljø. 
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7. Henviser til plan- og bygningslovens §11.9, pkt 1, 5 og 8 (generelle 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel). Dette ble etterspurt i 
høringsuttalelsene til kommunedelplan og mener SVV har hatt rikelig med tid til 
å utarbeide dette.  
 
 
 
8. Viser til SVVs vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18, kap.7.8.1. 
Påpeker at værsituasjon de siste årene viser hyppigere nedbør og større 
vannmengder på kort tid. Grunneiere har film og bilder som viser dette. Forstår 
ikke hvordan SVV kan vurdere flom uten å inkludere overflatevannet som 
kommer i tillegg. Ber om at Glennebekken utredes skikkelig. Området rundt 
tjernet og bekkeløpet er allerede oversvømt ved store nedbørsmengder i dag, 
og nå vil vannet komme raskere.  
9. Påpeker at stabiliteten rundt Glennetjern er anstrengt, og at det er kvikkleire 
i dagen. Konsekvensene ved mettede vannmasser rundt Glennetjern vil kunne 
føre til løsmasseskred.  
 
 
10. Er bekymret for opprettholdelse av driftsveg mellom Glenneveien ved 
Stenerudveien og Glenneveien nære Nordli gård som blant annet leies for 
hestekjøring.  

Pkt. 10: Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der NVE anser at 
nødvendig dokumentasjon på vurdering av områdestabilitet er utført i 
tilstrekkelig grad. 
Pkt. 11: Se svar under punkt 1. SVV anser at vanndirektivet og 
vannforskriften er oppfylt.  
7. Henvisningen omhandler generelle bestemmelser for 
kommuneplanens arealdel. Det er kommunene som utarbeider slike 
planer. Kommuneplanens arealdel angir bruk av arealer på et 
overordnet nivå. En kommunedelplan i regi av SVV skal avklare 
korridor for et større veganlegg. Det som etterspørres er ikke relevant 
for denne reguleringsplanen og heller ikke for den vedtatte 
kommunedelplanen for E18. 
8. Se svaret i punkt 1.  
 
 
 
 
 
 
9. Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der NVE anser at 
nødvendig dokumentasjon på vurdering av områdestabilitet er utført i 
tilstrekkelig grad. For mer utfyllende informasjon om grunnforhold, se 
vedlagte rapporter til planforslaget (områdestabilitet Glenne, 
beregningsnotat Glenne m. fl.) 
10. Det blir mulighet for kryssing av ny E18 via Glenne bru og 
Gryteland viltkryssing. All ferdsel vil måtte kanaliseres til disse 
punktene. Mulige negative konsekvenser for driftsvegen vil inngå som 
en del av grunnervervsprosessen. 
 

 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
8. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
9. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
10. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 

Dokument nr. 202 Glennebekken bekkelag v/Harald Grøv, Lars Erik Veidal, Tor Håkon Weydahl, Erik Andersen, Hans Erik Navestad, Finn Fladberg og Trond Overaae 
Glennebekken bekkelag består av grunneiere knyttet til 
Glennetjern/Glennebekken, med formål om å jobbe sammen for å hindre 
oversvømmelser av jordbruksarealer og slik opprettholde dyrkamark i hevd. 
Gjennomfører bekkerens ved behov.  
 
1. Er bekymret for konsekvensene av å lede overvann fra 1,75 km motorveg ned 
i en sårbar resipient, uten å ha en bra plan for å hindre flom/erosjon i å 
ødelegge området. 
 

 
 
 
 
 
1. Rensedammene skal ta overvann fra ny E18 og er utformet ikke for 
å fordrøye overvann, men for å rense ved sedimentering. Ved store 
nedbørsmengder på kort tid vil det første vannet (som også 
inneholder mest forurensing) gå i rensedammen. Når bassenget er 

 
 
 
 
 
1.Ingen endring av planen. 
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2. Ber om avbøtende tiltak der overvannet ledes utenom Glennetjern, og inn i 
Glennebekken ca. 500 m på sørsiden av tjernet for å hindre tilbakeslag pga lite 
fall i bekken. Bekken må utbedres for å ta imot store vannmasser på kort tid, fall 
og bekkesider må utbedres (steinsettes) fra Glenne til området ved Kroer kirke. 
Utvidelse av bekken vil medføre tap av dyrka mark som må erstattes. Dersom 
bekken ikke utbedres, vil grunneiere saksøke SVV for ødelagte landbruksarealer 
som tidvis vil stå oversvømt og for ødelagt drenering og filterlag. 
 
3. Hvorfor er ikke forslaget om å lede vann utenom tjernet utredet? Mener 
planen ikke kan vedtas uten en konsekvensutredning av et slikt tiltak også 
nedover Glennebekken og videre i Hølenvassdraget.  
 
 
4. Alternativt kan E18 endre knekkpunkt (lavbrekk), lage dypere skjæringer og 
føre vannet andre steder. 
 
 

fullt vil det øvrige vannet gå i overløp og videre ut i bekken, som en 
første flomtopp. Dette vannet er relativt rent fordi det er det første 
regnvannet som skyller bort forurensing. Vann fra omkringliggende 
områder bruker lenger tid på å nå bekken, og vil derfor komme som 
en flomtopp nr. 2. SVV har gjort supplerende beregninger av den 
lokale konsekvensen av flom, for alle punkter langs ny E18 der 
overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt merknadsbehandlingen, 
se vedlegg 2. Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima er 
undersøkt i rapporten: «Rensing av overvann fra vei i fremtidens 
klima, 2071-2100» (Åstebøl et al 2010) der det ble konkludert med at 
forventet endring i klima kun marginalt vil redusere renseeffekten for 
veiavrenning i våte overvannsbasseng.  
Vannanalyser viser at saltinnholdet i Glennetjern per i dag er 13 mg/l. 
Ved salting av ny E18 på vinteren, vil saltkonsentrasjon i tjernet i 
perioder bli 8 ganger høyere enn i dag (100mg/l). Dette er langt under 
tålegrenser for organismer i ferskvann. Konsentrasjoner på over 2000 
mg/l er i forsøk vist å være typiske verdier for hva organismene kan 
tåle før de begynner å dø ut. Dybden i Glennetjern er mellom 1,6-2 
meter. Saltsjiktning i ferskvann opptrer ved dybder fra ca. 10 meter og 
dypere. Det er beregnet at vannet i Glennetjern har en oppholdstid på 
ca. 2 måneder, og at vannet skiftes ut min. 5 ganger i året. Det er 
derfor ingen fare for saltsjikting. 
2. Alle tidligere og supplerende undersøkelser av flom og forurensning 
viser at planlagt løsning for overvann fra E18 ved Glennetjern er den 
mest hensiktsmessige ut i fra en helhetlig vurdering. En ledning fra ny 
E18 til Glennebekken vil kun håndtere ca. 5% av vannet som drenerer 
ned mot Glennetjern, og er derfor ikke en hensiktmessig løsning. SVV 
anser at rensk av utløpet og Glennebekken nedstrøms Glennetjern er 
et tilfredsstillende tiltak for å sikre håndtering av overvann fra ny E18. 
Se for øvrig svar i punkt 1. 
3. I den løsningen som er vist i planforslaget mener SVV at det er 
relativt sett kun en liten økning av vann som vil gå i Glennetjern, og 
har derfor ikke utredet en løsning med å lede vannet rundt tjernet. 
Etter innspill i høringsperioden har SVV likevel besluttet at en slik 
løsning skal vurderes. Se svar under punkt 1 og 2. 
4. SVV oppfatter at dette innspillet omhandler å lede overvannet til 
Kråkstadelva. Området er gjennom hele reguleringsplanfasen vurdert 
grundig med tanke på best mulig plassering av E18 ut fra ulike hensyn. 
Å senke E18 gjennom området, vil ha store konsekvenser, blant annet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
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5. Dersom dette ikke er mulig, er beste løsning for området en fjelltunnel, som 
er gjennomførbart. Mener at SVV bevist har villedet ved å si at dette ikke er 
mulig. Fjelltunnel sparer 90 daa dyrka mark av nasjonal viktighet, viktig 
kulturmiljø ved Prestegårdskogen, viktig/sårbart naturmiljø/vannmiljø ved 
Glennetjern, viktig kulturlandskap ved Glenne og sårbart vannmiljø i 
Hølenvassdraget. Vil også spare drikkevannskilden for Mosseregionen for 
forurensning. Vil også gi mindre flom, fare for jordras og erosjonsproblemer i 
både Glenneområdet og ved flomsletta ved Kråkstadelva. 
 
 
 
 
 
 
6. Mener at planbestemmelsene i kommunedelplan ikke er oppfylt: 
Punkt 4: Mangler konkrete avbøtende tiltak i plan for ytre miljø. 
Punkt 10: Mener at SVV ikke har gjennomført nødvendige undersøkelser og 
dokumentasjon av områdestabilitet som er et krav fra NVE.  
Punkt 11: Mener at kravene i EUs vanndirektiv og vannforskriften ikke er 
overholt mtp Glennetjern og Hølenvassdraget, og at renseløsningen fra SVV ikke 
er klar, noe som er alvorlig.  
 
 
 
 
7. Henviser til plan- og bygningslovens §11.9, pkt 1, 5 og 8 (generelle 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel). Dette ble etterspurt i 
høringsuttalelsene til kommunedelplan og mener SVV har hatt rikelig med tid til 
å utarbeide dette.  
 
 
 

for beslag av dyrka mark (større skråningsutslag). Etter flere innspill i 
høringsuttalelser har SVV gjort en ny vurdering av mulighetene for å 
legge E18 lavere i terrenget fra Glenneområdet mot Kråkstadelva. 
Vurderingen viser at det ikke er hensiktsmessighensiktsmessig å legge 
E18 lavere i dette området, blant annet fordi linja da må heves 
betraktelig over Glenne for å gi tilstrekkelig fall for vannet. Se også 
generell del, kap. 2.5. 
5. SVV har aldri hevdet at det er umulig å bygge tunnel under Glenne. 
En fjelltunnel vil måtte starte ved Holstad i Ås og ende enten ved 
Kråkstadelva eller ved Audenbøl i Ski, en vesentlig lengre tunnel enn 
det som ble vedtatt i kommunedelplanen. SVV ønsker generelt færrest 
mulig og kortest mulige tunneler av hensyn til anleggs- og 
driftskostnader. I etterkant av høring av kommunedelplanen, ble det 
vurdert en tunnel gjennom Glenne, som av hensyn til veglinja måtte 
ligge så høyt at det ville bli en løsmassetunnel. Dette ville igjen gitt 
store terrenginngrep, kostnader og andre uheldige konsekvenser. 
Vedtatt korridor for ny E18 ble ansett for å være den beste ut fra en 
totalvurdering. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i vedtatt 
kommunedelplan, og har derfor ikke utredet tunnelalternativ under 
Glenne ytterligere. Kommune og Fylkesmann har deltatt i 
planprosessen, både for kommunedelplan og reguleringsplan. 
6. Pkt. 4: Plan for ytre miljø har i tabellform listet opp hvilke tiltak som 
skal gjennomføres både permanent og i anleggsfase, se kap. 5. SVV ser 
at noen tiltak bør gjengis i planbeskrivelsens kapittel om avbøtende 
tiltak, for å tydeliggjøre hvilke tiltak som faktisk skal gjennomføres. 
Etter innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil også Plan for Ytre 
miljø suppleres med avbøtende tiltak for massehåndtering.  
Pkt. 10: Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der NVE anser at 
nødvendig dokumentasjon på vurdering av områdestabilitet er utført i 
tilstrekkelig grad. 
Pkt. 11: Se svar under punkt 1. SVV anser at vanndirektivet og 
vannforskriften er oppfylt.  
7. Henvisningen omhandler generelle bestemmelser for 
kommuneplanens arealdel. Det er kommunene som utarbeider slike 
planer. Kommuneplanens arealdel angir bruk av arealer på et 
overordnet nivå. En kommunedelplan i regi av SVV skal avklare 
korridor for et større veganlegg. Det som etterspørres er ikke relevant 
for denne reguleringsplanen og heller ikke for den vedtatte 
kommunedelplanen for E18. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Endring av planbeskrivelse: Kap 
5.5. /5.6, liste opp avbøtende 
tiltak som skal gjennomføres i 
permanent situasjon, samt 
endring i Plan for Ytre miljø. 
 
 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. 
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8. Viser til SVVs vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18, kap.7.8.1. 
Påpeker at værsituasjon de siste årene viser hyppigere nedbør og større 
vannmengder på kort tid. Grunneiere har film og bilder som viser dette. Forstår 
ikke hvordan SVV kan vurdere flom uten å inkludere overflatevannet som 
kommer i tillegg. Ber om at Glennebekken utredes skikkelig. Området rundt 
tjernet og bekkeløpet er allerede oversvømt ved store nedbørsmengder i dag, 
og nå vil vannet komme raskere.  
9. Viser til en uttalelse fra Berg i Landbruksrådgivningen som underbygger 
bekkelagets påstand: 
- SVV må legge fram beregninger på hvordan nedslagsfeltet og vannmengder 
som føres til Glennebekken vil endres som følge av ny E18 
- Vannet renner raskere av motorvegen enn jord/skogbruksarealer, må regne 
med raskere og kraftigere flomtopper 
- Godt fall i innløpsbekk, vannet føres raskt til tjernet 
- Lite fall i utløpsbekk (viser til video) som ikke tar unna flomtopper 
- Antar at det blir hyppigere oversvømmelser enn i dag, fører til dårligere og 
kortere levetid for drenering 
- Foreslår utvidelse av bekkeløpet, men at utløpet fra tjernet utformes slik at 
normal vannstand opprettholdes 
- Ved økt kapasitet i bekken, øker erosjonsfare, kan føre til at bruer og 
stikkrenner nedstrøms får for dårlig kapasitet 
- Å føre vannet forbi Glennetjern kan være positivt for våtmarksområdet, men 
krever god kapasitet i bekken nedstrøms 
10. Påpeker at stabiliteten rundt Glennetjern er anstrengt, og at det er 
kvikkleire i dagen. Konsekvensene ved mettede vannmasser rundt Glennetjern 
vil kunne føre til løsmasseskred. 
 
 
11. Opplyser at bekkelaget anser seg som part i saken, og vil be om erstatninger 
for skade som følge av E18.  

8. Se svaret i punkt 1. 
 
 
 
 
 
 
9. Se svaret i punkt 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der NVE anser at 
nødvendig dokumentasjon på vurdering av områdestabilitet er utført i 
tilstrekkelig grad. For mer utfyllende informasjon om grunnforhold, se 
vedlagte rapporter til planforslaget (områdestabilitet Glenne, 
beregningsnotat Glenne m. fl.) 
11. Tas til orientering. 

8. Se svar pkt 1 
 
 
 
 
 
 
9. Se svar pkt 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
11. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 203 Arild R. Øyen 
Grunneier Bakker gård, Nesveien 14, 1408 Kråkstad. 
1. Ber om at hastigheten reduseres til 90 km/t. Vil redusere antall ulykker, gi 
mindre forurensning (støy, støv, eksosutslipp) og redusere drivstofforbruket. 90 
km/t krever smalere vegbane, og sparer derfor dyrkamark. Kostnadene for å 
bygge vegen blir redusert. Mener at 110 km/t på denne korte strekningen gir 
ingen gevinst, bare ulemper. Mener at argumentasjon om ønske om 110 km/t 
fra politisk hold (FrP), ikke kan aksepteres som grunn til å påføre samfunn og 
innbyggere betydelig og unødvendig økonomisk og miljømessig skade. 

 
1. SVV forholder seg til vedtatt konseptvalgutredning, 
kommunedelplan og planprogram for strekningen, samt Nasjonal 
transportplan. Temaet som tas opp må rettes til 
Samferdselsdepartementet (politisk ledelse). 
 
 
 

 
1. Ingen endring av planen. 
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2. Mener at måten vegen er planlagt på, inkludert bompenger, vil føre til mer 
bruk av småvegene mellom Kråkstad og Ski. Vegen blir en økt belastning for 
lokalbefolkningen, ingen gevinst bla fordi vegen gir mer tungtransport.  
 
 
 
3. Mener at Vinterbro blir en betydelig flaskehals, det er absurd at trafikk som 
skal sør og nord for Oslo føres gjennom Vinterbro. 
 
 
 
4. Det må påregnes erstatningskrav fra grunneier for unødvendig påførte 
ulemper i form av lyd-, luft- og vannforurensning, inkludert verdifall på boligen.  

2. Reguleringsplanen for E18 skal avklare arealbruken. Parallelt med 
denne planprosessen pågår en bompengeutredning som skal fastsette 
takster og bomplassering, og som vil fremmes som en egen sak for 
kommunene. SVV ønsker at størst mulig andel av trafikken skal gå på 
ny E18 og har planlagt og tilrettelagt for dette. Hvis det viser seg å bli 
stor trafikklekkasje vil SVV gjennomføre tiltak for å forhindre dette. 
3. Det ble avklart i konseptvalgutredningen i 2009 at E18 gjennom Ski 
og Ås skal gå via Vinterbrokrysset. I samme planprosess ble andre 
alternativer, blant annet å lede E18 mot Oslo øst for Ski sentrum, 
forkastet. E18- prosjektet forholder seg til disse overordnede 
føringene. 
4. Grunneiere får erstatning som skal dekke det økonomiske tapet 
som oppstår som følge av at eiendommen mister areal. Eventuelle 
ulemper på eiendommen som overskrider tålegrensen i nabolovens § 
2 kan også berettige erstatning. Dette tas som en del av 
grunnervervsprosessen.  
 

2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 212 Glennetjernets venner 
Høringsuttalelsen består av et brev (12 sider) og vedlegg (71 sider). SVV har 
sammenfattet selve høringsuttalelsen under. Vedlegget er svært omfattende, og 
vi har ikke mulighet til å sammenfatte innholdet i sin helhet. Vi har imidlertid 
forsøkt å hente ut det som er konkrete spørsmål til planforslaget utover det som 
allerede er gjengitt i høringsuttalelsen. Vedlegget er gjengitt som pkt A og 
utover.   
1. Glennetjernets venner er en forening som arbeider for å verne Glennetjernet 
og tilliggende områder fra skadelig utbygging. Høringsuttalelsen tar for seg del 
av delstrekning i kommunedelplan som har blitt omtalt som «delstrekning B» i 
Ski kommune. Det berørte området er den sørvestlige delen av et helhetlig 
landbruks/kulturlandskap/kulturminneområde i Kråkstad, sør for moreneryggen 
i kommunen. Omfatter Store Gryteland i vest, Glennegårdene, Waal gård midt i 
og Oppsal gård i øst. SVVs valgte trasé krysser moreneryggen på sitt høyeste i 
vest, gjennom et viktig skogsområde, og våtmarksområdet med Glennetjern 
ligger som en oase midt i dette området. Viser til høringsuttalelse til 
kommunedelplan fra 17.4.2012, samt høringsuttalelse til planprogrammet 
17.3.2014. Vedlegg omhandler enkelte spørsmål fra grunneiere fra 
kommunedelplan hvor SVV har svar at dette skal svares ut i reguleringsplanen. I 
tillegg kommentarer til temarapporter, samt enkelt e-poster og høringsuttalelse 
fra NVE. 

 
 
 
 
 
 
1. Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Ingen endring av planen. 
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2. Konkluderer med at det er stor usikkerhet rundt oppfyllelse av 
planbestemmelse om jordflytting i kommunedelplan, stor usikkerhet rundt 
grunnforhold/kvikkleireforekomst rundt Glennetjern, og at Glennetjern ikke vil 
tåle forurensning (salt) og flomvann fra ny E18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Henviser til EUs vanndirektiv og påpeker at det er umulig å opprettholde god 
økologisk status i Glennetjern, og at SVV bryter med vanndirektivet. Mener det 
er kun en mulighet for å unngå dette, legge E18 i tunnel. Påpeker at de har 
hevdet at dette er en gjennomførbar løsning, og at det framgår av snitt vedlagt 
planen, som viser løsmasser og dybder til fjell. Ber om at planen sendes tilbake 
til SVV med krav om tunnelutredning gjennom Glenneområdet. Referer til Ski 
kommunes vedtak av kommunedelplanen av 20.6.2012.  

2. SVV har et krav fra kommunedelplanen om å reetablere all dyrka 
mark som bli beslaglagt av ny E18, og vil oppfylle kravet ved 
oppdyrking av «Ny jord» (forutsatt frivillige avtaler) og deponi (se også 
svar under pkt.10). Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der 
NVE anser at nødvendig dokumentasjon på vurdering av 
områdestabilitet er utført i tilstrekkelig grad. 
Rensedammene skal ta overvann fra ny E18 og er utformet ikke for å 
fordrøye overvann, men for å rense ved sedimentering. Ved store 
nedbørsmengder på kort tid vil det første vannet (som også 
inneholder mest forurensing) gå i rensedammen. Når bassenget er 
fullt vil det øvrige vannet gå i overløp og videre ut i bekken, som en 
første flomtopp. Dette vannet er relativt rent fordi det er det første 
regnvannet som skyller bort forurensing. Vann fra omkringliggende 
områder bruker lenger tid på å nå bekken, og vil derfor komme som 
en flomtopp nr. 2. SVV har gjort supplerende beregninger av den 
lokale konsekvensen av flom, for alle punkter langs ny E18 der 
overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt merknadsbehandlingen, 
se vedlegg 2. Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima er 
undersøkt i rapporten: «Rensing av overvann fra vei i fremtidens 
klima, 2071-2100» (Åstebøl et al 2010) der det ble konkludert med at 
forventet endring i klima kun marginalt vil redusere renseeffekten for 
veiavrenning i våte overvannsbasseng.  
Vannanalyser viser at saltinnholdet i Glennetjern per i dag er 13 mg/l. 
Ved salting av ny E18 på vinteren, vil saltkonsentrasjon i tjernet i 
perioder bli 8 ganger høyere enn i dag (100mg/l). Dette er langt under 
tålegrenser for organismer i ferskvann. Konsentrasjoner på over 2000 
mg/l er i forsøk vist å være typiske verdier for hva organismene kan 
tåle før de begynner å dø ut. Dybden i Glennetjern er mellom 1,6-2 
meter. Saltsjiktning i ferskvann opptrer ved dybder fra ca. 10 meter og 
dypere. Det er beregnet at vannet i Glennetjern har en oppholdstid på 
ca. 2 måneder, og at vannet skiftes ut min. 5 ganger i året. Det er 
derfor ingen fare for saltsjikting. 
3. SVV anser at vanndirektivet og vannforskriften er oppfylt. En 
fjelltunnel vil måtte starte ved Holstad i Ås og ende enten ved 
Kråkstadelva eller ved Audenbøl i Ski, en vesentlig lengre tunnel enn 
det som ble vedtatt i kommunedelplanen. SVV ønsker generelt færrest 
mulig og kortest mulige tunneler av hensyn til anleggs- og 
driftskostnader. I etterkant av høring av kommunedelplanen, ble det 
vurdert en tunnel gjennom Glenne, som av hensyn til veglinja måtte 

2. Supplerende vedlegg om lokal 
flomvirkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
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4. Mener at plandokumentene er springende og lite oversiktlige og det er 
vanskelig å få full oversikt. Viser til at planbeskrivelsen henviser til 
utredninger/rapporter med uavklart status ifht reguleringen. Mener det er 
uklart hva som faktisk blir gjennomført, og det er mye som er direkte feil, dette 
er kommentert i vedlegget.  
5. Viser til at reguleringsplan for E18 fremlegges uavhengig av plan for «Ny jord» 
og delvis planer for deponier. Mener det er sumvirkning av alle planer som 
skaper problemer for naturmiljø, vannmiljø og kulturlandskap.  Mener dette 
strider mot utredningskrav i pbl og nml. 
 
 
 
 
6. Det er et krav at all dyrka mark som bygges ned, skal erstattes 100%, og ikke 
et mål som det står i planprogrammet enkelte steder. Viser til at anket til vedtak 
av «Ny jord» er til behandling hos Fylkesmannen. Mener at resultat av «Ny 
jord» kan bli 0 daa. Den enkelte grunneier vet ikke omfanget av kostnader. SVV 
ønsker at erstatning skal vurderes av jordskifteretten som gir stor usikkerhet. 
Mener at dette er årsak til at grunneiere trekker seg fra «Ny jord»-prosjektet. 
Påpeker at totalregnskapet for oppdyrkning skal oppnås ved en kombinasjon av 
«Ny jord» og deponier. Ønsker dermed at planbestemmelsen fra 
kommunedelplan om å erstatte 100% av dyrka mark som går tapt i 
vegprosjektet videreføres som planbestemmelse i reguleringsplanen, ref 
kommunedelplanens §9. 
7. SVV har hevdet at deponier kan eksproprieres for å kompensere for bortfall 
av «Ny jord» -arealer. SVV har nå innrømmet at de ikke har en hjemmel til å 
ekspropriere. Mener derfor sannsynligheten for å nå kravet om oppdyrking er 
liten, og at det må legges inn en større sikkerhet gjennom ytterligere arealer. 
Tap av dyrka mark har økt med om lag 40%, derfor er dette viktig. Deponier må 
ikke legges der det er dyrka mark. Dette må tas ut av planen. 
 
 

ligge så høyt at det ville bli en løsmassetunnel. Dette ville igjen gitt 
store terrenginngrep, kostnader og andre uheldige konsekvenser. 
Vedtatt korridor for ny E18 ble ansett for å være den beste ut fra en 
totalvurdering. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i vedtatt 
kommunedelplan, og har derfor ikke utredet tunnelalternativ under 
Glenne ytterligere. Kommune og Fylkesmann har deltatt i 
planprosessen, både for kommunedelplan og reguleringsplan. 
4. Plandokumentene med vedlegg er hovedtrekk fra en planprosess 
som har pågått over 3 år. SVV har prioritert å gjengi det aller viktigste 
fra fagrapportene i planbeskrivelsen for å gjøre disse mest mulig 
lesbare og ikke for omfattende. SVV beklager hvis dette ikke har 
lyktes.  For svar på kommentarer i vedlegget, se punkt A og utover. 
5. Grunnen til at reguleringsplanen for «Ny jord» ble gjennomført 
tidligere enn for E18, var av hensyn til opprinnelig fremdrift, der 
jordflytting skulle skje før vegbyggingen. Det skal det fremdeles, men i 
opprinnelig fremdrift hadde SVV mye kortere tid til dette. SVV har 
hensyntatt Ny jord i E18- planen og har gjort en samlet vurdering av 
sumvirkning ihht gjeldende lovverk. Deponi er en del av E18-planen. 
For å tydeliggjøre tiltakene sett i forhold til hverandre vil det 
innarbeides oversiktskart i planbeskrivelsens kap. 2.5.  
6. SVV har et krav fra kommunedelplanen om å reetablere all dyrka 
mark som bli beslaglagt av ny E18, og vil oppfylle kravet ved 
oppdyrking av «Ny jord» (forutsatt frivillige avtaler) og deponi. «Ny 
jord» er et pilotprosjekt og SVV har bistand fra NIBIO for å få et så 
godt resultat som mulig. SVV kan ikke forutsi sluttresultatet, men 
legger store ressurser i at det skal bli vellykket.  
Det er frivillig å inngå intensjonsavtale om «Ny jord» med SVV. SVV 
har utarbeidet intensjonsavtalen med grunneierlagenes advokater, og 
det er enighet om prinsippene for hvordan erstatning for «Ny jord» - 
arealer skal forstås. SVV innarbeider en planbestemmelse om at 100 % 
av beslaglagt dyrka mark skal reetableres. 
7. SVV har ekspropriasjonshjemmel til deponiområdene for midlertidig 
erverv ifbm anlegg av ny veg. Etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, skal alle deponier unntatt deponi 4b, opparbeides slik at de 
blir dyrkbare. Om det blir dyrka mark eller skog vil avtales med hver 
enkelt grunneier. Viser til planbeskrivelsens kap. 2.5, der økning i 
beslag av dyrka mark er forklart og begrunnet. SVV har et krav fra 
kommunedelplanen om å reetablere all dyrka mark som bli beslaglagt 
av ny E18, og vil oppfylle kravet ved oppdyrking av «Ny jord» 

 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
5. Endring av planbeskrivelse: Kap 
2.5: Innarbeide oversiktskart over 
både deponier og Ny jord-arealer, 
samt veglinje. 
 
 
 
 
6. Planbestemmelse om 100 % 
erstatning  
av dyrka mark innarbeides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
 
 
 
8. Mener at de juridiske dokumentene (plankart og bestemmelser) er for 
generelle. Viser til e-post fra SVV som omtaler at generelle bestemmelser er 
ønsket fra prosjektet side, og at SVV fraskriver seg ansvar. Ber om at SVV 
omarbeider og detaljerer planbeskrivelsen bedre. Påpeker at vannmiljø er en 
stor utfordring i området, og derfor ikke mindre viktig. Henviser til §3.3 i 
planbestemmelsene og påpeker at konkrete detaljer for avbøtende tiltak for 
området er fraværende. Ber om at det legges fram endelige, detaljerte forslag 
til avbøtende tiltak ihht kommunedelplanens §4 (ytre miljø).  
 
9. Mener at SVVs kommentar til punkt 10 i kommunedelplanen ikke 
imøtekommer NVEs krav til dokumentasjon om områdestabiliteten, det skal 
dokumenteres og redegjøres for kvikkleirefunn.  
 
 
10. Henviser til pbl §11.9, pkt 1,5 og 8. 
 
 
 
 
 
 
11. Henviser til Fylkesmannens merknad til kommunedelplanen i 2012 for 
vannmiljø, naturmangfold og forurensning. Viser til at en ornitolog har kartlagt 
fuglelivet ved tjernet og håvet etter amfibier, men at det er ikke utført 
ytterligere kartlegging av naturmiljø. Mener derfor ikke kapittel 8.1 i 
kommunedelplanen er oppfylt.  
12. Ved Glennetjern er det dokumentert «rik sumpskog», som er Norges mest 
truede naturtype og er svært sårbar for vegsalt. Henviser til nml §4, og at brudd 
på denne utløser nml §11 som omhandler kostnader ved miljøforringelse. Viser 
til nml §9, føre-var prinsippet. Mener at indirekte virkninger av ny E18 er store, 
og at salting vil gå utover økologisk vannkvalitet ihht EUs vanndirektiv. Støy vil 
gå utover forplantning og kommunikasjon hos dyr i området, som igjen går 
utover biologisk mangfold. Viser til at naturtypen er tilholdssted for mange 
truede arter, er viktig mtp landskapsøkologi, særlig for fugl pga høy 
insektsproduksjon. Naturtypen er sårbar for endring i flomregimet. Dyr og 

(forutsatt frivillige avtaler) og deponi. Enkelte steder er det nødvendig 
å legge deponi på dyrka mark for å oppnå god arrondering og 
terrengtilpasning.  
8. Slik planbestemmelsene var formulert i høringsforslaget var 
forbindelsen til plan for Ytre miljø ikke tydelig nok.  SVV har diskutert 
detaljgraden i planbestemmelsene med miljømyndighetene og 
PURA/MORSA. Konklusjonen ble at § 3.3 i planbestemmelsene skal 
endres for å sikre gjennomføring av tiltak som er beskrevet i plan for 
Ytre miljø. SVV påpeker at en reguleringsplan er en overordnet plan, 
og det kan derfor være uheldig å formulere bestemmelsene for 
detaljert, da det kan komme nødvendige endringer i byggeplanfase.  
 
9. Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der NVE anser at 
nødvendig dokumentasjon på vurdering av områdestabilitet er utført i 
tilstrekkelig grad. For mer utfyllende informasjon om grunnforhold, se 
vedlagte rapporter til planforslaget (områdestabilitet Glenne, 
beregningsnotat Glenne m. fl.). 
10. Henvisningen omhandler generelle bestemmelser for 
kommuneplanens arealdel. Det er kommunene som utarbeider slike 
planer. Kommuneplanens arealdel angir bruk av arealer på et 
overordnet nivå. En kommunedelplan i regi av SVV skal avklare 
korridor for et større veganlegg. Det som etterspørres er ikke relevant 
for denne reguleringsplanen og heller ikke for den vedtatte 
kommunedelplanen for E18. 
11. SVV viser til merknad fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (dok. 
nr. 272): «Fylkesmannen er fornøyd med de faglige vurderingene som 
er gjort i forbindelse med prosjektet. De ulike fagrapportene danner et 
godt grunnlag for gjennomføringen av E18- utbyggingen.» 
 
12. Vedr saltpåvirkning, se svar i pkt. 2.  
Brudd på Naturmangfoldloven: Se punkt 11 over. 
For støy vil lokale hekkefugler være noe mer tilpasset støy, slik at 
anleggsfasen er mindre forstyrrende for hekkefuglene enn de 
trekkende fugler. I Glennetjernet er de forvaltningsmessige viktige 
artene lokale hekkefugler. Støy vil ha en negativ effekt i anleggsfasen, 
men i driftsfasen vil disse være små, jf. Østensjøvannet NR hvor 
vannfugl har tilpasset seg støy fra trafikken. Det som fortsatt finnes av 
sumpskog ved Glennetjern, er først og fremst viersumpskog i form av 
gråseljekratt rundt tjernet. Dette er ikke en naturtype som direkte er 

 
 
 
8. Planbestemmelsens § 3.3 
endres. 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
10. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
11. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
12. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
planter er sårbare for endringer i temperatur, fukt og lysforhold. Mener inngrep 
et godt stykke unna kan ha innvirkning på sumpskogen.  
 
13. Viser til nml §6 (aktsomhetsplikten), og at hva som er aktsom adferd 
avhenger av hvilke naturverdier som kan bli skadelidende. Aktsomhetsplikten 
innebærer at tiltakshaver må avstå fra et tiltak/gjennomføre på en særskilt 
måte. I vurdering av hva som er rimelig å gjøre for å unngå skade på 
naturmangfoldet, må man se hvilke naturverdier som kan bli skadet, hvilken 
skade de kan bli påført og sannsynlighet for at skaden kan inntreffe. For 
eksempel vil en A-lokalitet (nasjonal verdi) kreve større grad av aktsomhet enn 
C-lokalitet (lokal verdi). Kravet til aktsomhet skjerpes ved aktivitet med stor 
skadepotensiale. Behov for/nytte av det aktuelle tiltaket spiller inn, samt 
kostnad ved alternative løsninger/avstå fra tiltaket.  
14. Mener det er rødlistearter i området som ikke er registrert, spissnutefrosk 
er observert av Asplan Viak, men ikke registret i artsdatabase. Storsalamander 
er observert ved Østre Glenne og ved Waal gård. Glennetjern ligger mellom 
gårdene, stor sannsynlighet for at salamanderen passerer mellom gårdene via 
Glennetjern. Det er flere verdifulle naturtyper i området. Mener kombinasjonen 
av tjern/våtmarksområde/gammel skog gjør at området får et unikt mangfold 
av fugl og annet vilt. Åkerrikse, kritisk truet, er registrert i området. Det er 
dammuslinger type andemusling i tjernet.  
 
 
 
 
 
 
15. Viser til uttalelse fra Bioforsk om saltvannspåvirkning og oppsamling av 
overvann, og mener uttalelsen underbygger bekymring for saltvannspåvirkning 
av tjernet. Viser til at både Glennetjern og Kroerbekken er svært sårbare for 
avrenning av partikler, miljøgifter og salt. Viser til lov om laksefiske og 
innlandsfisk, det er forbudt med tiltak som kan medføre fare for 
produksjonsmulighetene for fisk mm. Viser til forskrift for rammer ved 
vannforvaltningen, der tilstand i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, 
aktivitet kan tillates dersom alle praktisk gjennomførbare tiltak for å begrense 
negativ utvikling settes inn, og dersom samfunnsnytten er større enn tapet av 
miljøkvaliteten. Viser til vannressursloven, og forurl §7, om at alle tiltak som kan 
medføre forurensning er ulovlige med mindre tiltakene er lovlige etter forurl 
§§8 eller 9, eller tillatelse er gitt ihht §11. Ber om at tiltak for å ta hensyn til 

flomavhengig, slik for eksempel flomskoger langs elver er. Vannivået i 
tjernet vil etter tiltaket fortsatt ha samme nivå som idag, og 
viersumpskogen vil derfor fortsatt kunne eksistere i framtiden. 
13. E18 er et samferdselstiltak med stor nytte. I kommunedelplanen 
ble det gjort et faglig valg utfra en totalvurdering av konsekvenser for 
blant annet naturtypelokaliteter. Man valgte for eksempel å unngå 
Østensjøvann, som er en A-lokalitet. Fjelltunnel under Glenne er den 
eneste løsningen som hadde gjort at Glennetjernet og 
naturtypelokaliteten ikke hadde blitt påvirket. SVV mener at 
kostnadene og andre ulemper ved en slik løsning ikke kan forsvares 
utfra den nytten som oppnås. SVV mener også at aktsomhetsplikten 
er oppfylt. 
 
14. Viser til notat om Biomangfold i Glennetjern, der fugle- og 
amfibiefaunaen i og rundt tjernet anses som grundig undersøkt. SVV 
støtter seg på denne fagvurderingen og anser at temaet er godt 
dokumentert selv om det skulle forekomme enkelte avvik fra det som 
er observert av grunneiere. Det finnes ikke dokumentasjon på at det 
verken finnes salamander eller spissnutefrosk i tilknytning til 
Glennetjernet. Selv om arten eventuelt skulle vise seg å forekomme i 
området, er det forvaltningsmessig relevansen redusert fordi den nå 
er tatt ut av rødlista. Det er riktig som Glennetjernets venner sier at 
det er observert/forekommer storsalamander ved Waal gård. Men det 
forekommer ikke kunnskap om at storsalamander finnes ved Østre 
Glenne. I følge artskart, er det småsalamander som er funnet der og 
det samme kommer fram i faktaarket på naturbase om 
naturtypelokaliteten. 
15. Vedr. saltpåvirkning, se svar i pkt.2.  
Forurensning: Ny E18 skal rense alt vegvann for miljøgifter før utslipp i 
vassdrag (dette gjelder ikke salt, som det per i dag ikke finnes 
løsninger for å rense ut). Partikkelavrenning vil kunne være et 
problem i anleggsfasen, men ikke i driftsfasen, henviser til tiltak i 
beskrevet i Rapport Plan for ytre miljø, kap.5.2.  
Lovverk: Selv om ny E18 vil ha negative konsekvenser for naturmiljøet 
på enkelte områder, mener SVV at relevant lovverk er fulgt, og viser 
også til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus ikke har hatt spesielle 
kommentarer knyttet til dette. 
Tiltak: Viser til plan for Ytre miljø for spesifisering av hvilke tiltak som 
skal gjennomføres og når de skal gjennomføres. Plan for Ytre miljø er 

 
 
 
13. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Ingen endring av planen.  
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
biologisk mangfold og vannmiljø må være på plass før anleggsoppstart og evt. 
jordflytting. Påpeker at SVV vil være rettslig ansvarlig mtp lovverk.  
16. Viser til SVVs vassdragstekniske vurderinger, kap. 7.8.1. Mener at materialet 
er selvmotsigende og har mye feil. SVV har ikke beregnet flomsituasjon for 
Glennetjern/Glennebekken og dette er ikke i tråd med DSBs krav om beregning 
av flomsituasjoner som følge av klimaendringer.  
 
 
 
 
 
 
 
17. Viser til en uttalelse fra Berg i Landbruksrådgivningen om Glennebekken: 
- SVV må legge fram beregninger på hvordan nedslagsfeltet og vannmengder 
som føres til Glennebekken vil endres som følge av ny E18 
- Vannet renner raskere av motorvegen enn jord/skogbruksarealer, må regne 
med raskere og kraftigere flomtopper 
- Godt fall i innløpsbekk, vannet føres raskt til tjernet 
- Lite fall i utløpsbekk (viser til video) som ikke tar unna flomtopper 
- Antar at det blir hyppigere oversvømmelser enn i dag, fører til dårligere og 
kortere levetid for drenering 
- Foreslår utvidelse av bekkeløpet, men at utløpet fra tjernet utformes slik at 
normal vannstand opprettholdes 
- Ved økt kapasitet i bekken, øker erosjonsfare, kan føre til at bruer og 
stikkrenner nedstrøms får for dårlig kapasitet 
- Å føre vannet forbi Glennetjern kan være positivt for våtmarksområdet, men 
krever god kapasitet i bekken nedstrøms 
18. Krever at konsekvensen av store vannmengder fra E18 for Glennetjern og 
Glennebekken må utredes og moduleres. SVV må påta seg å utbedre bekken, 
mer fall hentes fra Kroer ca. 3 km unna for å bedre kapasitet. Bekken må 
steinsettes for å hindre erosjon, og tapt dyrka mark må inn i «Ny jord»-
regnskapet. SVV gjøres erstatningsansvarlig for ødelagte landbruksarealer pga 
oversvømmelser, ødelagt drenering mm.  
19. Viser til at grunneiere har vært i kontakt med SVV ifbm vannmiljø rundt 
Glennetjern. SVV har avvist dette (vedlegg s.16). Viser til pkt. 7.3 i 
kommunedelplanen om at SVV ønsket kontakt med lokale grunneiere.  
 
 

et dokument som skal oppdateres i både byggeplanfase og 
anleggsfase. 
16. SVV har gjort supplerende beregninger av den lokale 
konsekvensen av flom, på grunn av flere høringsinnspill.  Alle punkter 
langs ny E18 der overvann skal ut til resipient, inkludert overvann fra 
E18 til Glennetjern/Glennebekken er beregnet. Dette er vedlagt 
merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. SVV har lagt inn en klimafaktor 
på 1,5 for å ta høyde for fremtidige klimaendringer og økt nedbør, i 
hht krav fra Ski kommune. Rensing av overvann fra vei i fremtidens 
klima er undersøkt i rapporten: «Rensing av overvann fra vei i 
fremtidens klima, 2071-2100» (Åstebøl et al 2010) der det ble 
konkludert med at forventet endring i klima kun marginalt vil redusere 
renseeffekten for veiavrenning i våte overvannsbasseng. 
17. Rensedammene skal ta overvann fra ny E18 og er utformet ikke for 
å fordrøye overvann, men for å rense ved sedimentering. Ved store 
nedbørsmengder på kort tid vil det første vannet (som også 
inneholder mest forurensing) gå i rensedammen. Når bassenget er 
fullt vil det øvrige vannet gå i overløp og videre ut i bekken, som en 
første flomtopp. Dette vannet er relativt rent fordi det er det første 
regnvannet som skyller bort forurensing. Vann fra omkringliggende 
områder bruker lenger tid på å nå bekken, og vil derfor komme som 
en flomtopp nr. 2. Se for øvrig svar i pkt.16.  
 
 
 
 
 
 
18. Se svar i punkt 2 og 16.  
 
 
 
 
 
19.  SVV oppfatter at kontakten det her henvises til, var i forbindelse 
med avtale om tiltrede for å gjøre forundersøkelser, herunder 
innmåling av høyder ved Glennetjern/Glennebekken. Grunneiers 
ønske om møte ble avvist av SVV pga det SVV oppfattet som urimelige 
krav for å gi tillatelse til slike undersøkelser. I etterkant av 

 
 
16. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
19. Ingen endring av planen.  
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
 
 
20. Viser til SVVs forslag til renseløsning ved Glennetjern. Mener at denne ikke 
er brukbar, og at vannutslippet vil ødelegge livet i tjernet. Mener 
opprettholdelse av EUs vanndirektiver om god økologisk tilstand ikke er mulig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Viser til SVVs utregning av areal til fangdammer, og at det er regnefeil ihht 
SVVs håndbok. Mener SVV velger å gå under egne anbefalinger til størrelse og 
håndboka ikke baserer seg på nye metoder. Påpeker nedbørsøkning/hyppigere 
nedbør de siste årene. Er denne typen fangdammer forberedt for framtidens 
nedbør? Mener SVV skulle ha brukt en klimafaktor på 1,5, og at fangdammene 
skulle vært en halv gang større. Hvorfor underdimensjonerer SVV sine 
fangdammer? 
 
22. Viser til SVVs håndbok 295, om anbefaling av en ekstra dam, som ikke er 
foreslått her. Mener at en slik ekstra dam med mulighet til å stenge utløp ved 
for eksempel tankbilvelt, er en god måte å håndtere alvorlige hendelser på. 
Foreslå at dette legges inn som krav til alle resipienter i YM i tillegg til utvidelse 
av fangdammer.  
 
 
 
23. Ber om avbøtende tiltak der overvannet ledes utenom Glennetjern, og inn i 
Glennebekken ca. 500 m på sørsiden av tjernet for å hindre tilbakeslag pga lite 
fall i bekken. Bekken må utbedres for å ta imot store vannmasser på kort tid, fall 
og bekkesider må utbedres (steinsettes) fra Glenne til området ved Kroer kirke. 
Utvidelse av bekken vil medføre tap av dyrka mark som må erstattes.  
24. Hvorfor er ikke forslaget om å lede vann utenom tjernet utredet?  
 
 
 
 

høringsperioden, har SVV og grunneiere hatt møte og befaring ved 
Glennetjern, og oppfatter at dialogen nå er god.  
20. Vist løsning i planforslaget er en kombinasjon av to ulike 
rensemetoder, sedimentasjonbasseng og infiltrasjonsgrøft. SVV anser 
at dette er en god løsning fo å rense miljøgifter fra vegvannet før 
utslipp, men det kan ikke rense salt. Alle tidligere og supplerende 
undersøkelser av flom og forurensning viser at planlagt løsning for 
overvann fra E18 ved Glennetjern er den mest hensiktsmessige ut i fra 
en helhetlig vurdering. En ledning fra ny E18 til Glennebekken vil kun 
håndtere ca. 5% av vannet som drenerer ned mot Glennetjern, og er 
derfor ikke en hensiktmessig løsning. SVV anser at rensk av utløpet og 
Glennebekken nedstrøms Glennetjern er et tilfredsstillende tiltak for å 
sikre håndtering av overvann fra ny E18. Se for øvrig svar i punkt 2.  
21. SVV oppfatter at «fangdammer» her betyr 
sedimentasjonsbasseng/rensebasseng. Rensing av overvann fra vei i 
fremtidens klima er undersøkt i rapporten: «Rensing av overvann fra 
vei i fremtidens klima, 2071-2100» (Åstebøl et al 2010) der det ble 
konkludert med at forventet endring i klima kun marginalt vil redusere 
renseeffekten for veiavrenning i våte overvannsbasseng. SVV mener 
derfor at dimensjoneringen av rensebassengene er tilstrekkelig som 
vist i planforslaget.  
22. SVV oppfatter at det her er snakk om mulighet for å stenge 
forkammer i rensebasseng. Overvann fra veg vil renses for miljøgifter 
ved bruk av våte overvannsbassenger. Disse er utformet med 
betongstøpt forkammer og etterfølgende sedimentasjonsdam. Det er 
også dykket innløp og utløp som gjør at rensebassenget kan benyttes 
ved eventuelle uhell, eks tankbilvelt. Vaskevann fra tunnel vil renses i 
egne lukkede systemer. Se også tegning G502 i tegningsheftet vedlagt 
planforslaget.  
23. Se svar i pkt. 2 og 20.  
 
 
 
 
24. I den løsningen som er vist i planforslaget mener SVV at det er 
relativt sett kun en liten økning av vann som vil gå i Glennetjern, og 
har derfor ikke utredet en løsning med å lede vannet rundt tjernet. 
Etter innspill i høringsperioden har SVV allikevel besluttet at en slik 
løsning skal vurderes. Se for øvrig svar i pkt. 20. 

 
 
20. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
22. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
23. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
24. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
25. Dersom dette ikke er mulig, er beste løsning for området en fjelltunnel, som 
er gjennomførbart. Mener at SVV bevist har villedet ved å si at dette ikke er 
mulig. Fjelltunnel sparer 90 daa dyrka mark av nasjonal viktighet, viktig 
kulturmiljø ved Prestegårdskogen, viktig/sårbart naturmiljø/vannmiljø ved 
Glennetjern, viktig kulturlandskap ved Glenne og sårbart vannmiljø i 
Hølenvassdraget. Vil også spare drikkevannskilden for Mosseregionen for 
forurensning. Vil også gi mindre flom, fare for jordras og erosjonsproblemer i 
både Glenneområdet og ved flomsletta ved Kråkstadelva. 
 
 
 
 
 
 
26. Mener det er svært uheldig at vegen blir liggende på fylling ved Glennetjern, 
mener støy fra vegen vil gjøre at trekk for fugler blir endret og at fuglene ikke vil 
stoppe her. Mener SVV bør etablere støyskjermer langs hele delen av området 
ved Glennetjern som ikke får høy skjæring. Det vil bli voldsom kjeleeffekt av 
støyen pga områdets arrondering, som framgår av støyberegningene. Ber om at 
dette hensyntas og støyskjermer mot våtmarksområdet bygges.  
 
VEDLEGG 
a. Planbeskr. kap 2.5.2, vedr. meklingsprotokollen til kommunedelplan: Hvorfor 
legges kun noen få % av flyttet dyrka mark på impediment? 
 
 
 
 
 
b. Planbeskr. kap 5.3: Per i dag er det uavklart hvor mye dyrka mark som skal 
legges på deponi og «Ny jord». Det må være en 100% plan på flytting av dyrka 
mark før reguleringa kan vedtas. 
 
 
c. Planbeskr. kap. 6.1: Mener beskrivelsen ikke passer, en bedre tilpassing av 
veglinja ville i større grad ha ivaretatt Glennetjernområdet. 
 
 

25. SVV har aldri hevdet at det er umulig å bygge tunnel under Glenne. 
En fjelltunnel vil måtte starte ved Holstad i Ås og ende enten ved 
Kråkstadelva eller ved Audenbøl i Ski, en vesentlig lengre tunnel enn 
det som ble vedtatt i kommunedelplanen. SVV ønsker generelt færrest 
mulig og kortest mulige tunneler av hensyn til anleggs- og 
driftskostnader. I etterkant av høring av kommunedelplanen, ble det 
vurdert en tunnel gjennom Glenne, som av hensyn til veglinja måtte 
ligge så høyt at det ville bli en løsmassetunnel. Dette ville igjen gitt 
store terrenginngrep, kostnader og andre uheldige konsekvenser. 
Vedtatt korridor for ny E18 ble ansett for å være den beste ut fra en 
totalvurdering. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i vedtatt 
kommunedelplan, og har derfor ikke utredet tunnelalternativ under 
Glenne ytterligere. Kommune og Fylkesmann har deltatt i 
planprosessen, både for kommunedelplan og reguleringsplan. 
26. SVV forholder seg til retningslinjer for støy T1442, og skjermer kun 
for boliger og annen støyfølsom bebyggelse. Se for øvrig svar i pkt. 12.  
 
 
 
 
 
VEDLEGG 
a. Valg av «Ny jord»-områder er gjort etter en omfattende prosess 
med konsekvensutredning av innmeldte arealer fra grunneiere som 
kan tenke seg å delta i prosjektet. Det har ikke lyktes SVV å finne 
større egnede arealer i nærheten av ny E18 som ikke er 
dyrkbare/dyrka mark. Viser for øvrig til Grovsilingsnotat «Ny jord» og 
plandokumenter for reguleringsplan for «Ny jord» som ligger 
tilgjengelig på SVVs nettsider for mer informasjon om dette.  
b. I reguleringsplanene for «Ny jord» og E18 har SVV sikret at det 
finnes nok tilgjengelig areal for å kunne reetablere 100% av den dyrka 
marka som beslaglegges av den nye vegen. Hvor det blir dyrket opp 
når E18 er ferdig, må avklares med den enkelte grunneier i prosessen 
som følger etter vedtatt E18-plan.  
c. Så lenge ny E18 skal gå i vedtatt korridor fra kommunedelplan, er 
det begrenset antall plasseringer for vegen gitt de hensynene må tas. 
Kap. 6.1 i planbeskrivelsen omtaler en optimaliseringsprosess i korte 
trekk, som beskriver hovedprinsipper som har blitt vurdert. 

25. Ingen endring av 
planforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
VEDLEGG 
a. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
b. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
c. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
d. Rapport naturmiljø, kap.4.3.1: omfangsvurdering satt som «ubetydelig». 
Hvordan er dette mulig (støy, forurensning og saltvann vil ta knekken på viktig 
naturmiljø)? 
 
 
 
e. Rapport naturmiljø, s. 79: Forhold for å unngå vannforurensning skal være 
omtalt i vannmiljørapporten. Dette er fraværende/lite konkret i 
vannmiljørapporten. 
f. Rapport landskap, omfangsbeskrivelse: Uenig i verdsetting, mener området 
har stor verdi, tiltaket gir stor negativ konsekvens.  
g. Rapport naturressurser, s.5: Mener det ikke er riktig at det i 
kommunedelplanprosessen ble stilt krav fra Fylkesmannen om reetablering av 
dyrka mark, men at det var meklingsprotokollen som var utslagsgivende. SVV 
har kuttet ut en stor andel av innmeldte nydyrkingsarealer fra interesserte 
grunneiere. 
 
h. Rapport naturressurser, kap.4: Mener at området har høybonitet skog, som 
kunne ha vært dyrket om som reserve, i hht meklingsprotokollen skulle denne 
ha vært erstattet.  
 
 
i. ROS-rapport, kap. 1.1.4: Hvorfor har ikke SVV selv tatt konsekvensen av at 
Glennetjernet er en sårbar resipient og ledet vegvann til en mindre sårbar 
resipient? 
j. ROS-rapport, kap. 4.2: Mener SVV ikke har ivaretatt DSBs sjekklister mtp 
Glennetjern og Hølenvassdraget (sårbarhet ifht dagens klima, framtidig klima og 
tiltak som kan redusere sårbarhet). 
 
 
 
k. ROS-rapport, kap. 5.1.1: Mener sjansene for løsmasseskred er store pga 
flomfaren, Glennebekken er ikke med i vurderingen og tiltaket kan føre til 
ytterligere flom og løsmasseskred. 
 
 
l. ROS-rapport, kap. 5.1.2: Mener at konsekvenser rundt økt flomsituasjon i 
området ved Kråkstadelva/Kråkstad sentrum/mot Hobøl ikke er tilstrekkelig 
utredet. 

d. Omfangsvurderingen er satt ihht SVVs metodikk for 
konsekvensvurderinger, og er faglig vurdering av tiltakets påvirkning 
på naturtypelokaliteten. SVV har forståelse for at dette kan være 
vanskelig å forstå for folk flest, men vurderingen er i tråd med 
metodikken. Se tabell 3, s. 33 i Rapport naturmiljø for nærmere 
beskrivelse av hva som ligger i vurderingen. 
e.  SVV er uenige i at forhold for å unngå vannforurensning er 
fraværende i rapport vannmiljø, se kap. 6 Avbøtende tiltak i 
anleggsfase. Konkrete tiltak er omtalt i plan for Ytre miljø.  
f. Se svar i punkt d.  
 
g. SVV anser at meklingen mellom Fylkesmannen og SVV er en del av 
kommunedelplanprosessen. Uten enighet i mekling og at 
Fylkesmannen trakk innsigelsen til planen, ville ikke 
kommunedelplanen vært gyldig. Viser for øvrig til Grovsilingsnotat 
«Ny jord» og plandokumenter for reguleringsplan for «Ny jord» som 
ligger tilgjengelig på SVVs nettsider for mer informasjon om dette. 
h. SVV har lagt til grunn at det er planbestemmelsen i 
kommunedelplanen om 100% erstatning av dyrka mark som blir 
beslaglagt av ny E18 som skal innfris, ikke dyrkbar mark. Dette er 
avklart med Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennom høring av «Ny 
jord»-planen og E18-planen.   
i. Se svar i punkt 2 over.  
 
 
j. SVV er uenige i dette, og mener å ha ivaretatt de krav som skal 
utredes i ROS-analysen. Viser for øvrig til Fylkesmannens 
høringsuttalelse, dokument nr. 272: «Fylkesmannen anser at 
samfunnssikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt gjennom planforslaget 
med bestemmelser og inntegnede hensynssoner, samt ROS-analyse og 
grunnundersøkelser.»  
k. Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der NVE anser at 
nødvendig dokumentasjon på vurdering av områdestabilitet er utført i 
tilstrekkelig grad. For mer utfyllende informasjon om grunnforhold, se 
vedlagte rapporter til planforslaget (områdestabilitet Glenne, 
beregningsnotat Glenne m. fl.) 
l. Se svar i punkt k.  
 
 

d. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
e. Ingen endring av planen. 
 
 
f. Ingen endring av planen.  
 
g. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
h. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
i. Ingen endring av planen.  
 
 
j. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
k. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
l. Ingen endring av planen.  
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
m. ROS-rapport, kap. 5.2.1: Mener SVV har glemt saltvannspåvirkning av 
Glennetjern i tabell over mulige hendelser, og andre rødlistede arter i samme 
område. Mener at det er feil at beslag av dyrka mark er gradert som mindre 
alvorlig/svært sannsynlig. Tror dette betyr at SVV ser på det som lite alvorlig å 
ikke erstatte dette arealet og det er slik det mest sannsynlig vil bli.  
 
 
 
n. Vassdragstekniske vurderinger, kap.3 hydromorfologiske endringer: 
Glennetjern/Hølenvassdraget er ikke nevnt. Mener at SVV ikke kan anta noe i 
en så viktig sak, det må konsekvensutredes.  
o. Rapport risikovurdering ytre miljø, kap. 2.2.1, 7. Forurensning av jord og 
vann: Glennetjern/Glennebekken er ikke vurdert som eget punkt, alle vassdrag 
er sett under ett. Dette er en liten resipient som vil være mer følsom enn andre, 
og skulle hatt en annen gradering (stor konsekvens). 
p. Rapport risikovurdering ytre miljø, kap. 4.2, pkt.5: Påpeker at det står at 
renseløsning for Glennetjern er under vurdering. Forventer at løsning er 
gjennomarbeidet og klar når planen legges ut på høring. Tolker dette som at 
SVV ikke får til en løsning som ivaretar Glennetjern og Hølenvassdraget der 
vegtraseen nå ligger. 
q. Rapport risikovurdering ytre miljø, kap. 6: Påpeker at det står feil i teksten, 
det er mange bekker inn til Glennetjern, kun en som går ut. Mener 
konsekvenser ved isgang må utredes. Mener det er en aktuell fare for 
skredlignende hendelser i området, og krever dokumentasjon og beregninger 
på at dette ikke er en fare.  
r. Rapport risikovurdering ytre miljø, kap. 8: Hvorfor har ikke SVV kommet med 
detaljering her?  
s. Rapport risikovurdering ytre miljø, kap. 8.1.5: Mener at SVV skulle ha 
utarbeidet og lagt fram analyse av områder med helling brattere enn 1:20 ifbm 
reguleringsplanen. 
t. Rapport vannmiljø, kap. 0.2: Mener at Glennetjern og Hølenvassdraget er del 
av samme vassdrag, og verdien bør settes til stor. Mener saltpåvirkning vil gi 
betydelig stor konsekvens. Stiller spørsmål ved at utslippet er vurdert til 
ubetydelig for Kråkstadelva pga stort nedbørsfelt.  
u. Rapport vannmiljø, kap. 0.3: Ber om detaljering på hvor rensedammer kan 
etableres i anleggsfasen for å fungere som sedimentasjonsfeller. Ber om at de 
enkelte tiltakene blir definert for hvert enkelt område. Hvor skal anleggsvannet 
ledes? 

m. Saltpåvirkning av Glennetjern er ikke nevnt spesifikt i tabellen i 
kap. 5.2.1. SVV vil ikke endre ROS-rapporten i denne planfasen, men 
det skal gjøres ny ROS-analyse i byggeplanfase, og innspillene tas med 
til dette arbeidet.  
Beslag av dyrka mark vil skje som en konsekvens av ny E18, men dyrka 
mark skal reetableres, og det er derfor satt som mindre alvorlig. 
Dersom det ikke var krav om reetablering ville dette bli satt som svært 
alvorlig.  
n. SVV anser at konsekvenser for vassdraget er godt nok utredet. Alt 
vegvann fra E18 renses lokalt før utslipp til resipient, men det gjøres 
nå ytterligere vurderinger for Glennetjern og Glennebekken. 
o. Rapport risikovurdering ytre miljø ble gjort som et forarbeid til plan 
for ytre miljø, og har vurdert ulike tema overordnet. Det er tiltakene i 
plan for ytre miljø som vil følges opp videre og utføres i byggeplan og 
anleggsfase.  
p. Se svar i punkt o. På tidspunktet da risikovurdering for ytre miljø ble 
gjennomført, var ikke renseløsning for vegvann ved Glennetjern klar 
enda.  
 
 
q. Se svar i punkt o. Det er gjort supplerende vurderinger i etterkant 
av høringsperioden.  
 
 
 
r. Se svar i punkt o.  
 
s. Se svar i punkt k og o.  
 
 
t. Se svar i punkt d om metodikk for konsekvensvurderinger.  
 
 
 
u. Henviser til Plan for ytre miljø, kap. 5. SVV kan ikke i en 
reguleringsplan gå inn i detaljer om renseløsninger i anleggsfase fordi 
dette vil fremgå når løsningene detaljeres ut i byggeplan.   
 

m. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
n. Ingen endring av planen.  
 
 
o. Ingen endring av planen.  
 
 
 
p. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
q. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
r. Ingen endring av planen.  
 
s. Ingen endring av planen.  
 
 
t. Ingen endring av planen.  
 
 
 
u. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 



E18 Retvet – Vinterbro. Høring av Detaljreguleringsplaner for Ås og Ski kommune. Merknadsbehandling 

 Statens vegvesen Region øst                                                                                                                                                                                                                                   
42 

 

Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
v. Rapport vannmiljø, kap. 1.3, s.21: Mener at VR bildene er av svært gammel 
dato, og ikke har med ny bebyggelse eller endring på områder med skog. Dette 
gir en dårlig visuell framstilling til omgivelsene. 
w. Rapport vannmiljø, fig. 56: Utdrag fra tegning B104, har ikke funnet piler som 
skal vise hvor rensedammer skal legges. 
 
x. Rapport vannmiljø, kap. 3.5: Spør om hva som er planen ved tankbilvelt på 
Kråkstadelva bru. Ser at det er planlagt oljeavskillere, men vil det stoppe store 
utslipp, og hva er planlagt for de vel 900m retning vest mot Glennetjern? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y. Rapport vannmiljø, kap. 4.1, 4.1.1 og 4.1.3: Mener at det som står er feil, 
Glennetjern er utnyttet som vannressurs for landbruk og drikkevann for kuer på 
beite. Påpeker at det er fiskeressurser i Hølenvassdraget. 
z. Rapport vannmiljø, kap. 4.1.6: Påpeker at det har vært gjort tiltak for å bedre 
tilstandsklassen på vannet (avløpsanlegg, hydrotekniske tiltak). Opplyser at 
Glennetjern er ca. 1 m, 1,7m ved utløpet. Tjernet bunnfryser om vinteren, det 
gjør utløpsbekken også. Mener det er registrert flere rødlistearter og 
nøkkelbiotoper nedover i Kroerbekken, SVV har feil når det skrives at det er lite 
potensial for funn av slike.  
æ. Rapport vannmiljø, kap. 4.2: Er skeptiske til om beregnet konsentrasjon av 
forurensning i resipient (tabell 7) vil stemme. Saltvann vil skape ytterligere 
utfelling av skadelige mineraler (for eksempel kobber) så en del verdier vil øke 
og Glennetjern vil få de høyeste konsentrasjonene. Oppfyller ikke EUs 
vanndirektiv/krav til «god økologisk tilstand». Konsekvensen er undervurdert.  
ø. Rapport vannmiljø, kap. 5.1.1: Reagerer på at konsekvens av for eksempel 
utslipp av olje fra tankbil ikke er utredet for drikkevannskilden til 70000 
mennesker i Mosseregionen. 

v. SVV har benyttet et flyfoto som grunnlag for illustrasjonen på s.21 i 
rapporten. SVV beklager dersom dette ikke gir nok informasjon om 
tiltaket.  
w. SVV antar at det er fig. 51, s.47 som omtales her. Pilene er 
dessverre uteglemt. SVV anser at rensedammene er illustrert 
tilstrekkelig i kap. 3.4.1.  
x. Vegvann fra Kråkstadelva bru vil ikke kunne ledes til rensedam fordi 
det forutsetter et rørsystem på undersiden av brukonstruksjonen, som 
er svært lite ønskelig mht drift og vedlikehold. Vegvannet fra brua 
ledes til sandfang for hver 30. meter, deretter via samleledning til 
oljeavskiller før det slippes ut i Kråkstadelva. Sannsynligheten for 
tankbilvelt på brua anses som liten. Det anses også som lite sannsynlig 
at alt innholdet renner ut av tank/henger. Det er i reguleringsplanen 
valgt et prinsipp for hvordan overvannet fra vegen skal håndteres, 
også ved en tankbilvelt, og det er avsatt nok plass til det valgte 
systemet. Størrelsen og kapasiteten på oljeavskillere må vurderes 
nærmere i byggeplanfasen.Det utarbeides egen instruks for hva 
brannvesenet skal gjøre ved tankbilvelt. Rensebassenget er utformet 
med betongstøpt forkammer og etterfølgende sedimentasjonsdam. 
Det er også dykket innløp og utløp som gjør at rensebassenget kan 
benyttes ved eventuelle uhell, eks tankbilvelt. Det samme gjelder vann 
som ledes til rensebasseng ved Glennetjern.  
y. Innspillet tas til orientering.  
 
 
z. Innspillet tas til orientering. SVV har gjort supplerende 
undersøkelser av Glennetjern og Glennebekken i etterkant av 
høringsperioden. SVV mener at konsekvensutredningen som er utført 
mtp vannmiljø er tilstrekkelig, og det vil ikke bli utført nye 
konsekvensvurderinger for Kroerbekken.  
 
æ. SVV mener at vurderingene gjort i rapporten er gode, og har tillit til 
at de er faglig godt fundert. SVV har gjort supplerende vurderinger for 
saltpåvirkning av Glennetjern og Glennebekken i etterkant av 
høringsperioden. 
 
ø. se svar i punkt x. Utslipp fra tankbilvelt vil gå til rensebasseng eller 
oljeavskillere, og stoppes før det går ut til drikkevannskilde.  

v.  Ingen endring av planen.  
 
 
w. Ingen endring av planen.  
 
 
x. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y. Ingen endring av planen.  
 
 
z. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
æ. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
ø. Ingen endring av planen.  
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
Dokument nr. 213 Grunneierlaget E18 Kråkstad/Ski 
1. Grunneierlaget har 34 medlemmer i Ski kommune som er direkte eller 
indirekte berørt av ny E18. Grunneierlagets formål er å ivareta 
grunneiernes/rettighetshavernes interesser ifbm utbygging av E18. 
2. Påpeker at arealbeslag har økt fra kommunedelplanen. Er positive til at det er 
valgt smalt grøfteprofil/bratte skjæringer langs vegen der dette er mulig. Mener 
økt beslag av dyrka mark (36%) viser at jordvern har hatt lav prioritet.  
3. Ønsker å redusere fartsgrense til 100 km/t, redusere midtdelerbredde til 2m 
(ihht SVVs vegnormal). Mener smalere midtdeler kan forsvares ved lavere 
hastighet. 
 
 
4. Ønsker å sette viltgjerder nærmere vegen (slik det er gjort i Hedmark). 
 
5. Rensedammer og inspeksjonsveger legges der det er mulig under bruene.  
 
 
 
 
 
 
 
6. E18 plasseres lavere i terrenget enn foreslått mellom Frestadtunnelen og 
Retvet bru, reduserer areal til vegskjæringer og beslag av dyrka mark. 
 
 
7. Audenbølbekken/Kvilesjøbekken/Bergerbekken legges i rør fra 
Audenbøl/Retvedt og sørover forbi Berger gård. 
 
 
 
 
 
 
8. Om mulig legge E18 lavere i terrenget ved kryssing av Bjastadveien, forutsatt 
at dette ikke beslaglegger mer dyrka mark. Brua tar mindre dyrka mark dersom 
dette gjøres. 
 
 

1. Tas til orientering. 
 
 
2. Viser til kapittel 2.5.2 i Planbeskrivelsen, om hvorfor beslaget av 
dyrka mark har økt. SVV er ikke enig i at økt beslag av dyrka mark viser 
at jordvern har hatt lav prioritet.  
3. Hastighet på E18 fastsettes etter gitte kriterier og kan ikke justeres 
av E18-prosjektet. Midtdelerbredden er satt ut fra en vurdering av 
driftshensyn, overvannshåndtering, plass til midtstilt belysning og 
konstruksjoner, samt ønsket om en gjennomgående bredde på hele 
strekningen. Midtdelerbredden er godkjent av Vegdirektoratet. 
4. Viltgjerder er plassert utenfor sikkerhetssonen til vegen slik 
gjeldende retningslinjer krever.  
5. SVV har gjort en vurdering av om det er mulig å legge driftsveg og 
rensedam under bruene. Av hensyn til selve brukonstruksjonene er 
det ikke ønskelig å legge rensedammene under brukonstruksjonen, 
dette gjelder samtlige E18- bruer. Det er bare under Kråkstadelva bru 
hvor det er aktuelt å legge driftsvegen til rensedammen under brua 
(pga terreng og hensynet til driftsfunksjonen).  I endelig planforslag vil 
derfor driftsvegen til rensedammen legges under brua, mens selve 
rensedammens plassering opprettholdes.  
6. Det er mulig å legge vegen noe lavere på denne strekningen, men 
på grunn av Frestadtunnelen og høyde på brua over Retvet er det 
marginalt hvor mye dette utgjør. Se for øvrig kap. 6.4 i 
Planbeskrivelsen. 
7. SVV har lagt inn ønsket om bekkelukking i planbeskrivelsen for å få 
relevante myndigheters uttalelse om forslaget i høringsperioden. NVE 
anbefaler at Bergerbekken opprettholdes som åpen av hensyn til 
biologisk mangfold m.m. Fylkesmannen tar ikke konkret stilling til 
avveining mellom jordvern og miljøhensyn, men påpeker at 
bekkelukking regnes som endring av plan og krever behandling etter 
PBL. SVV følger NVEs anbefaling, og opprettholder Bergerbekken som 
åpen i planforslaget. 
8. Området er gjennom hele reguleringsplanfasen vurdert grundig 
med tanke på best mulig plassering av E18 ut fra ulike hensyn. Å senke 
E18 gjennom området, vil ha store konsekvenser, blant annet for 
beslag av dyrka mark (større skråningsutslag). Etter flere innspill i 
høringsuttalelser har SVV gjort en ny vurdering av mulighetene for å 

1. Ingen endring av planen. 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
5. Endring av plankart 4, 
driftsvegen til rensedammen 
legges under brua, mens selve 
rensedammens plassering 
opprettholdes.  
 
 
 
6. Ingen endring av planen. 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
 
 
 
 
 
9. Ytterligere tiltak for å redusere flomfare på dyrka arealer må utredes. 
 
 
 
10. Vurdere å unngå å ha inspeksjonsveger til rensedammene. Mener 
inspektørene kan gå inn til dammene fra eksisterende hovedveger. Ved behov 
for anleggsmaskiner inn til dammene, kan det skje på frossen mark etter avtale 
med grunneier. Gir mindre beslag av dyrka mark/bedre arrondering. 
11. Påpeker at grunneiere vil få eiendommer delt av ny E18, miste verdifull 
dyrka mark, økt fare for flom, utsettes for støy i anleggsperiode/ny E18 som 
bidrar til redusert verdi på eiendommene. Viser til meklingsprotokollen der SVV 
vil tilrettelegge for maksimal jordbruksdrift, og kommunedelplan der SVV skal 
vurdere å tiltak for å begrense ulemper for landbruksinteresser. Mener «Ny 
jord» er et positivt tiltak for å legge til rette for maksimal jordbruksdrift, 
forutsatt at prosjektet gjennomføres ihht plan. Mener både 
meklingsprotokoll/kommunedelplan understreker at det skal gjøres tiltak i 
tillegg til «Ny jord». 
12. Alt jordbruksareal som beslaglegges midlertidig opparbeides med 
systematisk drenering umiddelbart etter at anleggsarbeidet er utført. Mener 
anleggsarbeid medfører en så kraftig jordpakking at alt areal må dreneres i 
etterkant, ikke kun om det er eksisterende drenering. 
13. Jordforbedringsarealene som er vedtatt tatt inn i reguleringsplanen av Ski 
kommunestyre 2.9.15, tas inn i planen, totalt 149 daa i Ski og Ås. Aktuelle 
jordforbedringsarealer utover dette vurderes i samråd med den enkelte 
grunneier.  
 
 
 
14. Aktuelle områder for bedring av arrondering vurderes i samråd med den 
enkelte grunneier. Overskuddsmasse/matjord fra traseen benyttes til å 
forbedre arrondering og tilrettelegge for maksimal jordbruksdrift. 
15. Skog som fristilles langs ny E18 vil bli utsatt for vind/forurensning, og en stor 
andel av trærne blåser ned når de fristilles. Ber om at sikkerhet for erstatning 
tas inn i planen. 

legge E18 lavere i terrenget fra Glenneområdet mot Kråkstadelva. 
Vurderingen viser at det ikke er hensiktsmessighensiktsmessig å legge 
E18 lavere i dette området, blant annet fordi linja da må heves 
betraktelig over Glenne for å gi tilstrekkelig fall for vannet. Se også 
generell del, kap. 2.5.  
9. Som følge av innspill i høringsperioden har SVV utført 
tilleggsvurderinger av lokal fremtidig flomsituasjon ved 
rensebassengene, se vedlegg 2. Tilleggsvurderingene viser at flomfare 
på dyrka arealer er godt nok ivaretatt. 
10.  SVV må etablere driftsveger inn til rensedammene for å sikre 
fremtidig behov for drift og vedlikehold. 
 
 
11. Tas til orientering. Viser til planbeskrivelsens kap. 2.5, der tiltak for 
å begrense ulemper for landbruket er beskrevet. Blant annet vil best 
mulig arrondering og eventuelt makeskifte for å oppnå dette vurderes 
som en del av jordskiftet, noe som kommer i tillegg til «Ny jord». 
Endringer i eiendommenes verdi behandles som en del av 
grunnervevet. 
 
 
 
12. Behov for tiltak på eksisterede drenering vil bli vurdert som en 
deldel av byggeplanen. Berørte grunneiere vil for øvrig få erstatning 
som skal dekke det økonomiske tapet som oppstår som følge av at 
eiendommen berøres av anlegget. Ødelagt drenering vil bli istandsatt.  
13. SVV er ikke enig i at jordforbedringsarealene skal inn i 
reguleringsplanen for E18, og viser til at all beslaglagt dyrka mark vil 
reetableres enten som «Ny jord» - arealer eller på deponi. 
Jordforbedringsarealer tas ikke inn i regnskapet for «Ny jord». SVV 
mener derfor at eventuelle masseoverskudd til jordforbedring skal 
diskuteres med hver enkelt grunneier i grunnervervsfasen (dvs mellom 
vedtatt reguleringsplan og oppstart av anlegg). 
14. SVV tolker dette til å være masser som ikke allerede er brukt på 
«Ny jord»-områder eller deponier, og er enige i at dette er en rimelig 
løsning.  
15. Temaet som tas opp her vi være en naturlig del av 
erstatningsspørsmålet i grunnervervsprosessen. Det er ikke nødvendig 
at dette tas inn som eget punkt i planbestemmelsene. 

 
 
 
 
 
9. Ingen endring av planen.  
 
 
 
10. Ingen endring av planen. 
 
 
 
11. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ingen endring av planen. 
 
 
 
13. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
14. Ingen endring av planen. 
 
 
15. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
16. Ny E18 har konsekvenser for ytre miljø og vannmiljø, ligger innenfor Pura og 
Morsa. Mener at reguleringsplanen i for liten grad omhandler tiltak for å sikre 
mot forurensning og økt flomfare. Påpeker at økt utbygging/større asfaltareal i 
Ski kommune allerede har bidratt til økt flomproblematikk, som vil øke 
ytterligere som følge av ny E18.  
 
 
 
 
 
 
 
17. Ber om at ytterligere tiltak for å redusere flomfare i Grytelandsbekken, 
Kråkstadelva, Bergerbekken og utløpsbekk fra Glennetjern utredes og 
implementeres. Ber om konsekvensutredninger for flom på lokalt nivå, og at 
nedbørstopper som følge av klimaendringer/punktutslipp vurderes særskilt.  
18. Ytterligere tiltak for å bevare vannmiljø i Glennetjern utredes og 
implementeres. 
 
19. Ber om at det etableres et overvåkningsprogram mht forurensning/ytre 
påvirkning der endringer i biologiske parameter inngår. 
20. Mener at rensedam og inspeksjonsveg fra Nesveien vil påvirke vannføringen 
oppstrøms (vil fungere som demning). Området er flatt, dette kan påvirke 
flomtopper også i Kråkstad sentrum, som kan føre til skade på bebyggelse og 
kloakknett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Mener ny E18 vil påvirke vannføring nedstrøms i alle vassdrag pga raskere 
avrenning fra vegbanen enn fra dagens areal. Flomtopper vil derfor bli større og 
komme oftere, som igjen vil redusere verdien av jordbruksarealene langs 
vassdragene.  

16. Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276. NVE har ingen spesielle 
merknader til flomberegningene og mener de er tilfredsstillende ift. 
deres ansvarsområder. 
SVV viser også til merknad fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (dok. 
nr. 272): «Fylkesmannen er fornøyd med de faglige vurderingene som 
er gjort i forbindelse med prosjektet. De ulike fagrapportene danner et 
godt grunnlag for gjennomføringen av E18- utbyggingen.» 
Pura og Morsa har uttalt seg til planen, og har ingen innvendinger til 
planen. Den økte nedbørsmengden som forårsakes av veganlegget 
pga de harde flatene, er relativt sett liten. SVV har lagt inn en 
klimafaktor på 1,5 for å ta høyde for fremtidige klimaendringer og økt 
nedbør, i hht krav fra Ski kommune.  
17. Viser til svar i punkt 9 og 16. 
 
 
 
18. Spørsmål omkring Glennetjern er utfyllende besvart av SVV som 
kommentarer til høringsinnspillet til Glennetjernets venner (se dok.nr. 
212).  
19. Tas til etterretning. 
 
20. Rensedam Kråkstad vest, profil 14450, er planlagt lagt på 
terrengnivå med kanter bygd opp for tilstrekkelig dybde. Driftsvegen 
vil ligge på terrengnivå. 
Ved flom vil driftsvegen raskt oversvømmes og vil ikke fungere som 
noen barriere. Brua over Kråkstadelva vil være en tynn flat bru som i 
liten grad vil virke som en demning. Vegen vil i perioder med mye flom 
være utilgjengelig som driftsveg for dammen. Dette ansees som 
akseptabelt. Rensedammen vil være en mindre barriere i elva og må 
bygges slik at den tåler belastningen av elvevannet. Det ansees ikke 
som et problem at rensedammen eventuelt oversvømmes, da det er 
relativt liten hastighet på vannet i elva og vannet i dammen vil renne 
ut når elvevannet synker. Tiltaket vil ikke påvirke oppstrøms forløp av 
flommen ved Kråkstad. Det er minimum 2 meters høydeforskjell fra 
dammen og opp til Kråkstad. 
21. Rensedammene skal ta overvann fra ny E18 og er utformet ikke for 
å fordrøye overvann, men for å rense ved sedimentering. Ved store 
nedbørsmengder på kort tid vil det første vannet (som også 
inneholder mest forurensing) gå i rensedammen. Når bassenget er 

16. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Ingen endring av planen. 
 
 
 
18. Ingen endring av planen. 
 
 
19. Endring innarbeides i Plan for 
ytre miljø. 
20. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Ingen endring av planen. 
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22. Positivt at lokalveger foreslås opprettholdt, og at det er planlagt 
bruer/underganger der ny E18 krysser lokalveger. Ber om at alle lokalveger og 
bruer har kommunal standard, og opprettholdes som offentlige veger. 
23. Ber om at bruer/underganger har tilstrekkelig bredde for at 
fotgjengere/syklister kan passere trygt. 
24. Bruer/underganger må ha tilstrekkelig bredde for store landbruksmaskiner, 
for eksempel skurtreskere. 
25. Ønsker at Audenbølveien legges på bru over ny E18.  
 
26. Senkning av E18 ved Bjastadveien av hensyn til lokalmiljø, brua må ha 
tilstrekkelig bredde pga mange barnefamilier på begge sider av brua. 
 
 
 
 
 
 
27. Viser til at dagens E18 er foreslått med 5,5m vegbredde. Vil fungere som 
hovedveg for lokalbefolkning i Kråkstad, fordi det ikke er kryss for ny E18 her. 
Ber om at fortau skilles med rekkverk på den ene siden av vegen, der det ikke er 
gang- og sykkelveg i dag. 
 
 
 
 
 

fullt vil det øvrige vannet gå i overløp og videre ut i bekken, som en 
første flomtopp. Dette vannet er relativt rent fordi det er det første 
regnvannet som skyller bort forurensing. Vann fra omkringliggende 
områder bruker lenger tid på å nå bekken, og vil derfor komme som 
en flomtopp nr. 2.  
SVV har gjort supplerende beregninger av den lokale konsekvensen av 
flom, for alle punkter langs ny E18 der overvann skal ut til resipient. 
Dette er vedlagt merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. Rensing av 
overvann fra vei i fremtidens klima er undersøkt i rapporten: «Rensing 
av overvann fra vei i fremtidens klima, 2071-2100» (Åstebøl et al 
2010) der det ble konkludert med at forventet endring i klima kun 
marginalt vil redusere renseeffekten for veiavrenning i våte 
overvannsbasseng. 
22. De aller fleste bruer og lokalveier har kommunal standard og 
opprettholdes som kommunale veier. Private veger får ikke 
nødvendigvis kommunal standard.  
23. Dette er ivaretatt.  
 
24. Dette er ivaretatt. 
 
25. Viser til svar på punkt 6. En bru over E18 vil bli et stort inngrep i 
landskapet og beslaglegge mer dyrka mark enn en kulvert. 
26. Vedr. Bjastadveien bru: Alle løsninger i reguleringsplanen har vært 
gjenstand for vurderinger av trafikksikkerhet, og i byggeplanen vil alle 
løsninger detaljeres videre slik at de tilfredsstiller krav til 
trafikksikkerhet. SVV har tegnet ut løsning for brua i tilsvarende 
standard som vegnettet har i dag (6,5 m bredde), og ser ikke at det er 
behov for fortau over brua, da det ikke er tilrettelagt spesielt for 
fotgjengere på vegstrekningen for øvrig. Se svar i punkt 8 om senking 
av veglinja for E18 gjennom området.   
27. SVV har vurdert innspillet om å opparbeide en ensidig gang- og 
sykkelvegløsning adskilt med rekkverk langs dagens E18 fra Holstad til 
Retvet. Rekkverk utløser krav om mer areal for å ivareta 
trafikksikkerhet og driftshensyn, og krever derfor 11 meter vegbredde, 
mot dagens vegbredde på  8-9 meter. Arealbeslag øker med 18 daa, 
noe som også vil kreve en reguleringsplan. Det blir lite biler på dagens 
E18 (ca. 2000 biler i døgnet) og kostnaden med en utvidet veg kan ikke 
forsvares opp mot behovet for den. SVV opprettholder foreslått 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Ingen endring av planen. 
 
 
23. Ingen endring av planen. 
 
24. Ingen endring av planen. 
 
25. Ingen endring av planen. 
 
26. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
27. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
 
 
28. God framkommelighet, også mtp landbruksmaskiner og tungtransport til/fra 
landbruksnæring. 
29. Ber om at vegkryss ved Bjastadveien, Kråkstadveien og Nesveien utbedres 
for å bedre trafikksikkerhet.  
30. Ønsker at stengning av Prestegårdsalleen vurderes på nytt for å bedre 
trafikksikkerheten i krysset.  
 
31. Rundkjøring bør etableres ved utkjøring på dagens E18 fra Kråkstadveien.  
 
 
32. Utkjøring fra Nesveien utbedres. Gangbrua på sørsiden av Asper bru må 
erstattes med ny, er gammel og for smal til å brøytes på vinteren. Gangbrua er 
viktig for at gående/syklende som kommer fra Nesveien kan benytte seg av 
undergangen ved Follo Landbrukshandel.  
33. Påpeker at grunneiere i området vil bli utsatt for betydelig støy i 
anleggsperiode/ny veg. Støysonekart viser flere bygninger tett opptil grense for 
gul støysone. Ber om at grunneiere som har boliger tett inntil gul støysone får 
dekket kostnader til støyreduserende tiltak. 
 
 
34. Tett rekkverk (for eksempel i glass) monteres på alle planlagte bruer, og 
lages så høye som praktisk mulig.  
 
35. Ber om at skog som ligger på anleggsareal bevares i størst mulig grad, slik at 
det fungerer som støyskjerm etter at ny veg er bygget (for eksempel 
Kvilesjøluggen). 
 
 
36. Anleggsmaskiner, steinknuseverk mv plasseres så langt som mulig fra 
bebyggelse.  
 
 
37. Det settes klare grenser for anleggsarbeid på natt/i helger. 
 
 
 
 

løsning med 5,5 m vegbredde og 1,5 m brede skuldre på hver side av 
vegen.  
28. Dette er ivaretatt. 
 
29. Dette ligger som del av planforslaget.  
 
30. SVV har ingen motforestillinger mot å stenge denne vegen, som er 
kommunal. Tiltaket vil i så fall ligge innenfor areal som allerede er 
regulert til vegformål.  
31. Krysset skal tilpasses fremtidig trafikkmengde og vil reduseres i 
areal og krysstype opprettholdes. Dette er en trafikkfaglig vurdering 
som er foretatt av SVV. 
32. Arbeidet med å erstatte Asper gangbru er igangsatt og vil 
gjennomføres uavhengig av ny E18. 
 
 
33. Boligene som ligger utenfor gul støysone, vil ikke få en vurdering 
av støyskjermingstiltak. Det er ikke aktuelt for SVV å bekoste eller 
bistå med utforming av støyreduserende for disse boligene. Dette er i 
henhold til gjeldende støyforskrift T1442. 
Retningslinjen gir også anbefalte grenseverdier for støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet, men dette vil bli vurdert i anleggsfasen. 
34. Det er planlagt tett rekkverk på Kråkstadelva bru og på Retvet bru. 
Rekkverket skal dempe hjulstøy og gis en høyde som gir best mulig 
effekt.  
35. Eksisterende vegetasjon på areal som beslaglegges midlertidig i 
anleggsfasen, vil sannsynligvis måtte fjernes. Det er svært krevende å 
bevare vegetasjon av vesentlig størrelse innenfor anleggsområdet 
(rotskader, vindfall m.m.). Skogsarealer vil bli istandsatt etter 
anleggsperioden (revegetering) ihht planbestemmelsene. 
36. Plassering av anleggsmaskiner, knuseverk mv vil ikke kunne styres 
gjennom reguleringsplanen. Hensynet til bomiljø og bebyggelse 
ivaretas gjennom plan for Ytre miljø og gjeldende lovverk for 
anleggsdrift. 
37. Hensynet til bomiljø og bebyggelse ivaretas gjennom plan for Ytre 
miljø og gjeldende lovverk for anleggsdrift. Tidspunkt for 
anleggsarbeid reguleres av arbeidsmiljøloven, støyforskriften T1442 
mv. SVV ønsker å unngå støyende arbeid i helger, og nattestid. 

 
 
28. Ingen endring av planen. 
 
29. Ingen endring av planen. 
 
30. Ingen endring av planen. 
 
 
31. Ingen endring av planen. 
 
 
32. Ingen endring av planen. 
 
 
 
33. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
34. Ingen endring av planen. 
 
 
35. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
36. Ingen endring av planen. 
 
 
 
37. Ingen endring av planen. 
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38. Grunneierlaget håper på god dialog med fagmyndigheter og politikere i den 
videre behandling av reguleringsplanen, slik at negative konsekvenser av planen 
for medlemmene begrenses i størst mulig grad.  

Dersom dette ikke er mulig, skal arbeidene varsler i forkant til 
kommunelegen og avbøtende tiltak for de berørte vurderes.   
38. SVV er innstilt på å ha god dialog i det videre arbeidet med planen. 
 

 
 
38. Ingen endring av planen. 
 
 

Dokument nr. 216 Petter Quande og Anne Steinsland 
1. Viser til at Bjastadraet er et særegent område (kulturlandskap fra jernalder, 
skjermet jordbruksareal, rikt dyreliv, lokalt turområde). Mener 
reguleringsplanen ikke speiler dette, finner ingen avbøtende tiltak. 
 
2. Ønsker at vegen legges ned i terreng fra Glennetjern til Kråkstadelva, slik som 
det er vist gjennom Prestegårdsskogen. Det er åpent landskap, og støy/uro vil 
prege større arealer. Vegen bør senkes så mye at Bjastadveien i bru ikke heves i 
landskapet. En del boliger ligger nær eller i gul støysone. Mener at senkning av 
vegen vil redusere belastning for disse og framtidige naboer. Senkning av vegen 
vil skåne landskapet. En slakere stigning fra Kråkstadelva bru vil redusere støy 
og spare bilressurser. 

1. E18 går tvers gjennom kulturlandskapet på Glenne, og dette er en 
negativ konsekvens av valgt trasé i kommunedelplanen. Det er 
begrenset hva som kan gjøres for å bøte på det faktum at motorvegen 
er lagt i et uberørt område.  
2. Området er gjennom hele reguleringsplanfasen vurdert grundig 
med tanke på best mulig plassering av E18 ut fra ulike hensyn. Å senke 
E18 gjennom området, vil ha store konsekvenser, blant annet for 
beslag av dyrka mark (større skråningsutslag). Etter flere innspill i 
høringsuttalelser har SVV gjort en ny vurdering av mulighetene for å 
legge E18 lavere i terrenget fra Glenneområdet mot Kråkstadelva. 
Vurderingen viser at det ikke er hensiktsmessighensiktsmessig å legge 
E18 lavere i dette området, blant annet fordi linja da må heves 
betraktelig over Glenne for å gi tilstrekkelig fall for vannet. Se også 
generell del, kap. 2.5. 
 

1. Ingen endring av planen.  
 
 
 
2. Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 219 Hans Erik Navestad, Waal gård 
Grunneier 16/1, Waal gård.  
1. Eiendommen omfatter deler av Glennetjern og våtmarksområdet rundt. Start 
på utløpsbekken Glennebekken/Kroerbekken ligger på eiendommen, ca. 530m 
over dyrka mark sørover. Området er tilnærmet flatt og det er svært lite fall i 
bekken.  
2. Er bekymret for konsekvensene av å lede overvann fra 1,75 km motorveg ned 
i en sårbar resipient, uten å ha en bra plan for å hindre flom/erosjon i å 
ødelegge området, samt opprettholde god økologisk tilstand på 
vannforekomsten med saltpåvirkning. Mener dette vil ødelegge det biologiske 
mangfoldet. Vannet blir brukt som drikkevann for beitedyr samt 
jordbruksvanning. Vann fra E18 vil tilføre forurensing og ta knekken på biologisk 
mangfold, samt mulighet for å utnytte ressursene fra vannforekomsten. Mener 
den rike sumpskogen (Norges mest utrydningstrua skogstype) på eiendommen 
vil dø ut, er svært bekymret for dette. 
 
 
 

 
1. Tas til orientering.  
 
 
 
2. Rensedammene skal ta overvann fra ny E18 og er utformet ikke for 
å fordrøye overvann, men for å rense ved sedimentering. Ved store 
nedbørsmengder på kort tid vil det første vannet (som også 
inneholder mest forurensing) gå i rensedammen. Når bassenget er 
fullt vil det øvrige vannet gå i overløp og videre ut i bekken, som en 
første flomtopp. Dette vannet er relativt rent fordi det er det første 
regnvannet som skyller bort forurensing. Vann fra omkringliggende 
områder bruker lenger tid på å nå bekken, og vil derfor komme som 
en flomtopp nr. 2. SVV har gjort supplerende beregninger av den 
lokale konsekvensen av flom, for alle punkter langs ny E18 der 
overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt merknadsbehandlingen, 
se vedlegg 2. Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima er 

 
1. Ingen endring av planen.  
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
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3. Forpakter naboeiendommer, Glenne nordre 11/1, Glenne søndre 11/2 og 
Oppsal gård 15/1. Alle disse eiendommene blir berørt av ny E18, med direkte 
med veg over dyrka mark, eller indirekte berørt gjennom 
Glennetjernet/våtmarksområdet. Bruker vann til beitedyr på lik linje som til 
egen eiendom.   
4. Anser seg selv som part i saken. Varsler erstatningskrav dersom han blir 
skadelidende av tiltaket eller på noen av eiendommene han forpakter (direkte 
eller indirekte). 
5. Viser til høringsuttalelse fra Glennetjernets venner og Glennebekken 
bekkelag som støttes fullt ut. Legger det samme lovverk til grunn for egen 
uttalelse.  
6. Konkluderer med at det er stor usikkerhet rundt oppfyllelse av 
planbestemmelse om jordflytting i kommunedelplan, stor usikkerhet rundt 
grunnforhold/kvikkleireforekomst rundt Glennetjern, og at Glennetjern ikke vil 
tåle forurensning (salt) og flomvann fra ny E18.  
 
 
 
7. Henviser til EUs vanndirektiv og påpeker at det er umulig å opprettholde god 
økologisk status i Glennetjern, og at SVV bryter med vanndirektivet. Mener det 
er kun en mulighet for å unngå dette, legge E18 i tunnel. Påpeker at de har 
hevdet at dette er en gjennomførbar løsning, og at det framgår av snitt vedlagt 
planen, som viser løsmasser og dybder til fjell. Ber om at planen sendes tilbake 
til SVV med krav om tunnelutredning gjennom Glenneområdet. Referer til Ski 
kommunes vedtak av kommunedelplanen av 20.6.2012.  

undersøkt i rapporten: «Rensing av overvann fra vei i fremtidens 
klima, 2071-2100» (Åstebøl et al 2010) der det ble konkludert med at 
forventet endring i klima kun marginalt vil redusere renseeffekten for 
veiavrenning i våte overvannsbasseng.  
Vannanalyser viser at saltinnholdet i Glennetjern per i dag er 13 mg/l. 
Ved salting av ny E18 på vinteren, vil saltkonsentrasjon i tjernet i 
perioder bli 8 ganger høyere enn i dag (100mg/l). Dette er langt under 
tålegrenser for organismer i ferskvann. Konsentrasjoner på over 2000 
mg/l er i forsøk vist å være typiske verdier for hva organismene kan 
tåle før de begynner å dø ut. Dybden i Glennetjern er mellom 1,6-2 
meter. Saltsjiktning i ferskvann opptrer ved dybder fra ca. 10 meter og 
dypere. Det er beregnet at vannet i Glennetjern har en oppholdstid på 
ca. 2 måneder, og at vannet skiftes ut min. 5 ganger i året. Det er 
derfor ingen fare for saltsjikting. 
3. Tas til orientering.  
 
 
 
 
4. Tas til orientering.  
 
 
5. Tas til orientering.  
 
 
6. SVV har et krav fra kommunedelplanen om å reetablere all dyrka 
mark som bli beslaglagt av ny E18, og vil oppfylle kravet ved 
oppdyrking av «Ny jord» (forutsatt frivillige avtaler) og deponi (se også 
svar under pkt.10). Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der 
NVE anser at nødvendig dokumentasjon på vurdering av 
områdestabilitet er utført i tilstrekkelig grad. 
Se svar i punkt 2.  
7. SVV mener at EUs vanndirektiv er overholdt, se høringsuttalelse fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, dokument nr. 272.  
En fjelltunnel vil måtte starte ved Holstad i Ås og ende enten ved 
Kråkstadelva eller ved Audenbøl i Ski, en vesentlig lengre tunnel enn 
det som ble vedtatt i kommunedelplanen. SVV ønsker generelt færrest 
mulig og kortest mulige tunneler av hensyn til anleggs- og 
driftskostnader. I etterkant av høring av kommunedelplanen, ble det 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
 
6. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen.  
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8. Mener at plandokumentene er springende og lite oversiktlige og det er 
vanskelig å få full oversikt. Viser til at planbeskrivelsen henviser til 
utredninger/rapporter med uavklart status ifht reguleringen. Mener det er 
uklart hva som faktisk blir gjennomført av avbøtende tiltak for naturmiljø, 
kulturmiljø, vannmiljø og kulturlandskap.  
9. Ber om avbøtende tiltak der overvannet ledes utenom Glennetjern, og inn i 
Glennebekken ca. 500 m på sørsiden av tjernet for å hindre tilbakeslag pga lite 
fall i bekken. Bekken må utbedres for å ta imot store vannmasser på kort tid, fall 
og bekkesider må utbedres (steinsettes) fra Glenne til området ved Kroer kirke. 
Utvidelse av bekken vil medføre tap av dyrka mark som må erstattes.  
 
 
 
10. Hvorfor er ikke forslaget om å lede vann utenom tjernet utredet?  
 
 
 
 
11. Dersom dette ikke er mulig, er beste løsning for området en fjelltunnel, som 
er gjennomførbart. Mener at SVV bevist har villedet ved å si at dette ikke er 
mulig. Fjelltunnel sparer 90 daa dyrka mark av nasjonal viktighet, viktig 
kulturmiljø ved Prestegårdskogen, viktig/sårbart naturmiljø/vannmiljø ved 
Glennetjern, viktig kulturlandskap ved Glenne og sårbart vannmiljø i 
Hølenvassdraget. Vil også spare drikkevannskilden for Mosseregionen for 
forurensning. Vil også gi mindre flom, fare for jordras og erosjonsproblemer i 
både Glenneområdet og ved flomsletta ved Kråkstadelva. 
12. Mener det er svært uheldig at vegen blir liggende på fylling ved Glennetjern, 
mener støy fra vegen vil gjøre at trekk for fugler blir endret og at fuglene ikke vil 
stoppe her. Mener SVV bør etablere støyskjermer langs hele delen av området 
ved Glennetjern som ikke får høy skjæring. Det vil bli voldsom kjeleeffekt av 

vurdert en tunnel gjennom Glenne, som av hensyn til veglinja måtte 
ligge så høyt at det ville bli en løsmassetunnel. Dette ville igjen gitt 
store terrenginngrep, kostnader og andre uheldige konsekvenser. 
Vedtatt korridor for ny E18 ble ansett for å være den beste ut fra en 
totalvurdering. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i vedtatt 
kommunedelplan, og har derfor ikke utredet tunnelalternativ under 
Glenne ytterligere. Kommune og Fylkesmann har deltatt i 
planprosessen, både for kommunedelplan og reguleringsplan. 
8. Plandokumentene med vedlegg er hovedtrekk fra en planprosess 
som har pågått over 3 år. SVV har prioritert å gjengi det aller viktigste 
fra fagrapportene i planbeskrivelsen for å gjøre disse mest mulig 
lesbare og ikke for omfattende. SVV beklager hvis dette ikke har 
lyktes. 
9. Alle tidligere og supplerende undersøkelser av flom og forurensning 
viser at planlagt løsning for overvann fra E18 ved Glennetjern er den 
mest hensiktsmessige ut i fra en helhetlig vurdering. En ledning fra ny 
E18 til Glennebekken vil kun håndtere ca. 5% av vannet som drenerer 
ned mot Glennetjern, og er derfor ikke en hensiktmessig løsning. SVV 
anser at rensk av utløpet og Glennebekken nedstrøms Glennetjern er 
et tilfredsstillende tiltak for å sikre håndtering av overvann fra ny E18. 
Se for øvrig svar i punkt 2.  
10. I den løsningen som er vist i planforslaget mener SVV at det er 
relativt sett kun en liten økning av vann som vil gå i Glennetjern, og 
har derfor ikke utredet en løsning med å lede vannet rundt tjernet. 
Etter innspill i høringsperioden har SVV likevel besluttet at en slik 
løsning skal vurderes. Se svar under pkt. 2. 
11. Se svar i punkt 7.  
 
 
 
 
 
 
 
12. SVV forholder seg til retningslinjer for støy T1442, og skjermer kun 
for boliger og annen støyfølsom bebyggelse. SVV vil ikke etablere 
støyskjermer for våtmarksområdet. For støy vil lokale hekkefugler 
være noe mer tilpasset støy, slik at anleggsfasen er mindre 
forstyrrende for hekkefuglene enn de trekkende fugler. I 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
9. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
11. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
12. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 



E18 Retvet – Vinterbro. Høring av Detaljreguleringsplaner for Ås og Ski kommune. Merknadsbehandling 

 Statens vegvesen Region øst                                                                                                                                                                                                                                   
51 

 

Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
støyen pga områdets arrondering, som framgår av støyberegningene. Ber om at 
dette hensyntas og støyskjermer mot våtmarksområdet bygges. 
 
 
13. Mener at planbestemmelsene i kommunedelplan ikke er oppfylt: 
Punkt 4: Mangler konkrete avbøtende tiltak i plan for ytre miljø. 
Punkt 10: Mener at SVV ikke har gjennomført nødvendige undersøkelser og 
dokumentasjon av områdestabilitet som er et krav fra NVE.  
Punkt 11: Mener at kravene i EUs vanndirektiv og vannforskriften ikke er 
overholt mtp Glennetjern og Hølenvassdraget, og at renseløsningen fra SVV ikke 
er klar, noe som er alvorlig.  
 
 
 
 
 
14. Henviser til plan- og bygningslovens §11.9, pkt 1, 5 og 8 (generelle 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel). Dette ble etterspurt i 
høringsuttalelsene til kommunedelplan og mener SVV har hatt rikelig med tid til 
å utarbeide dette.  
 
 
 
 
15. Viser til SVVs vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18, kap.7.8.1. 
Påpeker at værsituasjon de siste årene viser hyppigere nedbør og større 
vannmengder på kort tid. Grunneiere har film og bilder som viser dette. Forstår 
ikke hvordan SVV kan vurdere flom uten å inkludere overflatevannet som 
kommer i tillegg. Ber om at Glennebekken utredes skikkelig. Området rundt 
tjernet og bekkeløpet er allerede oversvømt ved store nedbørsmengder i dag, 
og nå vil vannet komme raskere.  
 
16. Viser til en uttalelse fra Berg i Landbruksrådgivningen: 
- SVV må legge fram beregninger på hvordan nedslagsfeltet og vannmengder 
som føres til Glennebekken vil endres som følge av ny E18 
- Vannet renner raskere av motorvegen enn jord/skogbruksarealer, må regne 
med raskere og kraftigere flomtopper 
- Godt fall i innløpsbekk, vannet føres raskt til tjernet 
- Lite fall i utløpsbekk (viser til video) som ikke tar unna flomtopper 

Glennetjernet er de forvaltningsmessige viktige artene lokale 
hekkefugler. Støy vil ha en negativ effekt i anleggsfasen, men i 
driftsfasen vil disse være små, jf. Østensjøvannet NR hvor vannfugl har 
tilpasset seg støy fra trafikken. 
13. Pkt. 4: Plan for ytre miljø har i tabellform listet opp hvilke tiltak 
som skal gjennomføres både permanent og i anleggsfase, se kap. 5. 
SVV ser at noen tiltak bør gjengis i planbeskrivelsens kapittel om 
avbøtende tiltak, for å tydeliggjøre hvilke tiltak som faktisk skal 
gjennomføres. Etter innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil 
også Plan for Ytre miljø suppleres med avbøtende tiltak for 
massehåndtering.  
Pkt. 10: Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der NVE anser at 
nødvendig dokumentasjon på vurdering av områdestabilitet er utført i 
tilstrekkelig grad. 
Pkt. 11: Se svar under punkt 2. SVV anser at vanndirektivet og 
vannforskriften er oppfylt.  
14. Henvisningen omhandler generelle bestemmelser for 
kommuneplanens arealdel. Det er kommunene som utarbeider slike 
planer. Kommuneplanens arealdel angir bruk av arealer på et 
overordnet nivå. En kommunedelplan i regi av SVV skal avklare 
korridor for et større veganlegg. Det som etterspørres er ikke relevant 
for denne reguleringsplanen og heller ikke for den vedtatte 
kommunedelplanen for E18. 
 
15. Den økte nedbørsmengden som forårsakes av veganlegget pga de 
harde flatene, er relativt sett liten. SVV har gjort supplerende 
beregninger av den lokale konsekvensen av flom, for alle punkter 
langs ny E18 der overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt 
merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. SVV har lagt inn en klimafaktor 
på 1,5 for å ta høyde for fremtidige klimaendringer og økt nedbør, i 
hht krav fra Ski kommune. SVV anser at kravene i vannressursloven er 
oppfylt i planforslaget. Se også svar i punkt 2.  
16. Se svar i punkt 2 og 15.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
13. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
15. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
16. Ingen endring av planen. 
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- Antar at det blir hyppigere oversvømmelser enn i dag, fører til dårligere og 
kortere levetid for drenering 
- Foreslår utvidelse av bekkeløpet, men at utløpet fra tjernet utformes slik at 
normal vannstand opprettholdes 
- Ved økt kapasitet i bekken, øker erosjonsfare, kan føre til at bruer og 
stikkrenner nedstrøms får for dårlig kapasitet 
- Å føre vannet forbi Glennetjern kan være positivt for våtmarksområdet, men 
krever god kapasitet i bekken nedstrøms 
17. Påpeker at stabiliteten rundt Glennetjern er anstrengt, og at det er 
kvikkleire i dagen. Konsekvensene ved mettede vannmasser rundt Glennetjern 
vil kunne føre til løsmasseskred. 
 
 
18. Er bekymret for opprettholdelse av driftsveg som starter fra sør ved gårdsvei 
på eiendommen, går nordover via sandtaket og videre nordøst til Glenneveien 
like ved Nordli gård. Grunneiere i området bruker veien som driftsveg, og den er 
utleid/tilrettelag som kjørevei for Finntack R&D AS for test av hesteutstyr. 
Varsler erstatningskrav som følge av ødeleggelse av denne vegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der NVE anser at 
nødvendig dokumentasjon på vurdering av områdestabilitet er utført i 
tilstrekkelig grad. For mer utfyllende informasjon om grunnforhold, se 
vedlagte rapporter til planforslaget (områdestabilitet Glenne, 
beregningsnotat Glenne m. fl.) 
18. Det blir mulighet for kryssing av ny E18 via Glenne bru og 
Gryteland viltkryssing. All ferdsel vil måtte kanaliseres til disse 
punktene. Mulige negative konsekvenser for driftsvegen vil inngå som 
en del av grunnervervsprosessen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
18. Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 224 Berit og Jan Grimsrud 
Tilknyttet Nordre Grytland gård. 
1. Ønsker ikke deponi 8, selv om det er et midlertidig deponi. Området vil bli 
endret, og vil ikke komme tilbake til utgangspunktet.  
2. Det bør ikke tas som en selvfølge at deponiene skal dyrkes opp. Viser til at 
SVV har sagt at oppdyrking var frivillig, siden har SVV sagt at det er 
ekspropriasjonsrett til områdene, og dermed ikke frivillig. Fra annet hold har det 
kommet at evt oppdyrking på deponi også må være frivillig. Har SVV endret 
standpunkt, eller mener SVV at oppdyrking av deponier ikke er basert på 
frivillighet som i «Ny jord»? Hva er SVVs standpunkt for det juridiske i saken? 
3. Mener at innmeldt «Ny jord» -område var under forutsetning av frivillighet, 
og at det ikke var meningen å dyrke opp hele det innmeldte arealet. Uaktuelt å 
dyrke opp så nære bebyggelse og vannforsyning. Arealet ble innmeldt fordi «Ny 
jord» var frivillig, og en kunne ta stilling til endelig avgrensing senere, derfor ble 
innmeldt areal stort. Meldte senere inn at det område mellom to jorder kunne 
være aktuelt, men at de ønsket å beholde skogen mellom ny E18 og bebyggelse. 
Området vil bli helt forandret etter at det har vært deponi, foreslått deponi går 
nært bebyggelse og vannforsyning. Skogen skjermer mot støv og noe støy, og 
SVV må ta hensyn til området som allerede er sterkt belastet i planen.  

 
1. Innspillet tas til orientering. SVV har forståelse for at deponier er 
inngrep som kan oppfattes om negative.  
2. SVV har ekspropriasjonshjemmel til deponiområdene for midlertidig 
erverv ifbm anlegg av ny veg. Etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, skal alle deponier unntatt deponi 4b, opparbeides slik at de 
blir dyrkbare. Om det blir dyrka mark eller skog avklares i 
byggeplanfasen. 
 
3. Skogsarealet nærmest ny E18 ville uavhengig av deponi 8 blitt en 
del av midlertidig anleggsområdet, og avskoget som en konsekvens av 
dette. Enkelte arealer som var foreslått i «Ny jord» -prosjektet har vist 
seg å være egnet til deponi. SVV har et betydelig behov for å 
deponere masser langs anleggsområdet, og ivaretar på denne måten 
massehåndteringen på en faglig forsvarlig måte. Se for øvrig svar i 
punkt 2.  
 
 

 
1. Ingen endring av planen.  
 
2. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen.  
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4. Viser til informasjonsmøte i Ski, der det ble spurt om hvor mye deponi SVV 
trenger ifht det som er foreslått regulert. Fikk svar om at deponi 8 ikke er 
nødvendig for å få nok deponi, og at det er viktig at det som blir utredet kun er 
det som trengs, slik at det blir et reelt valg. 
 
5. Mener SVV har interesse for området pga nærhet til traseen, mener dette er 
tillagt for stor vekt. Skogen har høy bonitet, og mindre helling enn eiendommen 
for øvrig. Mener det er et dårlig valg å legge deponi på dette området, det vil bli 
brattere og ha dårligere sikkerhet og mer avrenning enn nå. Lurer på hvor godt 
SVV har lett etter arealer i for eksempel Kroer? Der er det kupert terreng og 
udyrkbare arealer, har SVV sjekket interesse for deponi der? SVV må ikke kun 
vurdere kort kjøreavstand, det er jo områder som likevel blir sterkt påvirket av 
ny veg. Viser til perm 1C, del 23, s.12 at det står «dersom deponi 8 faller ut» og 
mener dette betyr at SVV er forberedt på at deponiet er en dårlig idé. 
 
6. Deponi 2.2 har flere eiere, påpeker at deponiet ligger delvis på dyrka mark. 
Det er trolig god jord her, ikke ønskelig å fylle opp her. Hvis det blir deponi er 
det viktig at det ikke blir problemer etterpå mtp høyder og ulike eiere. Viser til 
grøft mellom eiendommene, denne vil delvis fylles med masse. Lurer på om 
deler av grøfta skal legges i rør? Hva med vedlikeholdet, tar SVV ansvar for det? 
Skal det lages en grøft mellom eiendommene, som vil ligge høyere en delen mot 
Østensjøvannet, holder det? Det kan bli dårligere kvalitet på dreneringen i 
høyere deler over tid, viktig at ikke nederste del blir skadelidende. Har SVV et 
opplegg for dette som holder i fjern framtid? 
7. Mener eiendommen får støy fra 3 kanter, fra dagens E18, ny E18 og over 
Skuterudbekken. Blir deponi 8 opparbeidet, vil det komme støy derfra også. 
Mener dette er en grunn til å droppe deponi 8. Eiendommen ligger i gul sone 
ifølge støykartet. Påpeker tilbud om liten, avskjermet uteoppholdsplass, men at 
dette tar utsikt og kan ta dagslys. Dagen uteområde er støyutsatt og spredt over 
et bredt område.  
8. Påpeker at planlagt rensedam og driftsveg tar mye dyrket mark. Er SVV nødt 
til å komme til rensedam hele året? Kan driftsveg droppes, og i stedet ha en 
avtale med grunneier om adkomst med maskiner ved tele. Dersom det dreier 
seg om en person som skal sjekke tilstand, kan denne gå et lite stykke? Kan 
selve rensedammen legges under brua? Bekken er smal, og utgjør kun en liten 
del av bredden på brua.  
9. Lurer på om det er nødvendig med en sving på driftsvegen, tar mer areal. Kan 
driftsvegen legges så nært ny E18 som mulig, uten å grave den ned? Hvorfor er 
den gravd ned, tar større arealbeslag og kan ikke dyrke helt inntil. At E18 ligger 

4. SVV har i planforslaget lagt inn tilstrekkelig med deponikapasitet til 
å håndtere masseoverskuddet fra byggingen av ny E18. Det eksakte 
behovet for deponikapasitet vil ikke være klart før byggeplanen er 
utarbeidet og SVV kan derfor ikke ta ut noen av de foreslåtte 
deponiområdene fra planforslaget.  
5. SVV har gjort et grundig arbeid for å finne egnede arealer for 
deponering av masser, og hensyn til jordvern, naturmiljø og 
kulturminner har fått høyest prioritet. Dessverre vil deponi og 
oppdyrking få negative konsekvenser for noen tema. SVV mener 
allikevel at det er svært positivt for samfunnet at masser fra store 
utbyggingsprosjekter blir håndtert på en faglig forsvarlig måte, noe 
SVV mener er gjort her. Massetransport er en betydelig miljøulempe, 
og er kort veg er vektlagt i valg av deponiområder. SVV har ikke lett 
etter deponiområder i Kroer. SVV mener at deponi 8 er et godt egnet 
område.  
6. Detaljer i oppbygningen av deponi 2.2 vil bli utarbeidet i 
byggeplanfasen. SVV kan på nåværende tidspunkt ikke uttale seg om 
grøfter og terrengforming. SVV vil overdra ansvaret for deponiet til de 
aktuelle grunneierne når arealet er ferdig istandsatt.  
 
 
 
 
 
7. SVV har forståelse for at grunneier er bekymret for framtidig støy. 
Boligen ligger i gul støysone, og vil få en vurdering av 
støyskjermingstiltak i byggeplanfasen. I byggeplanfase vurderes 
mulige tiltak på fasader, samt evt. skjerming av lokal uteplass i hagen. 
SVV understreker at støytiltak et tilbud til grunneier, og ikke må 
utføres dersom grunneier ikke ønsker dette. 
8. SVV må etablere driftsveger inn til rensedammene for å sikre 
fremtidig behov for drift og vedlikehold. Ønske om plassering av 
rensedam under brua tas til orientering, men det påpekes at 
rensedammene må ligge der det er optimalt ifht funksjon og 
terrengnivå.   
 
9. Driftsvegen er dimensjonert og utformet for at større biler skal 
kunne ta seg ned til dammen for vedlikehold. Terrenginngrepet 
skyldes stigningskrav, og kan ikke endres.  

4. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
5. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
8. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
9. Ingen endring av planen. 
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lavt i terrenget er bra, gir mindre støy, men når driftsvegen legges inntil blir det 
bredere, og effekten for støy blir dårligere? Påpeker at det vil bli mye støy fra 
tungtransport opp bakken.  
10. Hvorfor er det lagt inn en kurve for adkomstveg mellom Nordre Grytland og 
Store Grytland? Trenger ikke være såpass lang for å sikre sikt? Ber om at vegen 
legges i dagens trasé når siktkrav er opprettholdt. Skal være en en-feltsveg med 
lav fart. 
11. Viser til foreslått anleggsområde sør for Nordre Grytland, der det er 
hellende terreng. Hvordan er sikkerheten for at ikke forurensing skal spre seg til 
området nedenfor? Bekymret for forurensing av grunnen som fører til dårligere 
vekst og uheldige stoffer i kornet. Skal noen kontrollere at beskrivelse av 
gjennomføringen blir fulgt, eller er det kun egenkontroll når det gjelder 
forurensing til omgivelsene? 
12. Viser til SVVs svar fra informasjonsmøte om plastring av bekker. Mener SVV 
legger for mye ansvar på grunneiere som ikke har god greie på dette. Mener det 
krever spesialkompetanse for å vurdere fordeler og ulemper ved plastring, 
mener de berørte bør ha rett på bistand til å vurdere dette. Må ta hensyn til 
avrenning av matjord til bekken, drenering, vanskelige kjøreforhold, jordpakking 
og dårlige grunnforhold.  
13. Viser til prinsipp om at bonden ikke skal få økonomisk ulempe av økt 
vannmengde i bekken som følge av tiltaket. Dersom det ikke er mulig å unngå 
økt vannmengde i bekken, kan aktuelle bønder få et årlig tilskudd for ulempen? 
Viser til ordning med tilskudd for å la være å høstpløye. Mener ulempen ikke 
kan tas som engangssak.  
 
 
 
 
14. Mener tunnelløsning slik som Ski kommune ønsket hadde vært bedre, da 
hadde jorda over tunnelen tatt imot vannet.  
15. Mener «Ny jord» -områdene bør være klare for mottak av masse når det 
skal graves til ny veg. Forstår behov for noe mellomlagring, men det blir ikke 
bedre kvalitet av mellomlagring og ekstra opplastning. Påpeker at de må 
medføre økt kostnad å mellomlagre. Mener at dersom prosjektet ikke blir en 
hastesak, bør en kunne får klarsignal for «Ny jord»-prosjektet først, og at disse 
områdene er klargjort til massen skal lastes opp og unngå unødvendig 
mellomlagring. 

 
 
 
10. Adkomstvegen er tilpasset overgangsbrua mellom Store og Nordre 
Grytland, fordi brua skal ligge vinkelrett på ny E18.  
 
 
11. Viser til avbøtende tiltak som er beskrevet i Plan for Ytre miljø, 
kap. 5. SVV har et omfattende kvalitetssystem som brukes for å sikre 
at entreprenører utfører arbeid slik det er beskrevet.  
 
 
 
12. SVV tar ansvar for nødvendig opparbeidelse inklusive evt. plastring 
av bekker innenfor anleggsområdet for E18. SVV tar da hensyn til de 
aktuelle problemstillinger beskrevet av grunneier.  
 
 
 
13. Den økte nedbørsmengden som forårsakes av veganlegget pga de 
harde flatene, er relativt sett liten. SVV har gjort supplerende 
beregninger av den lokale konsekvensen av flom, for alle punkter 
langs ny E18 der overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt 
merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. SVV har lagt inn en klimafaktor 
på 1,5 for å ta høyde for fremtidige klimaendringer og økt nedbør, i 
hht krav fra Ski kommune. Berørte grunneiere vil få erstatning som 
skal dekke det økonomiske tapet som oppstår som følge av at 
eiendommen berøres av anlegget. 
14. Tunnelløsning i dette området er ikke en del av reguleringsplanen 
for ny E18.  
15. SVV ønsker minst mulig mellomlagring av masser som skal 
reetableres til dyrka mark, og tilstreber å klargjøre «Ny jord»-arealene 
i forkant av utbyggingen av ny E18.  
 
 
 
 
 

 
 
 
10. Ingen endring av planen. 
 
 
 
11. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
12. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
13. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Ingen endring av planen.  
 
15. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



E18 Retvet – Vinterbro. Høring av Detaljreguleringsplaner for Ås og Ski kommune. Merknadsbehandling 

 Statens vegvesen Region øst                                                                                                                                                                                                                                   
55 

 

Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
16. Ønsker å vite avlingsresultater for områder som har vært brukt som 
anleggsområder i Østfold. Har det vært tilnærmet normal avling, eller tydelig 
dårligere vekstforhold? 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Viser til at firma gir lav pris i anbud, og ønsker å gjøre jobben billig for å få 
fortjeneste. Detaljerte beskrivelser av hvordan ting skal gjøres har kun en verdi 
dersom den følges, som kommer an på oppfølging og kulturen i firmaet. Satser 
SVV på reglene som blir satt opp blir fulgt, basert på egenkontroll, eller kommer 
SVV til å ha en omfattende kontroll og at det er hyppige kontroller? Dette dreier 
seg om hensyn til sikkerhet på jordet og veien, for eksempel ras fra skjæringer. 
Viser til E18 i Østfold der det var en stor stein i motorvegen og vegen måtte 
stenges pga telehiv.  
18. Viser til informasjonsmøter der SVV har uttalt at forventet trafikkmengde er 
et konservativt anslag. Mener at trafikkmengder må anslås mest mulig 
realistisk. Er et konservativ, altså forsiktig, anslag noe som er pålagt ovenfra i 
SVV? Hvorfor brukes ikke et mest mulig realistisk anslag? Ligger det inne i 
beregningen at folk er villige til lengre reiseveg til jobb mm når vegene blir 
raskere og sikrere? Viser til at det er mange arbeidsplasser i Ås, med mange 
innflyttere. Dersom disse ikke bosetter seg i Ås pga høye boligpriser, kan jo 
indre Østfold være populært for innflyttere. Etter at bompengeperioden er over 
kan indre Østfold bli attraktivt pga kort reisetid og lav kostnad. Å reise kollektivt 
vil føles mindre attraktivt for mange.  
19. Viser til tiltak på dagens E18 pga lavere trafikkmengde. Lurer på hvorfor det 
er nødvendig å bruke penger på å fjerne noe som allerede er anlagt? Hva skal 
disse områdene brukes til? Skal det bli mer dyrka mark, da kan kostnaden 
forsvares? Endringen må være til nytte for noe. Påpeker at dagens E18 vil bli 
brukt som omkjøringsveg i visse situasjoner.  

16. SVV ikke oversikt over slike tall for E18 i Østfold. Erstatninger for 
midlertidige beslaglagte arealer tar høyde for et visst avlingstap i 
årene fremover. E18- prosjektet har ikke fått negative reaksjoner på 
det erstatningsnivået som har vært benyttet hittil. 
NIBIO har i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Sør-Øst utført 
avlingskartlegging på et tidligere anleggs/deponiområde ved E6 i 
Vestby. Arealet består av en flate som skrår ned mot E6. Anlegget ble 
ferdigstilt for ca 15 år siden. På toppen av arealet var gjennomsnittlig 
avling i 2014 495 kg/daa, og i 2015 256 kg/daa. I skråning var 
gjennomsnittlig avling i 2014 301 kg/daa og i 2015 397 kg/daa. Det er 
vårhvete som er dyrket her.  
17. SVV har et omfattende kvalitetssystem som brukes for å sikre at 
entreprenører utfører arbeid slik det er beskrevet.  
 
 
 
 
 
 
18. SVV benytter trafikkmodeller som framskriver trafikkmengden til 
et gitt årstall, i dette tilfellet 2043. Data som benyttes i slike modeller, 
er blant annet hentet fra statistisk sentralbyrå og brukes av hele SVV 
og andre samferdselsplanleggere.  
 
 
 
 
 
 
19. SVV anser at det er en del av E18-prosjektet å tilpasse 
eksisterende E18 til framtidige trafikkmengder. Asfaltflater som blir 
fjernet og ligger inntil eksisterende dyrka mark, kan dyrkes opp.  
 

16. Ingen endring av planen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
18. Ingen endring av planfen..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 225 Morsa  
Innledende del er ikke oppsummert her, kun tatt til orientering. 
1. Påpeker at lokal overvannshåndtering er viktig i både anleggs- og driftsfase 
for alle vannforekomstene. Viser til at det er lagt opp til tiltak for å takle 
normale nedbørsmengder, men disse bør suppleres med tiltak for å ta unna 

 
1. Den økte nedbørsmengden som forårsakes av veganlegget pga de 
harde flatene, er relativt sett liten. SVV har gjort supplerende 
beregninger av den lokale konsekvensen av flom, for alle punkter 

 
1. Ingen endring av planen. 
 
 



E18 Retvet – Vinterbro. Høring av Detaljreguleringsplaner for Ås og Ski kommune. Merknadsbehandling 

 Statens vegvesen Region øst                                                                                                                                                                                                                                   
56 

 

Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
vann ved store nedbørsmengder over kort tid. Ved nedbør over 10mm vil 
vegvannets transport skje hurtigere enn om vannet går via grunnen til bekk. 
Flom og erosjon har stor negativ effekt på Vansjø-Hobølvassdraget. Viktig å 
sørge for god fordrøyning av overflatevann.  
 
 
 
 
2. Fokus på å hindre økt bekkeerosjon ved å sikre bekkekanter.  
 
3. Viser til klimaprognoser, må ta høyde for økning av kraftige nedbørsepisoder 
og dimensjonere deretter. Det bør gjennomføres ytterligere modelleringer av 
overvannshåndtering for å se hva som skjer lokalt i bekkene ved ekstremvær. 
4. Ved Glennetjern er det viktig å gjennomføre avbøtende tiltak for å redusere 
tilførsel av forurensing (salt, tungmetaller, partikler mm), både til tjernet og 
Kroerbekken. Dersom det ikke er mulig å forhindre saltpåvirkning av tjernet, bør 
det vurderes å lede overvann utenom tjernet og til utløpsbekk uten fare for 
tilbakeslag. Vannet som naturlig drenerer til tjernet må ikke bli avsnørt av 
utbyggingen. Påpeker at en tunnel kunne ha løst mange av utfordringene med 
forurensing, dersom vannet ble ført til Kråkstadelva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

langs ny E18 der overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt 
merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. SVV har lagt inn en klimafaktor 
på 1,5 for å ta høyde for fremtidige klimaendringer og økt nedbør, i 
hht krav fra Ski kommune. Rensing av overvann fra vei i fremtidens 
klima er undersøkt i rapporten: «Rensing av overvann fra vei i 
fremtidens klima, 2071-2100» (Åstebøl et al 2010) der det ble 
konkludert med at forventet endring i klima kun marginalt vil redusere 
renseeffekten for veiavrenning i våte overvannsbasseng. 
2. SVV tar ansvar for nødvendig opparbeidelse inklusive evt. plastring 
av bekker innenfor anleggsområdet for E18. 
3. Se svar i punkt 1.  
 
 
4. Rensedammene skal ta overvann fra ny E18 og er utformet ikke for 
å fordrøye overvann, men for å rense ved sedimentering. Ved store 
nedbørsmengder på kort tid vil det første vannet (som også 
inneholder mest forurensing) gå i rensedammen. Når bassenget er 
fullt vil det øvrige vannet gå i overløp og videre ut i bekken, som en 
første flomtopp. Dette vannet er relativt rent fordi det er det første 
regnvannet som skyller bort forurensing. Vann fra omkringliggende 
områder bruker lenger tid på å nå bekken, og vil derfor komme som 
en flomtopp nr. 2. Vannanalyser viser at saltinnholdet i Glennetjern 
per i dag er 13 mg/l. Ved salting av ny E18 på vinteren, vil 
saltkonsentrasjon i tjernet i perioder bli 8 ganger høyere enn i dag 
(100mg/l). Dette er langt under tålegrenser for organismer i 
ferskvann. Konsentrasjoner på over 2000 mg/l er i forsøk vist å være 
typiske verdier for hva organismene kan tåle før de begynner å dø ut. 
Dybden i Glennetjern er mellom 1,6-2 meter. Saltsjiktning i ferskvann 
opptrer ved dybder fra ca. 10 meter og dypere. Det er beregnet at 
vannet i Glennetjern har en oppholdstid på ca. 2 måneder, og at 
vannet skiftes ut min. 5 ganger i året. Det er derfor ingen fare for 
saltsjikting.  
 
Alle tidligere og supplerende undersøkelser av flom og forurensning 
viser at planlagt løsning for overvann fra E18 ved Glennetjern er den 
mest hensiktsmessige ut i fra en helhetlig vurdering. En ledning fra ny 
E18 til Glennebekken vil kun håndtere ca. 5% av vannet som drenerer 
ned mot Glennetjern, og er derfor ikke en hensiktmessig løsning. SVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
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5. For alle tre berørte vannforekomster er det viktig å begrense tilførsel av 
miljøgifter, næringsstoffer, partikler og salt.  
6. Særlig viktig å hindre avrenning fra punktutslipp også ved Glennetjern. 
7. Vansjø er drikkevannskilde, MOVAR bør varsles dersom forurensing kan 
forringe drikkevannet (Kråkstadelva/Bergerbekken). 
8. Ber om at overvåkningsprogram har biologiske, fysiske og kjemiske 
parametere. Viktig å ha data på førtilstand. Overvåkningen bør fortsette i 
driftsfasen. 
 
 
 
 
 
9. Ved evt. lukking av Bergerbekken bør fordrøyningsdam nedstrøms lukkingen 
vurderes for å kompensere for økt fart på vannet og øke bufferevne i 
flomsituasjoner. Viser til at Bergerbekken responderer raskt på nedbør. 
 
 
 
 
 
10. Viser til at det planlegges rensedam ved deponi 24. Ber om at dammen om 
mulig utformes som landbruksfangdam for å kunne brukes i driftsfasen, dette 
gjelder også andre deponier. Ravinen lukkes, SVV bør ta høyde for økt 
vannhastighet og sørge for tilstrekkelig fordrøyning av vannet før innløp i lukket 
rør.  
 
 
 
11. Viktig at drenering og hydrotekniske anlegg i landbruket ivaretas på 
eksisterende landbruksarealer. Nødvendig med god dialog med grunneierne. 
Endringer i terreng kan føre til endret avrenning, som kan påvirke arealer 
nedstrøms.  

anser at rensk av utløpet og Glennebekken nedstrøms Glennetjern er 
et tilfredsstillende tiltak for å sikre håndtering av overvann fra ny E18. 
Alternativ med tunnel under Glenneområdet er ikke en del av vedtatt 
kommunedelplan og er derfor ikke vurdert i denne reguleringsplanen. 
5. Tas til etterretning. 
 
6. Tas til etterretning. 
7. Tas til etterretning, og fanges opp av beredskapsplan i driftsfase. 
 
8. Innspillet tas til etterretning. Overvåkingsprogram for vannkvalitet 
vil bli utarbeidet i neste fase av prosjektet.   
 
 
 
 
 
 
9. SVV har lagt inn ønsket om bekkelukking i planbeskrivelsen for å få 
relevante myndigheters uttalelse om forslaget i høringsperioden. NVE 
anbefaler at Bergerbekken opprettholdes som åpen av hensyn til 
biologisk mangfold m.m. Fylkesmannen tar ikke konkret stilling til 
avveining mellom jordvern og miljøhensyn, men påpeker at 
bekkelukking regnes som endring av plan og krever behandling etter 
PBL. SVV følger NVEs anbefaling, og opprettholder Bergerbekken som 
åpen i planforslaget. 
10. Eksisterende bekk i bunnen av ravinen skal fortsette som lukket 
bekk under deponiet og må sikres med tilstrekkelig kapasitet. 
Avrenningsvann fra deponiet samles i «takrenne» langs deponikanten 
og ledes til fangdam lengst sør med utslipp til eksisterende bekk og 
videre il Bergerbekken. Det blir særlig viktig å sikre god oppsamling 
nedstrøms deponiet mot Retvet. Bekken fra Retvet til Bergerbekken er 
delvis lagt i rør. Kapasitet og tilstand på bekken må sjekkes og 
eventuelt oppgraderes. Dette innarbeides i byggeplan. 
11. Tas til etterretning. 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
6. Ingen endring av planen. 
7. Ingen endring av planen. 
 
8. Innspillet tas med i 
vurderingen av aktuelle 
parametere under utarbeidelsen 
av overvåkingsprogrammet.  
I Plan for Ytre miljø legges det til 
at kjemiske, fysiske og biologiske 
parametere vurderes i måle- og 
oppfølgingsprogrammet. 
9. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Ingen endring av planen. 
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12. Ved etablering av nye landbruksarealer etter massedeponering, må det 
anlegges gode hydrotekniske anlegg for å fange opp partikler/næringsstoffer før 
de renner ut i vassdraget. 
13. Viktig at det fortsatt benyttes høy vannfaglig kompetanse i vurderinger i 
anleggs- og driftsfase. Innhold og forslag i de ulike fagdokumentene mtp 
vannmiljø bør videreføres i videre planprosess.  
14. Morsa opplever at SVV har gjort grundig og godt arbeid i 
reguleringsprosessen og tatt vannmiljø på alvor. Det er positivt at 
vannområdene har vært involvert underveis, og Morsa ønsker videreføring av 
involveringen i senere faser i prosjektet.  

12. Tas til etterretning. Rensedammer er beregnet og tegnet inn på O-
tegninger i tegningsheftet. Viser også til rapport for Deponier s. 77.  
 
13. Tas til etterretning. 
 
 
14. Tas til orientering. 
 
 

12. Ingen endring av planen. 
 
 
13. Ingen endring av planen. 
 
 
14. Ingen endring av planen. 
 
 

Dokument nr. 226 Nils Edvard Nygaard og Kari Anne Kamperud 
Grunneier Store Gryteland 9/1 
1. Begge adkomster til gården blir berørt av tiltaket. Minst en av disse må kunne 
benyttes under hele byggeperioden. 
2. Ny E18 har nærhet til gårdstun, og får støy fra tunnelåpning og vegtraseens 
stigningsområde. Ber om at ny E18 bygges slik at det blir mest mulig 
støydemping. Viktig med støydempende rekkverk på Grytelandbekken bru og 
ved tunnelåpningene. Må påregne støytiltak på boligene og skjerming av 
uteplass. 
3. Etablering av ny E18 innebærer bruk av tunge kjøretøy på store områder på 
hver side av planlagt veg. Drenering av jordene vil bli berørt og må reetableres. 
Viktig at SVV planlegger minst mulig aktivitet på midlertidig beslag av dyrka 
mark for å unngå jordpakking og skader på dreneringssystem. 
 
 
 
 
4. Planlagt deponi 8 på eiendommen skal være midlertidig, og ligger på dyrkbar 
mark. Viktig å ta vare på jordressurser og etablere dyrka mark i etterkant.  
5. Eiendommen har minirenseanlegg der ny E18 kommer. Avløp må ivaretas i 
hele byggeperioden. Boligene er avhengig av kontinuerlig drift. Evt. 
driftsproblemer/stans grunnet etablering av ny E18 må umiddelbart 
reetableres, dette er SVVs ansvar. 
6. Planlagt adkomst til rensedam går via privat gårdsveg, med dårlig bæreevne 
og den tåler ikke økt belastning. Gårdsveg som går gjennom Hoel gård og 
Gryteland Nordre må oppgraderes og kan gjerne legges utenom gårdstunene.  
 
 
 

 
1. Tas til etterretning, opplysningen tas med i utarbeidelse av 
byggeplan/faseplaner og anleggsfasen. 
2. Tas til etterretning, ønsket om støyskjerming på brua tas med i 
utarbeidelse av byggeplan. Støytiltak på bolig og uteplass blir vurdert 
som en del av byggeplanfasen. 
 
 
3. SVV vil erstatte/utbedre drenering som er ødelagt som følge av 
vegtiltaket. Det vil ikke være aktuelt å reetablere uavhengig av om 
dreneringen er intakt eller ikke. Regulert anleggsbelte/midlertidig 
anleggsområde vil bli benyttet slik entreprenøren finner det mest 
hensiktsmessig, og SVV som byggherre vil ikke kunne legge 
begrensninger på bruken. Midlertidig anleggsområder over dyrka 
mark er gjort smalere der det er mulig for at minst mulig jord skal 
berøres. 
4. Tas til etterretning. Etterbruk av deponiene vil være opp til 
grunneier å bestemme, men det vil legges til rette for dyrking.  
5. Tas til etterretning. 
 
 
 
6. Adkomst til rensedammen må være dimensjonert for bruk av 
relevante kjøretøyer, dette gjelder også gårdsveien. SVV vil sørge for 
at eksisterende gårdsvei oppgraderes hvis det er nødvendig. 
Omlegging av gårdsvei utenom tunet på Nordre Gryteland ble 
foreslått for grunneier i tidlig planfase, men ble avvist pga økt beslag 
av dyrka mark. 

 
1. Ingen endring av planen. 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
 
 
6. Ingen endring av planen. 
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7. Mener det vil bli økt flombelastning i Grytelandsbekken ved etablering av ny 
E18. Det må gjøres tiltak i bekken for å unngå flom både oppstrøms og 
nedstrøms. 

7. Den økte nedbørsmengden som forårsakes av veganlegget pga de 
harde flatene, er relativt sett liten. SVV har gjort supplerende 
beregninger av den lokale konsekvensen av flom, for alle punkter 
langs ny E18 der overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt 
merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. SVV har lagt inn en klimafaktor 
på 1,5 for å ta høyde for fremtidige klimaendringer og økt nedbør, i 
hht krav fra Ski kommune. SVV gjør nødvendige tiltak langs bekken i 
anleggsområdet, og har foreslått regulert et midlertidig anleggsbelte 
nedstrøms ny E18 for å kunne vedlikeholde eksisterende fangdam ved 
dagens E18 hvis det skulle bli nødvendig etter anleggsperiodens slutt. 

7. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument nr. 228 Berørte beboere langs Audenbølveie 
1. Felles uttalelse fra beboere langs Audenbølveien om to forhold som berører 
samtlige som bor i tilknytning til Audenbølveien. 
2. Ber om at ny E18 senkes i terrenget. Mener at senket trasé vil redusere 
støyen fra veien for omkringliggende eiendommer, bedre bevare 
landskapsbildet, og at lavere trasé vil være en billigere løsning enn foreslått 
løsning ifølge plandokumentene. Ber om at Audenbølveien legges i bru over ny 
E18. Mener det er flere gode argumenter for lavere trasé enn for foreslått trasé 
i planforslaget, særlig for å bevare kvalitetene i dagens kulturlandskap. 
3. Ber om at Audenbølbekken og Bergerbekken oppgraderes til å ta imot 
vannmengder som skal ledes fra tunnel og veganlegg. Mener tilsiget til bekken 
vil øke sammenliknet med i dag når overvannet dreneres gjennom jorda. 
Bekkene er ikke dimensjonert for denne økningen, og vil føre til oversvømmelse 
på eiendommene tilknyttet bekkene. Siden SVV ønsker å benytte seg av 
omkringliggende eiendommers drenering og bekker, må eiendommene sikres 
mot oversvømmelser. Planen må ivareta opparbeiding og oppdimensjonering av 
eksisterende bekker, for å ta unna vann i perioder med mye nedbør. Det kan 
gjerne gjøres ved å legge dagens bekker i rør. 

1. Tas til orientering. 
 
2. Det er mulig å legge vegen noe på denne strekningen, men på 
grunn av Frestadtunnelen og høyde på brua over Retvet er det 
marginalt hvor mye dette utgjør. Se for øvrig kap. 6.4 i 
Planbeskrivelsen. 
 
 
3. Den økte nedbørsmengden som forårsakes av veganlegget pga de 
harde flatene, er relativt sett liten. SVV har gjort supplerende 
beregninger av den lokale konsekvensen av flom, for alle punkter 
langs ny E18 der overvann skal ut til resipient. Dette er vedlagt 
merknadsbehandlingen, se vedlegg 2. SVV har lagt inn en klimafaktor 
på 1,5 for å ta høyde for fremtidige klimaendringer og økt nedbør, i 
hht krav fra Ski kommune. 
Viser til tegning G020 og G021 i tegningsheftet, som viser planlagte 
løsninger ved Bergerbekken, som skal ivareta alle eksisterende forhold 
knyttet til drenering. Midlertidig anleggsområde er tilstrekkelig stort 
til å gjennomføre nødvendige omlegginger av drensrør, bekk og 
bekkerensk/eventuell plastring. 
SVV har lagt inn ønsket om bekkelukking i planbeskrivelsen for å få 
relevante myndigheters uttalelse om forslaget i høringsperioden. NVE 
anbefaler at Bergerbekken opprettholdes som åpen av hensyn til 
biologisk mangfold m.m. Fylkesmannen tar ikke konkret stilling til 
avveining mellom jordvern og miljøhensyn, men påpeker at 
bekkelukking regnes som endring av plan og krever behandling etter 

1. Ingen endring av planen. 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
PBL. SVV følger NVEs anbefaling, og opprettholder Bergerbekken som 
åpen i planforslaget. 

Dokument nr. 229 Cathrine Retvedt, Knut Erlend Bergan, Carl Thore Retvedt, Christin Retvedt, Berit Hjemmen og Kjell Hjemmen 
1. Er berørt av deponi 24 og stiller seg negative til forslaget til reguleringsplan.  
2. Mener planen ikke tar opp i seg enstemmig vedtak av 11.11.2014 i PBU i Ski 
kommune. Vedtaket tok en rekke forbehold ved utvidelse av planområdet. SVV 
synes ukjent med forbeholdene, og vedtaket er gjengitt i sin helhet. 
3. SVV har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til PBUs vedtak om at regulering av 
arealer ikke skal medføre tap av dyrket mark, jf. vedtak pkt.3. Mener 
reguleringsplanen vil forringe områder som er dyrket mark og i full bruk til 
matproduksjon. Påpeker at områder SVV ønsker å dyrke opp på deponi, ikke 
kan forventes å være av like god kvalitet som dagens dyrka mark. Ber om at 
kommunen benytter et «føre-var»-prinsipp i forvaltning av dyrka mark. 
Foreslått deponiområde er så stort at det synes unødvendig å deponere masser 
på dyrket mark. Mener SVV ikke trenger området på dyrka mark for å sikre 
nødvendig deponering av masser, eller naturlig avslutning av deponiet mot 
eksisterende dyrka mark.  
4. Ber kommunen vurdere presedensvirkningen for andre tiltakshavere ved å la 
SVV benytte dyrka mark til deponi. Påpeker at kommunes regler må være de 
samme for SVV som for andre tiltakshavere. 
5. Mener planforslaget ikke har oppfylt kommunedelplanens krav om 
geoteknisk vurdering i områder med kvikkleire. I sørlig del av deponiområdet er 
grunneier og SVV kjent med funn av kvikkleire uten at det er berørt i 
plandokumentene. Grunnundersøkelsene er ikke omtalt i plandokumentene. 
Viser til at grunneier har bedt om innsyn i rapporten etter grunnundersøkelsen, 
som SVV skulle oversende når rapporten var ferdig. Rapporten er ikke 
oversendt grunneier eller redegjort i plandokumentene. Planen tilfredsstiller 
ikke vilkår for grunnundersøkelser fra kommunedelplanen.  
6. Deponiområdet ligger nær boliger, og vil berøre 7-8 boliger i kort avstand. Vil 
medføre plager med anleggstrafikk, støv og støy. Planområdets utforming gir en 
avstand på kun 30m til nærmeste bolig, i områdets sørende. Dersom avgrensing 
av deponi trekkes lengre nord, vil avstand til nærmeste bolig øke. Mener kort 
avstand til deponiet vil gjøre boligen ubeboelig i anleggsperioden, mener dette 
også gjelder andre boliger i nærheten av deponiet.  
 
 
 
7. Påpeker at deponi 24 er lengst unna ny E18 sammenliknet med andre 
deponier. Viser til planlagt driftsveg på 1,2 km, som krysser dagens E18, som gir 

1. Tas til orientering. 
2. Tas til orientering. 
 
 
3. SVV forstår innvendingen mot å bruke dyrka mark til deponi 24, og 
endrer derfor deponiets avgrensning etter markslagsgrensen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tas til orientering. 
 
 
5. Viser til NVEs høringsuttalelse, dok.nr. 276, der NVE anser at 
nødvendig dokumentasjon på vurdering av områdestabilitet er utført i 
tilstrekkelig grad. For mer utfyllende informasjon om grunnforhold, se 
vedlagte rapporter til planforslaget (deponiområder lokalstabilitet, 
deponiområder områdestabilitet). SVV beklager at rapportene ikke er 
sendt slik det var avtalt, og sørger for å gjøre dette. 
 
 
6. Se svar i punkt 3.  
Plassering av anleggsmaskiner vil ikke kunne styres gjennom 
reguleringsplanen. Hensynet til bomiljø og bebyggelse ivaretas 
gjennom plan for Ytre miljø og gjeldende lovverk for anleggsdrift. 
Tidspunkt for anleggsarbeid reguleres av arbeidsmiljøloven, 
støyforskriften T1442 mv. SVV ønsker å unngå støyende arbeid i 
helger, og nattestid. Dersom dette ikke er mulig, skal arbeidene 
varsler i forkant til kommunelegen og avbøtende tiltak for de berørte 
vurderes.   
7. I forbindelse med anleggsarbeidet for E18 vil det i perioder bli 
ulemper for trafikken på dagens E18. Det er såpass vanskelig å finne 

1. Ingen endring av planen. 
2. Ingen endring av planen.  
 
 
3. Endring av plankart 5 i Ski 
kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
trafikale utfordringer. Mener at Ski kommune og SVV må plassere deponier 
nærmest mulig ny E18, for å ikke skape unødvendige anlegg i områder som 
ellers ikke er berørt, og hindre unødvendig anleggstrafikk. Ski kommune bør 
nekte å etablere deponier som medfører anleggstrafikk over dagens E18. Mener 
dagens trasé ikke er dimensjonert for kryssende anleggstrafikk i denne 
størrelsesorden. Mener det gir unødvendig trafikksikkerhetsrisiko, unødvendig 
reduksjon i fartsgrensene og vanskelig trafikkavvikling på en allerede tungt 
belastet strekning mtp ulykker og trafikkmengde.  
8. Viser til at SVV foreslår en rekke andre deponiområder som er bedre egnet og 
som medfører mindre inngrep i natur og dyrka mark, og hvor berørte 
grunneiere er positive til tiltaket.  
 
 
9. Mener at et deponi i denne størrelsesorden ikke kan etableres i tråd med 
allerede etablert virksomhet i området, deponiet vil redusere livskvalitet for 
nærliggende boliger pga støy, støv og anleggstrafikk.  
 
 
10. Mener at konsekvenser for Skotbuområdet bør vurderes nærmere, og at 
anleggsarbeidets konsekvenser må utredes for Skotbuområdet i stort. 
 
 
 
 
11. Mener at grunneiere og kommunes politikere deler interesse ved å forvaltet 
det utvidede planområdet for generasjoner. SVV synes å ha en tidshorisont som 
kun strekker seg til 2021. Mener det er praktisk umulig med et slikt deponi og 
samtidig ivareta Ski kommunes og grunneiernes interesser i å forvalte området 
på en skånsom måte. 
12. Mener det bør være en forutsetning for Ski kommune at man benytter 
massene som en ressurs og kan utbedre områder som i dag vanskelig lar seg 
utnytte på grunn av topografi eller andre forhold, jf. PBUs vedtak pkt.4. 
Området må planeres slik at det harmonerer med det eksisterende terrenget og 
ikke blir skjemmende. Mener at deponiet utforming i planforslaget ikke utgjør 
en naturlig avslutning, men er bygget som et berg i det som i dag er en dal. 
Mener deponiet kun ivaretar SVVs interesser. 
13. Mener deponiet ikke tar hensyn til drenering og bekkeløp som føres fra 
deponiet og over eiendommen. Vil medføre at vannet tar andre veier enn i dag, 
kan medføre at overflatevann når eksisterende bebyggelse.  

egnede arealer for deponi at SVV ikke kan hensyn til trafikale 
konsekvenser i den sammenhengen. Av hensyn til trafikksikkerhet er 
det lite ønskelig med anleggstransport på offentlig veg, derfor legges 
det ikke opp til dette. Det er regulert en rundkjøring nettopp av 
hensyn til trafikkavvikling i dette punktet. 
 
 
 
8. SVV har i planforslaget lagt inn tilstrekkelig med deponikapasitet til 
å håndtere masseoverskuddet fra byggingen av ny E18. Det eksakte 
behovet for deponikapasitet vil ikke være klart før byggeplanen er 
utarbeidet og SVV kan derfor ikke ta ut noen av de foreslåtte 
deponiområdene fra planforslaget.  
9. SVV har forståelse for at deponiet er uønsket, men har gjort et 
grundig arbeid for å finne egnede arealer for deponering av masser. 
SVV mener at det er positivt for samfunnet at masser fra store 
utbyggingsprosjekter blir håndtert på en faglig forsvarlig måte, noe vi 
mener er gjort her. 
10. SVV mener at konsekvensene av foreslått deponi er grundig nok 
dokumentert. Viser for øvrig til merknad fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus (dok. nr. 272): «Fylkesmannen er fornøyd med de faglige 
vurderingene som er gjort i forbindelse med prosjektet. De ulike 
fagrapportene danner et godt grunnlag for gjennomføringen av E18- 
utbyggingen.» 
11. SVV oppfatter at innspillet er rettet mot Ski kommune, men legger 
til at SVV har et samfunnsansvar og forholder seg til gjeldende lovverk 
i sin virksomhet. 
 
 
12. Se svar i punkt 3 der grense for deponi 24 er justert. SVV mener 
det riktig at masser bør bruke som en ressurs i størst mulig grad. 
Steinmasser fra vegutbyggingen med god nok kvalitet vil utnyttes i 
vegens overbygning eller leveres til pukkverk. De jordressursene som 
kan brukes til oppdyrking vil bli brukt til dette. Det er kun de 
resterende massene som vil måtte deponeres. Viser for øvrig til svar i 
punkt 8 og 9.  
13. Viser til rapport Deponier for en nærmere omtale av hvordan 
ivaretakelse av drensvann er tenkt. Vann fra deponiet vil føres via 
rensedam før utslipp til resipient. Eksisterende bekk i bunnen av 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
9. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
10. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
11. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
12. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
13. Ingen endring av planen. 
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14. Mener prosessen SVV her har innledet kun har til hensikt å finne den mest 
hensiktsmessige løsningen for SVV, og ikke totalt sett beste løsning for Ski 
kommune og beboere. Ber om at dagens regulering som LNF-område 
opprettholdes. Nødvendige deponier etableres på områder som innebærer 
færre ulemper for Ski kommune, berørte naboer og trafikanter. 
15.  Dersom Ski kommune likevel ønsker at det etableres deponi i området, må 
planområdet begrenses til et omfang som ivaretar beboere, landbruksinteresser 
og naturlige kvaliteter i området, i tråd med vedtaket i PBU, slik at områder som 
i dag er dyrket mark tas ut av planområdet. 

ravinen skal fortsette som lukket bekk under deponiet og må sikres 
med tilstrekkelig kapasitet. 
Avrenningsvann fra deponiet samles i «takrenne» langs deponikanten 
og ledes til fangdam lengst sør med utslipp til eksisterende bekk og 
videre il Bergerbekken. Det blir særlig viktig å sikre god oppsamling 
nedstrøms deponiet mot Retvet. Bekken fra Retvet til Bergerbekken er 
delvis lagt i rør. Kapasitet og tilstand på bekken må sjekkes og 
eventuelt oppgraderes. Dette utføres i byggeplanen.  
14. Se svar i punkt 8 og 9. 
 
 
 
 
15. Se svar i punkt 3.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14.Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
15. Endring av plankart 5 i Ski 
kommune. 
 

Dokument nr. 230, Glenneveien 7 AS 
Eier av eiendommen Nordli gård i Kråkstad (gnr/bnr 12/2).  
E18 vil gå like bak eiendommen. Mesteparten av eiendommen leies ut til 
selskapene Finntack R&D AS og Nordli gård Consulting & Research på langsiktige 
leiekontrakter. Eiendommen er utviklet og tilpasset leietakernes behov og 
ønsker for produktutvikling av hesteutstyr. 
Mener at det er svært uheldig at det ikke er planlagt støyskjerming på 
strekningen forbi eiendommen, fordi leietakernes virksomhet har ekstra behov 
for dette. Leietakerne har også sendt innspill til SVV om dette, og de håper at 
ønsket om støyskjerming blir ivaretatt. Det vil være økonomisk svært 
skadelidende for dem dersom leietakerne sier opp sine leiekontrakter som følge 
av støyproblemer med den nye vegen. 

 
SVV gjennomfører støyskjerming ihht T1442, dette inkluderer kun 
skjerming for boliger med tilhørende uteplass og støyfølsom 
bebyggelse (skoler, barnehager, sykehjem m.m.). 
 

 
Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 244, Torhild og Bjørn Brødholt 
Grunneiere av Audenbøl gård, gnr/bnr 37/1. 
Ønsker å gi en tilleggsuttalelse til planforslaget: 
Planforslaget legger ikke tilstrekkelig vekt på å bevare størst mulig del av 
skogteigen Kvilesjøluggen som et skjermende element i kulturlandskapet. 
Skogteigen utgjør en viktig del av dagens landskapsbilde, ivaretar helheten og 
den visuelle sammenhengen og er biotop for hjortevilt. Fra Audenbøl gård kan 
bevaring av Kvilesjøluggen bety mye, spesielt mht støy. Ber om at innspillet 
ivaretas i planforslaget. 
 

 
Eksisterende vegetasjon på Kvilesjøluggen som beslaglegges 
midlertidig i anleggsfasen, vil sannsynligvis måtte fjernes. Det er svært 
krevende å bevare vegetasjon av vesentlig størrelse innenfor 
anleggsområdet (rotskader, vindfall m.m.). Skogsarealer vil bli 
istandsatt etter anleggsperioden (revegetering) ihht 
planbestemmelsene. 
 

 
Ingen endring av planforslaget.  
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
Dokument nr. 249, Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Anders Myhrer 
Grunneier av gnr/bnr 10/7 på Glenne. 
1. E18-traséen: Har gjennom planprosessen påpekt at det i kommunedelplanen 
er et visst slingringsmonn mht plassering av veglinja, og at det for denne 
eiendommen er bedre hvis E18 legges nærmere Glennetjern. Gjentar ved 
merknaden dette standpunktet og ber om at vegen legges lenger mot syd- vest. 
 
 
2. Har i prosessen ytret ønske om at vegen plasseres lavest mulig i terrenget av 
hensyn til eiendommen. Vanskelig å få oversikt over vegens plassering 
høydemessig. Refererer til planbeskrivelsens kap. 6.1 hvor det sies at 
alternativet med E18 på middels høy fylling over Glenne er valgt. Mener at 
dette ikke er lavt i terrenget og at løsningen i liten grad ivaretar vesentlige 
hensyn mht denne eiendommen og til kulturlandskapet. 
3. Støyskjerming: Reguleringsplanforslaget legger ikke opp til støyskjerming 
langs eiendommen, noe som vil være svært ødeleggende. Påpeker behov for 
støyskjerming av 3 årsaker: Virksomheten som drives i låven (brylluper oa 
arrangementer), hensynet til driften av storfeproduksjon og dyrenes velferd, 
samt leieavtalen med Finn Tack og deres virksomhet med utprøving av utstyr 
for hest. Totalt sett mener de at driften på gården ikke er hensyntatt i 
vurderingen av støyskjerming, og ber om at det legges inn støyskjerm eller 
støyvoll. 
 
Er kjent med at eiendommen Nordli gård har vært i dialog med SVV om 
støyskjerm, enten bekostet av SVV eller grunneier selv. En slik skjerm er etter 
avtale tenkt lagt på Myhrers eiendom, og i en slik situasjon bør skjermen 
forlenges slik at Glenne gård skal få nytte av den. Uavhengig av hvem som 
bekoster skjermen bør den reguleres inn. 
4. Landbrukskryssinger: E18 vil dele eiendommens produksjonsarealer i 2. Det 
vil være fornuftig med et makeskifte for å redusere ulempene. Registrerer at 
det ikke legges opp til direkte tilgang til eiendommens arealer på nedsiden av 
E18, i stedet viser planforslaget en driftsveg fra Glenneveien og over naboens 
eiendom. Løsningen er en betydelig ulempe og umuliggjør i praksis en effektiv 
drift av beitearealene.  
5. Omlegging av Glenneveien: Dette vil dele gnr/bnr 13/16 i to og den minste 
delen vil bli nærmest ubrukelig. Det bør vurderes en annen løsning. 
 
 

 
1. Glenneområdet er gjennom hele reguleringsplanfasen vurdert 
grundig med tanke på best mulig plassering av E18 ut fra ulike hensyn. 
Å flytte E18 nærmere Glennetjern, vil ha store konsekvenser for 
grunnforhold i området, og nærføring til Glennetjern som 
naturtypelokalitet. Det vil også få negative konsekvenser for gårdene 
sør og øst for Glennetjern.  
2. Å senke E18 gjennom området, vil ha store konsekvenser, blant 
annet for beslag av dyrka mark og grunnforhold. Se for øvrig svar i 
punkt 1. I planbeskrivelsens kap. 6.1 må begrepet middels høy fylling 
forstås i sammenheng med andre vurderte alternativer/veghøyder.  
 
 
3. SVV gjennomfører støyskjerming ihht T1442, dette inkluderer kun 
skjerming for boliger med tilhørende uteplass og støyfølsom 
bebyggelse (skoler, barnehager, sykehjem m.m.). Virksomheten det 
refereres til, ble etablert mens planarbeidet for ny E18 var i 
kommunedelplanfase, og var innenfor varslet planområde. Grunneier 
har derfor vært kjent med at ny E18 har vært under planlegging i 
området, tett forbi eiendommen.  
SVV kan ikke regulere inn en støyskjerm som ikke er en del av 
veganlegget, og som SVV anser at det ikke er behov for. Nordli gård 
må derfor søke Ski kommune og SVV (dersom den skal plasseres 
innenfor byggegrensen) om å få tillatelse til å oppføre en slik 
støyskjerm selv.  
 
 
4. Temaet som tas opp her vil være en naturlig del av 
erstatningsspørsmålet i grunnervervsprosessen. Jordskifteretten vil 
vurdere makeskifte ved deling av teiger i forbindelse med 
jordskiftesaken. 
 
 
5. Glenneveien er tilpasset Glenne bru, som skal ligge vinkelrett over 
ny E18. SVV ser den uheldige virkningen for 13/16, men kan ikke 
unngå denne konsekvensen. Restarealet som omtales vil inngå i et 
mulig, framtidig makeskifte. 

 
1. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
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6. Strømledninger: Viser til at det går en strømledning over gnr/bnr 13/2. Det er 
uklart om denne er tenkt lagt ned i bakken, men det påpekes at dette absolutt 
bør gjøres. Området er i dag skogs- og krattarealer med et potensiale for gress- 
og beiteareal, noe som trengs til grunneiers kjøttproduksjon. Hvis ledningene 
legge ned i bakken vil arealet opparbeides og utnyttes bedre. 
7. Bruk av Glennetjern: Vannet i Glennetjern brukes i grunneiers produksjon og 
av leietaker (Finn Tack). Dette må tas hensyn til ifm utbyggingen av E18, både i 
anleggsfasen og i permanent situasjon. 
8. Makeskifte: Påpeker at E18 er svært ødeleggende for eiendommen og at det 
er viktig å finne løsninger som reduserer ulempene. Makeskifte vil være et 
avbøtende tiltak. Vedlegger kart som viser en ny, ønsket situasjon med forslag 
til makeskifte, som medfører en bedre arrondering og muliggjør å bygge en ny 
løpebane langs ny E18. 
9. Avsluttende merknader: Mener at planforslaget i liten grad ivaretar 
grunneiers eksisterende drift av eiendommen, og ber om at endelig planforslag 
ivaretar disse hensynene i tilstrekkelig grad. Bemerker at det er viktig å ivareta 
hensyn til eiendommen også i anleggsperioden. Ny E18 vil redusere 
eiendommens ressursgrunnlag og det vil kunne bli behov for å etablere 
tilleggsnæringer, som ridesenter. Det er viktig at reguleringsplanen ikke 
ødelegger for en slik mulighet. 
Grunneier har ikke fått god nok informasjon om Ny jord- prosjektet, hvordan 
det konkret skal gjennomføres, om mulige kostnader for grunneier som mottar 
Ny jord osv.  

6. SVV gjør nødvendige omlegginger av høyspentlinje etter krav fra 
netteier. I dette tilfellet vil det sannsynligvis bli nødvendig å flytte 
maks 2 master, se tegning I014 i tegningsheftet.  
 
 
7. Tas til etterretning.  
 
 
8. Temaet som tas opp her vil være en naturlig del av 
erstatningsspørsmålet i grunnervervsprosessen. Jordskifteretten vil 
vurdere makeskifte ved deling av teiger i forbindelse med 
jordskiftesaken. 
 
9. Virksomheten det refereres til, ble etablert mens planarbeidet for 
ny E18 var i kommunedelplanfase, og var innenfor varslet 
planområde. Grunneier har derfor vært kjent med at ny E18 har vært 
under planlegging i området, tett forbi eiendommen. SVV har lagt inn 
en byggegrense 100 m fra senterlinje ytre felt, og tiltak som det må 
søkes om utenfor denne, behandles av Ski kommune. Fastsettelse av 
erstatninger ifbm E18 og «Ny jord» vil gjøres som en del av 
grunnervervsprosessen. SVV kan ikke på nåværende tidspunkt si mer 
om dette. Alle grunneiere som har regulerte «Ny jord» -områder på 
sin eiendom, har mottatt intensjonsavtale. Det er frivillig å inngå en 
slik avtale med SVV.  
 

6. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. 
 
 
8. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
9. Ingen endring av planen.  
 
 
 

Dokument nr. 250, Advokatfirmaet Hjort AD på vegne av Finn Tack R&D AS 
FinnTack er leietaker på Nordli gård samt flere naboeiendommer på Glenne.  
1. Leieavtalen: Påpeker at firmaets produktutvikling av utstyr for hest foregår i 
hovedsak på Nordli gård, men også hos naboeiendommer og særlig hos Anders 
Myhrer og Bjørn Dingstad. Selskapet har 14 hester på Nordli gård, som er 
konkurransehester for ridning og trav. Hestene er lydømfintlige og 
utenforliggende distraksjoner vil være svært ødeleggende. Det drives 
omfattende testing på eksisterende løpebaner av gress, og pga sin lengde kan 
ikke disse reetableres hvor som helst. Selskapet har en avtale om bruk av vann 
fra Glennetjern som må videreføres. 
2. E18-traséen: Har tidligere i prosessen påpekt at E18 bør trekkes lengst mulig 
mot Glennetjern og gjentar dette i merknaden nå. Ønsker også at vegen 
plasseres lavest mulig i terrenget og ser ikke at dette er gjort i planforslaget. 
Vegens plassering synes i liten grad å ivareta vesentlige hensyn til firmaets bruk 

 
1. Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Glenneområdet er gjennom hele reguleringsplanfasen vurdert 
grundig med tanke på best mulig plassering av E18 ut fra ulike hensyn. 
Å flytte E18 nærmere Glennetjern, vil ha store konsekvenser for 
grunnforhold i området, og nærføring til Glennetjern som 

 
1. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen.  
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og kulturlandskapet. Minner om at blant andre Fylkesmannen og Ski kommune 
har sett det som svært viktig å ivareta hensynet til kulturlandskapet i 
Glenneområdet.  
3. Støyskjerming: Mener det er svært ødeleggende at det ikke er planlagt 
støyskjerming langs E18 langs Anders Myhrers eiendom. Påpeker at støy vil 
være uheldig for virksomheten i den gamle låven hos Myhrer. Dessuten er det 
viktig at løpebanene for hest beskyttes mot støy slik at hestene ikke blir skremt. 
Det anses at det blir vanskelig å foreta forsvarlig testing av hesteutstyret hvis 
det ikke bygges støyskjerming. Anser at virksomheten på eiendommen ikke er 
ivaretatt mht støy og ber om at eiendommen blir støyskjermet i endelig 
planforslag. 
4. Vann fra Glennetjern: Viktig at tilgangen til vann fra tjernet opprettholdes via 
vannledning. 
5. Erstatning for løpebaner: Myhrer har foreslått en ny bane langs E18 som 
synes å være en god løsning. Dette forutsetter at Myhrer får tilgang til naboens 
areal, og det vises til Myhrers forslag til makeskifte. Viser også til behov for 
støyskjerming ihht punkt 3 over. 
6. Leieavtale med Dingstad: Det er etablert treningsbaner på eiendommen 13/1 
som er mye i bruk av Finn Tack. Banene er tegnet inn på vedlagt skisse. E18 slik 
den er foreslått vil beslaglegge store deler av treningsbanene. Hvis ikke E18 
trekkes lenger mot Glennetjern vil banene måtte erstattes. Det utelukkes ikke at 
Finn Tack vil kunne ha baner på begge sider av E18, men det vil da være 
nødvendig med en undergang med minimumsmål 4,4 x 3 meter. Også 
treningsbanene har behov for støyskjerming.  
7. Viltkryssing på Gryteland: Det er nødvendig at viltkryssingen skal kunne 
brukes av hester for å sikre tilgang til treningsveier. 
8. Avsluttende merknader: Det er svært viktig at Finn Tacks bruk av baner mm 
også må ivaretas i anleggsperioden.  
 
Forholdene omtalt i merknaden har betydning for bedriften Finn Tack, for 
grunneierne som har leieavtaler med firmaet og for de ansatte. Hvis det ikke 
finnes gode løsninger på tilgang til løpebaner og treningsbaner faller mye av 
grunnlaget bort for produktutvikling på Nordli gård.  
 
Viser til brev av 17. mars 2014 og påpeker at innspillene i brevet i liten grad har 
blitt hensyntatt i planforslaget, og håper at forslaget kan justeres slik at klienten 
i større grad blir hensyntatt. Viser også til uttalelsene fra Bernt Aksel og Heidi 
Larsen og Anders Myhrer. 
 

naturtypelokalitet. Det vil også få negative konsekvenser for gårdene 
sør og øst for Glennetjern.  
 
3. SVV gjennomfører støyskjerming ihht T1442, dette inkluderer kun 
skjerming for boliger med tilhørende uteplass og støyfølsom 
bebyggelse (skoler, barnehager, sykehjem m.m.). 
 
 
 
 
 
4. Innspillet tas til etterretning, og mulighet for vannledning legges inn 
i byggeplanen.  
5.Temaet som tas opp her vil være en naturlig del av 
erstatningsspørsmålet i grunnervervsprosessen. Jordskifteretten vil 
vurdere makeskifte ved deling av teiger i forbindelse med 
jordskiftesaken. 
6. Det er lagt inn to overgangsmuligheter i Grytelandsskogen, hhv 
Glenne bru og Gryteland viltkryssing. Disse skal ivareta behov for 
kryssing av E18 for alle. Det vil ikke legges inn flere muligheter for 
kryssing mellom Grytelandsskogen og Bjastadveien. Viser også til svar i 
punkt 3.  
 
 
7. Se svar i punkt 6.  
 
8. Det vil ikke være mulig å benytte areal innenfor områder som er 
regulert til midlertidig anlegg- og riggområde i anleggsfasen. I 
forbindelse med byggeplanleggingen vil vi se på løsninger for å kunne 
opprettholde dagens drift på eiendommen. I den grad det ikke lar seg 
gjøre vil det bli et erstatningsspørsmål. 

 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen.  
 
5. Ingen endring av planen.  
 
 
 
6. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. 
 
8. Ingen endring av planen.  
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Dokument nr. 261, Dalan Advokatfirma DA, på vegne av Bjørn og Torhild Brødholt 
Grunneiere av Audenbøl gård gnr/bnr 37/1, Retvet. 
1. Viser generelt til uttalelsen fra Grunneierlaget E18 Kråkstad/Ski hvor Brødholt 
er medlemmer. Uttalelsen under er et supplement til denne. 
2. Oppfatter prosjektet som svært belastende da de må leve i et anleggsområde 
i mange år. Det anmodes om at det gjøres tiltak slik at de skjermes mot de 
verste følgene, f.eks ved å unngå arbeid utenom alminnelig arbeidstid og at 
særskilte støykilder holdes langt unna boligområder. Det må iverksettes tiltak 
langs ny E18 for å begrense støyen. Det må iverksettes tiltak for å begrense 
støvplager, og SVV må dekke kostnader ved utvendig og innvendig vask av 
husene. 
Viktig at det gjennomføres en varsling for de berørte når det skal gjøres 
sprengningsarbeider og annet særlig støyende arbeid. Det må også tilbys 
alternativ bolig for dem som er mest utsatt for støy, særlig i helgene. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Audenbølveien: Ber om at veien blir lagt i bru over ny E18. Forutsetter at 
Audenbølveien, i likhet med de øvrige lokalveier, opprettholdes som offentlige 
veger med offentlig vedlikehold. 
 
 
 
 
4. Bergerbekken: Grunneier er skeptiske til om det er fall fra Frestadtunnelens 
åpning og mot Audenbølveien. Dersom dette ikke fungerer vil det kunne oppstå 
problemer med flom på dyrket mark på begge sider av E18.  Det påpekes at det 
må installeres en pumpe for å unngå at flom oppstår, samt at Bergerbekken må 
rettes ut og legges i rør. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tas til orientering.  
 
2. Denne boligen ligger i gul støysone i beregningene for ny E18.  I 
reguleringsplanfasen er det kartlagt hvilke boliger som i fremtidig 
situasjon skal vurderes for tiltak på bolig og på uteplass (gul og rød 
støysone). I byggeplanfase vil denne vurderingen gjennomføres, og 
det er først da det blir avklart hvilke tiltak som vil tilbys den enkelte 
boligeier. SVV kan ikke på nåværende tidspunkt si når støytiltak vil bli 
utført, og vil ha dialog med grunneier om dette i byggeplanfase. Det 
normale er at tiltak gjennomføres like før anleggsarbeidet starter for å 
skjerme for anleggsstøy. Ulemper og eventuelle avbøtende tiltak mot 
bygg- og anleggsstøy blir vurdert i anleggsfasen. Plassering av 
anleggsmaskiner vil ikke kunne styres gjennom reguleringsplanen. 
Hensynet til bomiljø og bebyggelse ivaretas gjennom plan for Ytre 
miljø og gjeldende lovverk for anleggsdrift. Tidspunkt for 
anleggsarbeid reguleres av arbeidsmiljøloven, støyforskriften T1442 
mv. SVV ønsker å unngå støyende arbeid i helger, og nattestid. 
Dersom dette ikke er mulig, skal arbeidene varsler i forkant til 
kommunelegen og avbøtende tiltak for de berørte vurderes.   
3. Det er mulig å legge E18 noe ned på denne strekningen, men på 
grunn av Frestadtunnelen og høyde på brua over Retvet er det 
marginalt hvor mye dette utgjør. Se for øvrig kap. 6.4 i 
Planbeskrivelsen. Audenbølveien i bru over E18 vil bli et stort inngrep i 
landskapet og beslaglegge mer dyrka mark enn en kulvert. 
Audenbølveien skal opprettholdes som offentlig veg med offentlig 
vedlikeholdsansvar.  
4.  Det er fall fra Kvilesjøluggen, gjennom Frestadtunnelen mot 
Kråkstadelva (0,5%). For å unngå overvann i tunnelen, vil det derfor 
legges inn kummer som tar vann fra E18 ved tunnelportalen og leder 
dette ned til Bergerbekken.   
Viser til tegning G020 og G021 i tegningsheftet, som viser planlagte 
løsninger ved Bergerbekken, som skal ivareta alle eksisterende forhold 
knyttet til drenering. Midlertidig anleggsområde er tilstrekkelig stort 
til å gjennomføre nødvendige omlegginger av drensrør, bekk og 
bekkerensk/eventuell plastring. SVV har lagt inn ønsket om 
bekkelukking i planbeskrivelsen for å få relevante myndigheters 
uttalelse om forslaget i høringsperioden. NVE anbefaler at 

 
1. Ingen endring av planen.  
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen.  
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5. Jordforbedringstiltak: Beslaget på eiendommens dyrka mark utgjør over 10 % 
av totalarealet og at man i en periode mister nesten 25 % av det resterende 
arealet. Ber om at det settes i gang jordforbedringstiltak slik at man kan få 
opparbeidet dyrka mark der det er lav overdekning til fjell, som det er flere 
steder på eiendommen. Dette vil kunne avbøte noe av den jorda som avstås. 
6. Borebrønn: Det er en meget dyp borebrønn på eiendommen hvor inntaket 
ligger mer enn 100 meter under overflaten. Dette må hensyntas ved 
anleggsarbeidene slik at eiendommen ikke mister sin vanntilførsel. 
7. Gårdsvei: Henviser til tidligere samtaler i planprosessen om adkomstvei inn til 
gården, og ber om at SVV bekoster og utfører opprusting av eksisterende 
adkomstveg fra vest, og at adkomstvegen fra øst fjernes og omarbeides til dyrka 
mark. 

Bergerbekken opprettholdes som åpen av hensyn til biologisk 
mangfold m.m. Fylkesmannen tar ikke konkret stilling til avveining 
mellom jordvern og miljøhensyn, men påpeker at bekkelukking regnes 
som endring av plan og krever behandling etter PBL. SVV følger NVEs 
anbefaling, og opprettholder Bergerbekken som åpen i planforslaget. 
5. Eventuelle masseoverskudd til jordforbedring vil diskuteres med 
hver enkelt grunneier i grunnervervsfasen. 
 
 
 
6. Innspillet tas til etterretning.  
 
 
7. Opprusting av eksisterende adkomstveg fra vest vil utføres og 
bekostes av SVV dersom det er behov for dette. Eksisterende 
adkomstveg fra øst er lagt inn som midlertidig anl.området i plankart 
6, og skal tilbakeføres til dyrka mark.  
 

 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
6. Ingen endring av planen.  
 
 
7. Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 262, Bernt Aksel og Heidi Larsen  
Beboere på Nordli gård, gnr/bnr 12/2, Glenne. 
Er svært skuffet over at forholdet til støy ikke er bedre løst i planforslaget, til 
tross for at deres virksomhet har et stort behov for dette. Påpeker at hestene 
på gården er konkurransehester for ridning og trav som er lydømfintlige. 
Arbeidet med uttesting av utstyr for hest vil bli langt vanskeligere med støy og 
utenforliggende distraksjoner. Det er også uheldig at det arealet som i dag leies 
til beite for hestene vil bli belastet med kontinuerlig støy, samt vibrasjoner og 
lys.  Har vært i kontakt med SVV og konsulentens støyansvarlig og ber om at det 
iverksettes beregning av støyvoll med skjerm og tas inn i planforslaget. Dersom 
SVV ikke bekoster støyskjerming ønsker de likevel at tiltakene tas med i 
reguleringsplanen, slik at den kan bekostes av grunneier selv.  

 
SVV gjennomfører støyskjerming ihht T1442, dette inkluderer kun 
skjerming for boliger med tilhørende uteplass og støyfølsom 
bebyggelse (skoler, barnehager, sykehjem m.m.). Gården ligger ikke 
innenfor beregnet støysone for ny E18, og det vil derfor ikke vurderes 
å gjennomføre støytiltak for eiendommen.  
 
SVV kan ikke regulere inn en støyskjerm som ikke er en del av 
veganlegget, og som SVV anser at det ikke er behov for. Nordli gård 
må derfor søke Ski kommune og SVV (dersom den skal plasseres 
innenfor byggegrensen) om å få tillatelse til å oppføre en slik 
støyskjerm selv.  
 

 
Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 268, Erik Røhne Andersen 
Grunneier på Nordre Glenne gård, gnr/bnr 11/1. 
1. Eiendommen er nærmeste nabo til Glennetjern og blir sterkt berørt av ny 
E18. Er bekymret for bokvalitet og verdiforhold, i tillegg til omkringliggende 
landskap og de ødeleggelser ny E18 vil medføre. Forventer at SVV er 
etterrettelige og grundige ifm prosjektet slik at skadeomfanget minimeres samt 
at erstatning og avbøtende tiltak ikke begrenses pga kostnader. 

 
1. SVV har forståelse for at grunneier er bekymret for situasjonen. SVV 
følger gjeldende lovverk mht planlegging, prosjektering og 
gjennomføring av ny E18. Avbøtende tiltak blir gjennomført ihht 
faglige vurderinger. Kostnadsvurderinger vil være del av totalbildet 
mht avbøtende tiltak.  

 
1. Ingen endring av planforslaget.  
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2. Glennetjern: Påpeker at tjernet er et verdifullt våtmarksområde og har et rikt 
dyreliv og sjelden sumpskog. Det må legges til grunn at det er få slike tjern i 
området og at SVV legger inn ekstra innsats for å bevare tjernet og dets 
kvaliteter. Forutsetter at dersom vegen forringer bruksmulighetene for 
eiendommen ned mot tjernet, skal dette erstattes av SVV. 
3. Støy: Er i gul sone og nær rød sone ihht støyberegningene. Savner en bedre 
beskrivelse av støyforholdene i anleggsperioden. Forventer at støy utredes 
ytterligere konkret for eiendommen og at de får en direkte og individuell dialog 
med SVV om dette. Avbøtende tiltak må gjennomføres føre anleggsarbeidene 
starter. 
Ønsker at E18 blir lagt så lavt som mulig og ber om en konkretisering av hvor 
høyt over dagens terreng den vil ligge. Av hensyn til dyrelivet rundt Glennetjern 
bør det anlegges støyvoll på strekningen. 
 
 
 
 
 
 
4. Lys: Ber om en beskrivelse av hvilke konsekvenser og ulemper vegbelysningen 
på E18 vil få for deres eiendom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Luftforurensing: Ber om en redegjørelse for hvilke ulemper dette måtte gi 
både i anleggsfasen og etter at vegen er ferdig. 
6. Drikkevann: Deres drikkevannskilde blir berørt av anlegget og de forventer at 
denne blir erstattet i god tid før anleggsarbeidene starter. 
7. Erstatning av dyrka mark: Jorda som går tapt til ny veg er egnet til dyrking av 
grønnsaker og de forventer at dette blir hensyntatt ved beregning av erstatning. 
Dette gjelder også for midlertidig beslag i anleggsfasen. 
 

2. SVV er kjent med Glennetjernets verdi som naturtypelokalitet m.m. 
og forholder oss til relevant lovverk ved framføring av ny E18 gjennom 
området. Grunneiere får erstatning som skal dekke det økonomiske 
tapet som oppstår som følge av at eiendommen mister areal. Dette 
blir tatt opp som en del av grunnervervsprosessen. 
3. I byggeplanfase vil nærmere støyvurdering gjennomføres, og det er 
først da det blir avklart hvilke tiltak som vil tilbys den enkelte 
boligeier. SVV vil ha direkte dialog med grunneier om dette. Det 
normale er at tiltak gjennomføres like før anleggsarbeidet starter for å 
skjerme for anleggsstøy. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet vil bli 
vurdert i anleggsfasen. 
Glenneområdet er gjennom reguleringsplanfasen vurdert grundig med 
tanke på best mulig plassering av E18 ut fra ulike hensyn. Å senke E18 
gjennom området, vil ha store konsekvenser for grunnforhold og 
dyrka mark. I planforslaget ligger E18 forbi eiendommen fra 2,5 m til 3 
m over dagens terreng.  
SVV forholder seg til retningslinjer for støy T1442, og skjermer kun for 
boliger og annen støyfølsom bebyggelse. SVV vil ikke etablere 
støyskjermer for dyrelivet ved Glennetjern. 
4. Traséen krysser sentralt gjennom det åpne kulturlandskapet delvis i 
skjæring og delvis på fylling. En firefeltsveg med vegbelysning vil være 
eksponert til omkringliggende kulturlandskap. En av hensiktene med 
vegbelysning er å lage en lys vegoverflate som objekter vil synes godt 
imot. Det settes også krav til belysningen på hver side av vegen, i en 
bredde på mellom en halv kjørebanebredde og 5 m.  Utover dette vil 
det være mindre belysning. Bebyggelsen langs strekningen ligger 
tilbaketrukket fra vegen så virkningen av opplyst veg er i hovedsak 
knyttet til fjernvirkningen. En firefelts veg med vegbelysning vil bli 
eksponert i et spredtbygd område med lite belysning for øvrig.  Fra 
avstand vil den opplyste vegen oppleves som en "lysende stripe" i 
terrenget. 
5. Viser til Rapport luftkvalitet s.19, som er vedlagt planforslaget. 
Boligen ligger utenfor gul forurensingssone.  
6. SVV vil gjøre ytterligere kartlegging av og finne løsninger for 
drikkevannskilde som en del av byggeplanen.  
7. Temaet som tas opp her vi være en naturlig del av 
erstatningsspørsmålet i grunnervervsprosessen. 
 
 

2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planen.  
 
6. Ingen endring av planen.  
 
7. Ingen endring av planen. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Endring av planen 
8. Grunnforhold: Henviser til omtaler av kvikkleire og grunnforhold, og ber om 
en egen vurdering om i hvilken grad dette vil kunne få konsekvenser for våre 
arealer og bygninger. 

8. Etablering av E18 skal ikke gi noen konsekvenser for eiendommen 
mtp kvikkleire og grunnforhold. SVV gjør de tiltak som er nødvendige 
for å sikre stabilitet i området ved anleggsarbeider for ny E18.  
 

8. Ingen endring av planen.  
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4.2 Merknader og innspill i Ås kommune 
 

Merknad/innspill SVVs vurdering Konklusjon 
Dokument nr. 23, Lars Juul 
Grunneier av store eiendommer på Vinterbro. Innspillene fremkom på 
møte den 8.12.2015 og er etter avtale lagt inn som merknad til planen. 
1. Sporvognsmuseet: Ny E18 i sørgående løp gjør at museet må flytte. 
Grunneier spør hvorfor E18 ikke er lagt i rettere løp her. Ønsker ny 
plassering av museet ca 350 meter nord for dagens plassering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Høyungsletta/fv. 156: Ønsker at kryssing for gang- og sykkelveg 
legges i en kulvert under fylkesvegen og ikke i plan slik planforslaget 
viser. 
 
 
 
 
 
 
3. Ønsker at driftsvegen for kommunens spillvannsledning ikke legges 
over dyrka mark. Ledningsnett og kummer kan legges her, men ikke 
driftsvegen. Kan evt legge vegen over gården Billit. 
4. Ønsker rensedammen ved Franzefoss plassert lengst mulig mot 
Franzefoss og driftsveg for å spare inngrep i dyrka mark. 

 
 
1. Det er gjort mange vurderinger av hvordan E18 skal ligge i 
Vinterbrokrysset, og det er mange føringer mht bl.a. 
trafikksikkerhet og linjeføring. Det ble i møtet redegjort for den 
plasseringen som foreslås i reguleringsplanen. 
Grunneiers forslag til ny plassering av museet: Akershus 
fylkesavdeling vil være fleksible mht behandling av 
dispensasjonssøknad fra byggegrensen, fordi det er SVV som er 
den direkte årsak til behovet for flytting. Ny plassering må være 
utenfor vegens sikkerhetssone (10 meter). Deler av E6 ligger på 
lettfylling pga dårlige grunnforhold, og ny plassering av museet 
må ta hensyn til dette. SVV kan ikke uttale seg om hva andre 
etater eller kommunen kan komme med av innspill til en 
dispensasjonssøknad, og det er derfor en viss usikkerhet rundt 
krav som kan komme til ny plassering. SVV ønsker at foreningen 
som driver museet involveres i diskusjonen om ny plassering.  
2. Problemstillingen har vært drøftet med fagansvarlig for 
trafikksikkerhet med følgende konklusjon: Kryssing 
opprettholdes som vist i planforslaget fordi det er god sikt og 
relativt liten trafikk. Det legges inn en fysisk deler for myke 
trafikanter mellom kjørefeltene i fv. 156. Dette innarbeides i 
byggeplan. Hastigheten på strekningen skal vurderes. Pga 
terreng og grunnforhold er det vanskelig å lage en undergang. 
Det er heller ikke aktuelt med lyssignal pga 
trafikksikkerhetsmessige kriterier som ikke er tilstede.  
3. Innspillet er vurdert mtp jordvern, og nytt forslag til plassering 
av driftsvegen er lagt inn i revidert planforslag. 
 
4. Rensedammen er plassert etter tekniske krav til avrenning og 
terreng. Forslaget kan ikke imøtekommes. 

 
 
1. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av reguleringsplan, men løsning 
detaljeres ut i byggeplan. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Endring av planforslaget, driftsveg langs 
Vassflobekken flyttes for å unngå dyrka mark mot 
Vinterdalen. 
4. Ingen endring av planforslaget. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Konklusjon 
5. Kryssing for fotgjengere som skal til Vinterdalen/ Nøstvetmarka 
foreslås lagt øst for bru over E18, og at fortau fortsettes på østsiden av 
adkomstvegen til Franzefoss. 

5. Forslaget er vurdert i SVV mht trafikksikkerhet. Vanligvis er 
det naturlig å legge en tilrettelagt kryssing nær en rundkjøring. I 
dette tilfellet opprettholdes foreslått løsning fordi det er mange 
kryssende trafikkstrømmer, og fotgjengere vil kunne gi 
uoversiktlige situasjoner ved rundkjøringen. Ved pukkverket har 
bilene lav hastighet, god sikt og det er et enklere trafikkbilde. 
 

5. Ingen endring av planforslaget. 

Dokument nr. 39, Bård Hopland 
Grunneier av gnr/bnr 61/49 ved fv. 152 ved Holstad. 
Viser til brev datert 8.2.2016 samt sitt eget innspill til reguleringsplan 
for «Ny jord» datert 17.2.2015, og SVVs svar på dette datert 
23.3.2015. Siden innholdet i nevnte innspill ikke har blitt konkret tatt 
stilling til av SVV, gjentar han merknaden her. 
1. Vil gjerne motta informasjon om hvordan eiendommen totalt sett 
blir berørt av den planlagte anleggsvirksomheten for 
oppdyrkingsarealet NJ7, spesielt mht massetransport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ønsker en støyvoll mot fv 152 fra avkjørsel på Skuterudsletta og 
nordover, for å redusere trafikkstøy for boligene øst for fv 152. En slik 
voll blir liggende på hans eiendom, og han ber om at det vurderes å ta 
dette inn i reguleringsplanforslaget. Foreslår at masser fra 
anleggsdriften evt. kan legges inn i en slik voll. 

 
 
 
 
 
1. I reguleringsplanen for «Ny jord» er Søndre Skuterudvei delvis 
regulert til anleggsveg (østre del av vegen, som ender ut i fv. 
152). Massetransport for opparbeidelse av NJ7 skal foregå her, 
men det er tenkt at massene i hovedsak skal fraktes direkte fra 
E18- traséen og til NJ7. Det kan likevel bli nødvendig med noe 
uttransport av masser i begynnelsen av opparbeidelsen av NJ7, 
men det er et poeng å ha minst mulig massetransport på fv. 152. 
I reguleringsplanen for E18 er det lagt opp til at Søndre 
Skuterudvei frem til NJ7 skal brukes som anleggsvei, men bare i 
første del av anleggsfasen frem til det er opparbeidet en 
anleggsveg fra Nordre Skuterud gård, over Skuterudbekken og 
videre i fremtidig E18-trasé inn i Ski kommune. Eiendommen 
61/49 vil derfor berøres av massetransport i anleggsperioden for 
NJ7.  Når og hvor lang denne perioden blir kan ikke SVV svare på 
nå. 
2. Dersom grunneier mener at eiendommen er støyutsatt fra fv 
152, er dette noe som må diskuteres med SVV v/Fylkesavdeling 
Akershus. I dette prosjektet vil det kun skjermes for støy fra ny 
E18. Det er ikke aktuelt for dette prosjektet å gjennomføre 
støyskjerming langs fv 152. 
 

 
 
 
 
 
1. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planforslaget. 

Dokument nr. 45, Ole Fredrik Nordby 
Grunneier av gnr/bnr 105/1 ved Nordby/Nygårdskrysset. 
1. Kan ikke akseptere at SVV skal legge beslag på hans areal ved 
Nygårdskrysset. Kan ikke se at arealet trengs i forbindelse med 
utvidelsen. 

 
1. I reguleringsplanen er det satt av areal til fremtidig 
innfartsparkering. SVV har plassert innfartsparkeringen ut fra 
reisemønster (hvordan folk skal kunne parkere i kort avstand fra 

 
1. Ingen endring av planforslaget. 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Konklusjon 
 
 
 
 
 
2. Varsler motstand mot det foreslåtte trailerstoppet på 
Nygårdskrysset. 

holdeplass) og konfliktnivå mht. annen bruk av areal, for 
eksempel jordvern. SVV ser det som hensiktsmessig å erverve 
hele arealet mot selve kryssområdet fordi det ellers ville blitt et 
restareal. SVV opprettholder foreslått innfartsparkering og areal 
avsatt til vegformål i plankartet. 
2. Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 
dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 
 

 
 
 
 
 
2. Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges 
mellom Kveldroveien og E18, nord for McDonalds. 

Dokument nr. 46, Bjørn Erik Fiske 
Bor i Holstadkroken 108, Holstad. 
Planforslaget viser en ny adkomstveg fra det nye Holstadkrysset og til 
Holstadkroken, som vil bli den nye adkomstvegen både til 
Holstadkroken og Pukstad gård. Opplyser om at det på Pukstad gård 
er 4 boliger, lagerplass for et firma som leier ut lifter, utleie av 
stallplasser, samt at gårdeieren driver et landbruksverksted. Dette 
medfører trafikk av biler med og uten hestehengere, transport av 
lifter, kjøring med lastebiler, gravemaskiner og andre anleggs- og 
landbruksmaskiner. Dette vil medføre store ulemper for dem, med 
støv og støy fra vegen, og med tanke på sikkerhet for deres barn. 

 
SVV mener at det relativt sett er få kjøretøyer som vil benytte 
denne adkomstvegen, og at de vil ha lav hastighet ved boligene 
pga vegens utforming. Jordvern og god arrondering er vektlagt i 
valg av løsning. SVV opprettholder foreslått løsning. 

 
Ingen endring av planforslaget. 

Dokument nr. 52, Bente Tollefsrød 
Bor i Rombekkveien 13, Sneissletta. 
Synes det er mye bra i planforslaget. 
1. Det blir en uønsket og tungvint omkjøring for de fleste som bor på 
Sneissletta at dagens E18 foreslås stengt ved Langli. Nevner kjøring til 
skole, idrettsanlegg og fritidstilbud. 
 
 
 
2. Hvis det blir bompenger for å kjøre mellom Holstadkrysset og 
Nygårdskrysset vil beboerne på Sneis føle seg dobbelt straffet ved 
omkjøringen. 
 
3. Opplyser om at det er store ulemper med støy og trafikksikkerhet i 
dag, og at det mangler veilys fra Langli til Nygård, som er skolevei. Til 
tross for gjentatte henvendelser til Ås kommune som skulle tatt dette 
videre til SVV, mangler det fremdeles belysning. 

 
 
1. SVV mener at foreslått løsning er en akseptabel løsning for 
bilister. For beboere på Sneissletta vil foreslått løsning bety 
maksimum ca. 1,5 km lengre kjøreveg enn i dag ved å bruke ny 
E18 til Nygård. Trafikkavviklingen, sikkerheten og bokvaliteten vil 
bli betydelig bedre. Tilgjengeligheten til skole, idrettsanlegg 
m.m. er ivaretatt gjennom foreslått løsning. 
2. Politikerne i Ås og Ski har vært veldig tydelige på at 
lokaltrafikken ikke belastes med bompenger for kjøring mellom 
kommunene. SVV utreder nå bompengeløsninger som skal 
ivareta dette. 
3. Vist planforslag gjør at det blir en mye bedre situasjon mht 
støy og trafikksikkerhet. Ny gang- og sykkelveg fra Langli til da 
Vinci bru vil få belysning. Spørsmål om dagens vegbelysning kan 
E18-prosjektet dessverre ikke svare ut. 

 
 
1. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
3. Ingen endring av planforslaget.  
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Merknad/innspill SVVs vurdering Konklusjon 
4. Ønsker at den foreslåtte gang- og sykkelvegen mellom Langli og 
Nygård skiltes slik at beboere på Sneis kan bruke den som 
adkomstveg. Foreslår å bygge møteplasser for møtende trafikk, samt å 
legge inn kurver i vegen. Henviser til Mosseveien langs Årungen som 
eksempel på dette. Henviser også til kommentarer fra beboere på 
Sneis om at de uansett vil kjøre på gang- og sykkelvegen hvis det blir 
omkjøring om nytt Holstadkryss og ber om at det tas grep slik at det 
blir en trygg og fornuftig løsning for alle som skal ferdes der. 

4. Det er ikke ønskelig å blande myke trafikanter med biltrafikk. 
SVV mener at omkjøringen for bilister er overkommelig, og at 
gang- og sykkelvegen skal forbeholdes myke trafikanter samt 
nødvendig adkomst for landbruksmaskiner. Kjøring på gang- og 
sykkelveg vil i så fall være en aktivitet som er i strid med 
gjeldende skilting. Dersom det blir kjøring på gang- og 
sykkelvegen vil SVV gjøre tiltak for å ivareta trafikksikkerheten 
for myke trafikanter på denne strekningen. 
 

4. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 

Dokument nr. 58, Jørn og Grethe Johansen 
Bor i Gamle Kongevei 8, Nygård. 
1. Ønsker å komme i dialog med SVV snarest mulig for å se på en 
løsningen for støyskjerming rundt deres bolig. Mener det er fullt mulig 
å skjerme på en effektiv måte som også vil ha positiv effekt på øvrige 
boliger i området. Dette bør iverksettes så fort som mulig og 
uavhengig av en eventuell utvidelse av E18 pga en klar bekreftelse i 
støyrapporten at tidligere støyskjerming er for dårlig, og for å få dem 
ut av planskyggen. Forventer at politikere og kommunelegen i Ås ser 
på dette og støtter dem i denne saken. 
 
2. Den foreslåtte trailerparkeringen på Nygård skal, etter det som er 
opplyst, støyskjermes mot boligområder. Opplyser om at 
trailerparkeringen og adkomsten til denne ligger såpass høyt i 
terrenget at en skjerm vil reflektere støy mot boligområder. 
Trailerparkeringen bør absolutt flyttes til nærliggende næringsarealer 
for å spare matjord og hindre støy. 

 
1. Denne reguleringsplanen skal avklare behov for 
støyskjermingstiltak ift ny E18. E18-prosjektet har ikke mulighet 
til å gjøre støyskjermingstiltak for eksisterende situasjon. I 
denne planfasen er det kartlagt hvilke boliger som i fremtidig 
situasjon skal vurderes for tiltak på bolig og på uteplass. I 
byggeplanfase vil denne vurderingen gjennomføres, og det er 
først da det blir avklart hvilke tiltak som vil tilbys den enkelte 
boligeier. Det er uheldig at enkelte grunneiere havner i en såkalt 
planskygge.   
2. Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 
dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 

 
1. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges 
mellom Kveldroveien og E18, nord for McDonalds. 
 

Dokument nr. 63, Herman Jan Andriessen 
Grunneier av gnr/bnr 103/70 ved Nygård. 
Eiendommen 103/70 er lagt inn som del av ny veg i planforslaget. 
Dette virker ulogisk sett i forhold til eiendommene på begge sider. Ber 
om å få svar på hvorfor hans eiendom er regulert slik. 

 
Dette er en feil i plankartet, eiendommen skulle vært markert 
som BFS, frittliggende småhusbebyggelse, og vil bli endret i 
endelig planforslag. 
 

 
Endring av formål for eiendom 103/70 ved 
Nygårdsveien, fra SVT til BFS. 

Dokument nr. 78 og 163, Ås FrP 
1. Vinterbrokrysset har fått en mye bedre utforming enn i tidligere 
skisser, men det er fortsatt en del forbedringsmuligheter. 
2. Kryssing for gående/syklende ved Veidemannsveien: Gang- og 
sykkelvegen langs fv. 156 er del av hovedsykkelveinettet og det er ikke 
akseptabelt å la denne krysse fv. 156 i plan. Dette er en vesentlig 
dårligere kryssløsning enn i dag.  

1. Tas til orientering. 
 
2. Problemstillingen har vært drøftet med fagansvarlig for 
trafikksikkerhet med følgende konklusjon: Kryssing 
opprettholdes fordi det er god sikt og relativt liten trafikk. Det 
legges inn en fysisk deler for myke trafikanter mellom 

1. Ingen endring av planforslaget. 
 
2. Ingen endring av reguleringsplan, men løsning 
detaljeres ut i byggeplan. 
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3. Manglende busstopp i nytt Vinterbrokryss: Det er ikke planlagt 
busstopp for langdistansebusser i det nye krysset. Når man først 
bruker 1- 2 mrd på et kryss burde tilpasning til offentlig 
kommunikasjon være en selvfølge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Grusvei langs Vassflobekken: Dette blir et stort inngrep i 
bekkedalen og vil delvis bli meget bratt. Er det nødvendig med egen 
driftsvei for VA- nettet til kommunen? Det fungerer uten i dag. Hvis 
den er nødvendig har de følgende innspill:  

• Endepunktet mot Vinterbrokrysset må få en fornuftig 
forbindelse med sykkelveinettet mot Nøstvetmarka og mot 
fv 156 på vestsiden av E6/E18, uten at man må inn på 
pukkverkets område. 

• Det bør vurderes om driftsvegen kan flyttes nærmere 
Vinterbrokrysset for å spare terreng ved Vassflobekken. 

• Vinkelen på driftsvegen ved rensedam i Nygårdskrysset bør 
rettes ut. 

• Det må være direkte tilgang for syklende mellom 
busslomme på nordgående rampe i Nygårdskrysset og 
driftsvegen. 

• Foreslår at driftsvegen gjøres enveiskjørt fra Nygård til 
Vinterbro og at den starter i busslommen på nordgående 
rampe på Nygård. Dette vil spare plass og kostnader. 
Busslommen må da utvides noe. 

 
 
 

kjørefeltene i fv. 156. Dette innarbeides i byggeplan. 
Hastigheten på strekningen skal vurderes. Pga terreng og 
grunnforhold er det vanskelig å lage en undergang. Det er heller 
ikke aktuelt med lyssignal pga trafikksikkerhetsmessige kriterier 
som ikke er tilstede.  
3. Busstopp for ekspressbusser i Vinterbrokrysset: Busstopp i 
selve krysset er uaktuelt fordi det er stor trafikkmengde og 
kryssende trafikkstrømmer, og det er ikke ønskelig med 
fotgjengere som krysser vegene. Dette betyr at en holdeplass 
må ligge utenfor selve kryssområdet, på fv. 156. Eksisterende 
holdeplasser på begge sider av fv. 156, mellom Tusenfryd og 
Vinterbro senter, ligger nær hverandre og det er ikke behov for å 
erstatte alle. Fv. 156 er en parallellveg med E18/E6, og har god 
tilknytning til gang- og sykkelveg samt til boligområder. Bussen 
vil også i fremtiden kunne bruke holdeplassene her. Løsningen 
vist i planforslaget er vurdert til å være en god løsning for 
bussreisende i begge retninger. 
4. Det er et ønske fra Ås kommune om å etablere driftsvegen for 
å drifte VA-nettet som legges her.  Hovedsykkelvegruta i 
området går over Myråsdalen. Kobling mellom Kveldroveien og 
gang- og sykkelvegnettet langs fv. 156 er nylig åpnet og SVV 
ønsker å opprettholde denne ruta. Dersom driftsvegen langs 
Vassflobekken skal være en gang- og sykkelveg, må det gjøres 
endringer slik at vegen tilfredsstiller krav til geometri. Dette gir 
konsekvenser for arealinngrep langs/i Vassflobekken pga 
tilpassing til eksisterende gang- og sykkelvegnett i området, 
kjøreadkomst fra lokalvegnettet (for driftsbiler), vegen må 
utformes universelt med tanke på stigningsforhold. I 
Vinterbrokrysset må det etableres en egen gang- og 
sykkelvegbru over E18 for å koble løsningen til fv.156, noe som 
er svært kostnadsdrivende og utfordrende å få til gjennom et 
ellers krevende kryssområde. Statens vegvesen har besluttet å 
asfaltere driftsvegen, slik at den kan benyttes som et 
supplement til hovedsykkelvegruta over Myråsdalen. Vegen vil 
ikke vil ha standard som en gang- og sykkelveg, noe som betyr at 
den f.eks. ikke vil bli belyst. Påkobling mot Vinterbrokrysset vil 
bli noe endret, etter innspill fra grunneier om å unngå beslag av 
dyrka mark. Dette gir en bedre løsning for syklister.  

 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planforslaget. 
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5. Busslomme på sørgående rampe i Nygårdskrysset: Det må sikres 
direkte adkomst fra bensinstasjonen, mange vil bruke bensinstasjonen 
for å hente/bringe busspassasjerer. 
6. Gang- og sykkelveg østover langs Søndre Tverrveg: Foreslår at det 
bygges en ny gang- og sykkelvegforbindelse mellom ombygget, østre 
rundkjøring på Nygård og eksisterende grusveg langs Søndre Tverrveg. 
I dag slutter gang- og sykkelvegen i rundkjøringen. 
 
 
 
7. Trailerparkering: Plasseringen på dyrket mark fremstår som 
særdeles uhensiktsmessig og i strid med både kommunale og sentrale 
føringer. De viser til at det vil komme mange plasser på Taraldrud 
mindre enn 5 min unna. Mener at døgnhvileplassene ikke 
nødvendigvis må ligge langs E18, og at den største andelen av 
tungtrafikk går på E6. 
 
 
 
 
8. Gang- og sykkelveg øst for da Vinci bro/adkomst til Sneissletta: 
Mener at lokalsamfunnet på Sneis må høres spesielt og at det må 
finnes en løsning som de er enige i. Barna i området går på Solberg 
skole og har lekekamerater på østsiden av E18. Virker som en dårlig 
løsning å knytte gang- og sykkelvegen mot vestsiden av E18. Det 
hadde trolig vært bedre å knytte gang- og sykkelvegen til sørenden av 
Nygårdsveien.  
 
 
9. Snødeponi: Mener at dette åpenbart ikke er en del av E18- 
prosjektet siden det er et ønske fra SVVs driftsavdeling og det er snø 
fra fylkesvegene i Ski og Ås som skal lagres. 
 
10. Gang- og sykkelvegkryssing av ny E18 på Holstad: I dag krysser 
driftsvegen til Jernbaneverket under E18 i kulvert. Mener at planen 
legger opp til at ny E18 vil sperre for drifts- og sykkelvegen. Det er 
heller ikke tatt hensyn til at Ås kommune har fremført at nødvendig 

Det vil bli direkte tilgang for syklende mellom busslomme på 
nordgående rampe og driftsvegen.  
5. Dette er et godt innspill, det er tilstrekkelig areal innenfor 
vegformål til en forbindelse i planforslaget, dette innarbeides i 
byggeplanen. 
6. SVV har sett på forslaget og vurderer det slik at biltrafikken 
langs Gamle Kongevei er så liten (trafikk til eiendommene) at 
den kan benyttes av syklister uten at dette er en konflikt. På 
grunn av høydeforskjell mellom undergang under Søndre 
Tverrveg og Nygårdsveien/Gml Kongevei, er det ikke mulig å 
etablere en forbindelse mellom gang- og sykkelvegen i kulverten 
og Gamle Kongevei. 
7. Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 
dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 
Angående Taraldrud: Det er ikke bestemt at det skal bygges 
døgnhvileplasser på Taraldrud, det er kun startet en planprosess 
der også andre plasseringer blir vurdert. Plassen skal betjene 
trafikk på E6, og det er dermed ikke sikkert at den får en 
plassering som er hensiktsmessig for E18-trafikken. 
8. SVV mener at foreslått løsning er en akseptabel løsning for 
bilister. For beboere på Sneissletta vil foreslått løsning bety 
maksimum ca. 1,5 km lengre kjøreveg enn i dag ved å bruke ny 
E18 til Nygård. Trafikkavviklingen, sikkerheten og bokvaliteten vil 
bli betydelig bedre. Tilgjengeligheten til skole, idrettsanlegg 
m.m. er ivaretatt gjennom foreslått løsning. I høring av 
planprogrammet kom det sterke innvendinger mot å legge gang- 
og sykkelvegen på østsiden av E18 fordi Nygårdsvegen ikke er 
tilrettelagt for denne typen av blandet trafikk.  
9. SVVs driftsavdeling har et behov for snødeponi, og det er 
vanskelig å finne egnede arealer for et slikt anlegg. Som med 
massedeponiene for E18- prosjektet ser vi det slik at dette er et 
viktig samfunnsnyttig anlegg, som det offentlige må ivareta. 
10. Viser planprogrammets punkt 2.4.3 der det står at SVV skal 
finne en akseptabel løsning for hvordan sykkelvegene langs 
jernbanens vestside kan sammenkobles. Dette er ivaretatt i 
planforslaget, men tydeliggjøres i revidert planforslag. SVV vil 

 
 
5. Ingen endring av planforslaget, løsningen detaljeres 
ut i byggeplanen. 
 
6. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
7. Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges 
mellom Kveldroveien og E18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
10. Endring av planforslaget: Kobling mellom dagens 
sykkelvegløsning og framtidig sykkelvegløsning ved 
eksisterende bru over jernbanen reguleres, se plankart 
nr. 5 i Ås kommune.  
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korridor for fri ferdsel for denne traseen må sikres. Dette kan de ikke 
akseptere.  
Mener at den enkleste løsningen vil være å gjøre brua over ny E18 
bred nok til at sykkelveg kan føres over sammen med jernbanen, 
deretter samordnes med veien til rensedam og derfra forlenges 
sydover over Bølstadbekken. Dette bør reguleres gjennom hele 
reguleringsområdet. 
11. Gammel E18 med bredde 5,5 meter: Mener forslaget om 
kjørebredde på 5,5 meter og 1,5 meter brede sykkelfelter på hver side 
fremstår som lite gjennomarbeidet. Mener 6 meter vegbredde er 
langt å foretrekke, med gang- og sykkelveg fysisk adskilt fra vegbanen 
med autovern eller betongblokker. 
 
 
 
 
 
12. Gjør oppmerksom på at eksisterende holdeplass for buss rett syd 
for vestre rundkjøring på fv. 156, ikke er inntegnet i planforslaget, og 
at det selvfølgelig må legges inn en bussholdeplass her. 

regulere nok areal til en gjennomførbar løsning over ny E18 og 
under dagens E18, fram til eksisterende system. Dette må være 
del av et helhetlig system og en helhetlig utbygging, men SVV 
ivaretar muligheten for en fremtidig kryssing av vårt vegsystem 
gjennom denne reguleringsplanen. 
 
 
11. SVV har vurdert innspillet om å opparbeide en ensidig gang- 
og sykkelvegløsning adskilt med rekkverk langs dagens E18 fra 
Holstad til Retvet. Rekkverk utløser krav om mer areal for å 
ivareta trafikksikkerhet og driftshensyn, og krever derfor 11 
meter vegbredde, mot dagens vegbredde på  8-9 meter. 
Arealbeslag øker med 18 daa, noe som også vil kreve en 
reguleringsplan. Det blir lite biler på dagens E18 (ca. 2000 biler i 
døgnet) og kostnaden med en utvidet veg kan ikke forsvares opp 
mot behovet for den. SVV opprettholder foreslått løsning med 
5,5 m vegbredde og 1,5 m brede skuldre på hver side av vegen.  
12. Holdeplassen er planlagt flyttet til gangbru over fv. 156, før 
anleggsstart for E18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ingen endring av planforslaget. 
 
 

Dokument nr. 156, Marit og Ulf Johannessen 
Bor i Gamle Kongevei 26, Nygård. 
1. Trailerstopp: Protesterer mot trailerstopp ved Nygårdskrysset pga 
alt det vil medføre av belastninger på miljøet. Det oppholder seg 
mange ungdommer på kveldstid året rundt og det ligger i nærheten av 
boliger. Er bekymret for hva et trailerstopp kan medføre av narkotika, 
alkohol, forsøpling og støy, og er opptatt av at barn og unge skal 
kunne ferdes trygt og fritt også i fremtiden. Ber om at SVV finner en 
mer fornuftig plassering av trailerstoppen, for eksempel på Taraldrud 
eller kontrollplassen på Holstad. 
 
 
2. Støy: Ønsker å vite hvordan SVV skal skjerme for støy fra ny E18. 
Har i dag støy fra E18 og Nygårdskrysset og antar at dette vil øke. 

 
1. Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 
dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 
Angående Taraldrud: Det er ikke bestemt at det skal bygges 
døgnhvileplasser på Taraldrud, det er kun startet en planprosess 
der også andre plasseringer blir vurdert. Plassen skal betjene 
trafikk på E6, og det er dermed ikke sikkert at den får en 
plassering som er hensiktsmessig for E18-trafikken. 
2. I denne planfasen er det kartlagt hvilke boliger som i fremtidig 
situasjon skal vurderes for tiltak på bolig og på uteplass, og dette 
er vist i støysonekart som er vedlagt planforslaget, og beskrevet 
i en egen støyrapport. I byggeplanfase blir det avklart hvilke 
tiltak som vil tilbys den enkelte boligeier. 
 
 

 
1. Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges 
mellom Kveldroveien og E18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planforslaget.  
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Dokument nr. 155, Bodil Sælid og Georg William Sverdrup 
Bor på Nordby gård. 
Grunneiere på arealet for den planlagte trailerstoppen på Nygård. 
Stiller seg svært negative til planene om trailerstopp ved Nygård. Først 
og fremst bekymret for hva det vil medføre av sosiale og miljømessige 
belastninger. Mener plasseringen nært et boligområde er unødvendig 
når det finnes flere andre alternativer som er bedre mht avstand fra 
bebyggelse. Mange ungdommer oppholder seg ved Shell-stasjonen på 
kveldstid, og de vil kunne oppstå konflikter eller uønsket kontakt 
mellom ungdommene og trailersjåførene. Er bekymret for hva 
trailerstoppen kan bringe med seg av alkohol, narkotika, prostitusjon, 
søppel, støy og rot. Er som grunneiere opptatt av at trailerstoppen 
beslaglegger dyrket mark av høy kvalitet. Utfra et jordvernperspektiv 
vil det være mer fornuftig å legge trailerstoppen et annet sted. 
Foreslår å legge trailerstopp på Tusenfrydparkeringen, kontrollplassen 
på Holstad, på eksisterende kontrollplass på Taraldrud eller på 
Svartskog. 

 
 
Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 
dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 
Angående Taraldrud: Det er ikke bestemt at det skal bygges 
døgnhvileplasser på Taraldrud, det er kun startet en planprosess 
der også andre plasseringer blir vurdert. Plassen skal betjene 
trafikk på E6, og det er dermed ikke sikkert at den får en 
plassering som er hensiktsmessig for E18-trafikken. 
Angående Taraldrud: Det er ikke bestemt at det skal bygges 
døgnhvileplasser på Taraldrud, det er kun startet en planprosess 
der også andre plasseringer blir vurdert. Plassen skal betjene 
trafikk på E6, og det er dermed ikke sikkert at den får en 
plassering som er hensiktsmessig for E18-trafikken. 
 

 
 
Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges mellom 
Kveldroveien og E18. 

Dokument nr. 164, Kjell Thirud 
Bor på Nordre Østensjø gård, Østensjøveien 60. 
De siste 20 til 40 årene har det vært utrivelig å gå/sykle i området ved 
Holstad/Østensjøvann. Synes det er positivt at gamle E18 snevres inn 
og at det blir mulig å sykle/gå langs vegen, men ber om at det 
vurderes å legge gang- og sykkelbane på den ene siden av vegen slik at 
den får en bredde på 3 meter, adskilt fra kjørevegen med rekkverk i 
betong eller stål. Dette vil gi myke trafikanter bedre beskyttelse og 
større rom å bevege seg på.  
Beboerne i området har mange ganger foreslått at det skal bygges 
gang- og sykkelveg langs E18, men uten å ha blitt hørt. Beskriver 
dagens muligheter for skoleveier/turveier i området Holstad mot Ski, 
Kråkstad, Ås og Nordby, og påpeker at østover mot Kråkstad mangler 
det turveiforbindelse som er tilknyttet resten av turveinettet. 
Oppfordrer til at den nye forbindelsen som nå vil lages langs gamle 
E18, blir trygg og sikker for alle brukergrupper. 
Antar at det vil bli en del tungtrafikk og landbruksmaskiner som 
fremdeles vil bruke gamle E18/fremtidig fv. 128, og at disse vil skape 
vindsug og dårlige forhold for gående og syklende på sykkelfelt langs 
fylkesvegen. Rekkverk vil beskytte de myke trafikantene, for eksempel 

 
SVV har vurdert innspillet om å opparbeide en ensidig gang- og 
sykkelvegløsning adskilt med rekkverk langs dagens E18 fra 
Holstad til Retvet. Rekkverk utløser krav om mer areal for å 
ivareta trafikksikkerhet og driftshensyn, og krever derfor 11 
meter vegbredde, mot dagens vegbredde på  8-9 meter. 
Arealbeslag øker med 18 daa, noe som også vil kreve en 
reguleringsplan. Det blir lite biler på dagens E18 (ca. 2000 biler i 
døgnet) og kostnaden med en utvidet veg kan ikke forsvares opp 
mot behovet for den. SVV opprettholder foreslått løsning med 
5,5 m vegbredde og 1,5 m brede skuldre på hver side av vegen. 
 

 
Ingen endring av planforslaget. 
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når to brede kjøretøyer møtes. Selv om det er en ulempe at man må 
krysse fv. 128 hvis gang- og sykkelvegen legges på en side, kan dette 
løses ved å lage gode og trafikksikre krysningspunkter. 
 
Dokument nr. 168, Casper Hoelstad 
Grunneier av gnr/bnr 62/1, Holstad. 
1. Ønsker etablering av tømmeropplagringsplass øst for ny E18 med 
egnet adkomst for tømmerbiler. 
 
2. Ber om at veier som skal benyttes av landbruksmaskiner 
spesifiseres, og at adkomst til jorder på begge sider av ny E18 sikres. 
Det må tas hensyn til bredde og størrelse på landbruksmaskiner når 
vegene planlegges og etableres. 
 
3. Anleggsveger må etableres og tilrettelegges etter grunneiers 
ønsker. 
 
 
 
4. Mener at snødeponi ikke er under SVVs mandat når det er ny E18 
som skal bygges. Snødeponiet er planlagt tett inntil et mulig 
nydyrkingsområde og kan avgi forurensing til dette. 
 
 
 
5. Ber om at det etableres en bom for å stenge kontrollplassen når 
den ikke er i bruk, for å hindre forsøpling og bruk av uvedkommende. 

 
1. SVV vil finne en egnet plassering for velteplass i samarbeid 
med grunneier og angi plassering i byggeplan, kan evt. 
kombineres med kontrollplassen på Holstad.  
2. SVV oppfatter at det er ny fv.128 fra bru over jernbanen til 
nytt Holstadkryss, samt ny Holstadkroken/driftsveg til rensedam 
ved Bølstadbekken som det er snakk om her. Disse vegene vil bli 
dimensjonert for landbruksmaskiner, og det vil ikke være 
begrensinger på slik ferdsel her.  
3. Innenfor anleggsområdet vil anleggsveger bli etablert der 
entreprenøren ser det hensiktsmessig å ha dem. Under 
anleggsfasen vil SVV ha løpende dialog med alle berørte 
grunneiere, og imøtekomme grunneiers ønsker så langt det lar 
seg gjøre.  
4. SVVs driftsavdeling har et behov for snødeponi, og det er 
vanskelig å finne egnede arealer for et slikt anlegg. Som med 
massedeponiene for E18- prosjektet ser vi det slik at dette er et 
viktig samfunnsnyttig anlegg, som det offentlige må ivareta. 
Avrenning fra snødeponiet vil bli renset før utslipp til 
Bølstadbekken. 
5. Innspillet tas med videre i byggeplanfasen, og etableres 
dersom det er mulig.  
 

 
1. Ingen endring av planen, plassering av velteplass 
detaljeres i byggeplan. 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 174, Linda og Odd Tollefsrød 
Beboere i Rombekkveien 17, gnr/bnr 97/23, Sneis. 
1. Bekymret for deponiene og særlig deponi 4b som kommer nært 
deres bolig. Påpeker at det i dag er store problemer med overvann på 
dyrket mark tilhørende 97/1 som kommer over på deres eiendom, 
lurer på hva som vil skje med dette i byggeperioden og etterpå. 
Forventer at et evt. knuseverk på deponi 4b plasseres lengst mulig 
unna boligen. Positivt at deponiet skal beplantes.  
 
 
 

 
1. I ferdig tilstand vil deponi 4b fungere støydempende for 
boliger på Sneis og bli et skogsareal. I anleggsfasen vil det bli 
ulemper for nærmiljø pga. sprengning for E18 og opparbeidelse 
av deponiet. Avbøtende tiltak er beskrevet i Plan for Ytre miljø 
kap. 5.2. Tiltak for anleggsperioden vil detaljeres ut ytterligere i 
byggeplanen.   
Mht overvann, er det to bekkeløp i nærområdet som vil bli 
delvis omlagt som en følge av ny E18. Alt vann som kommer fra 
selve vegen, vil bli samlet opp i langsgående grøftesystem og 

 
1. Ingen endring av planen. 
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2. Er veldig negative til at gamle E18 foreslås stengt ved Langli. Fører 
til at Sneis isoleres og at alle får lang omkjøringsvei til barnehage, 
skole, idrett, kirke o.l. Mener at gang- og sykkelveien bør kunne 
brukes til adkomst for beboere på Sneis.  
 
 
 
 
 
3. Påpeker at planforslaget medfører et dårligere busstilbud enn i dag, 
siden dagens busslinje på E18 ikke vil kunne opprettholdes på gml. 
E18 hvis den stenges. 

ført til rensedam før utslipp til Bølstadbekken. Problemer med 
eksisterende drenering vil ikke bli utbedret som følge av ny E18. 
I anleggsperioden vil det opparbeides en midlertidig rensedam 
for å fange opp partikler fra deponiet. For permanent situasjon 
vil ikke deponiet skape mer vannavrenning enn i dag da arealet 
tilbakeføres til skogsareal.  
For støy fra knuseverk o.l. forholder SVV seg til gjeldende 
lovverk mht. anleggsstøy, se Plan for Ytre miljø kapittel 3. 
Entreprenør vil ha stor frihet til å planlegge sin anleggsdrift 
innenfor regelverket. Se for øvrig Rapport anleggsgjennomføring 
for mer detaljer. 
2. SVV mener at foreslått løsning er akseptabel løsning for 
bilister. For beboere på Sneissletta vil foreslått løsning bety 
maksimum ca. 1,5 km lengre kjøreveg enn i dag ved å bruke ny 
E18 til Nygård. Trafikkavviklingen, sikkerheten og bokvaliteten vil 
bli betydelig bedre. Tilgjengeligheten til skole, idrettsanlegg 
m.m. er ivaretatt gjennom foreslått løsning. Det er ikke ønskelig 
å blande myke trafikanter med motorisert ferdsel. SVV mener at 
gang- og sykkelvegen bør forbeholdes myke trafikanter samt 
nødvendig adkomst for landbruksmaskiner.  
3. Avstanden til nærmeste holdeplass vil bli lenger enn den er i 
dag. Plassering av holdeplasser er vurdert i samarbeid med 
busselskapene og deres tanker om fremtidig rutetilbud og 
behov. Endringen fra dagens situasjon på Sneis med 
gjennomgående E18 til ny situasjon som blindveg har 
konsekvenser som SVV mener er overveiende positive 
(bokvalitet, støy, trafikksikkerhet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 

Dokument nr. 176, Thorvald Sverdrup 
Grunneier av Riis gård, Nordby. 
1. Mener det er positivt med viltkryssing på Rissletta og at det ikke blir 
lokalveg mellom Sneis og Nygård. 
2. Påpeker at det er det er beklagelig at E18 vil skape en mur gjennom 
bygda og beslaglegge store arealer med dyrket mark. 
 
3. Mener forslaget har et betydelig forbedringspotensial på 
strekningen Riis-Langli-Sørli, og foreslår følgende endring: 
Gang- og sykkelveien mellom Nygård og Langli flyttes i østre ende slik 
at den ligger parallelt med E18 helt frem til viltkryssingen på Sørli. 
Dette medfører mindre beslag av dyrket mark enn i planforslaget og 

 
1. SVV tar innspillet til orientering. 
 
2. Det er beklagelig at E18 skaper en barriere, men dette er 
vanskelig å unngå. SVV har lagt til rette for kryssingsmuligheter 
for å bøte på barriereeffekten. 
3. Forslaget til ny utforming av gang- og sykkelvegen er vurdert 
og revidert mtp best mulig arrondering om minst mulig beslag 
av dyrka mark, samtidig skal vegen ha en god linjeføring for 
syklister. Adkomst til skogen vil bli som vist på tegning O007, og 
detaljert ut i byggeplanfase.  

 
1. Ingen endring av planen. 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
3. Endring av planen, plankart justeres med ny 
geometri på gang- og sykkelvegen.  
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er bedre mht drift av arealene. Endringen innebærer også at turveien 
over viltlokket får en bedre tilknytning til gang- og sykkelveien, og at 
tilgjengeligheten til skogen bedres for alle brukergrupper. 
4. Opplyser om at han ikke har signert og returnert avtale for Ny jord- 
prosjektet, og at hans eventuelle deltakelse i dette prosjektet 
forutsetter en reguleringsplan som i høyere grad tar vare på dyrket 
mark og gir en mer hensiktsmessig drifts- og turvei, enn hva 
planforslaget legger opp til. 

 
 
 
4. Det er opp til hver enkelt grunneier om man vil inngå en 
intensjonsavtale om Ny jord. Dersom man ikke inngår en 
intensjonsavtale vil videre detaljering/byggeplanlegging av det 
aktuelle arealet, stanses. 

 
 
 
4. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 177, PURA («Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersøvassdraget») 
Mener at SVV har gjort en god jobb innen vannkvalitetsvurderinger og 
vannkvalitetshensyn. Det er i planarbeidet lagt til rette for gode 
løsninger i anleggs-, drifts- og vedlikeholdsfase for å beholde og 
opprettholde god kjemisk og økologisk vannkvalitet i traséområdet. 
Valg av løsninger er fundert på vannkvalitetsfaglig grundige og 
gjennomarbeidede rapporter og notater. Det er imidlertid enkelte 
områder som bør vektlegges i sterkere grad, dette gjelder spesielt: 
1. Avbøtende tiltak for å opprettholde vannkvaliteten i anleggsfasen 
må tydeliggjøres i Plan for ytre miljø. Tiltakene som er ramset opp i 
kap. 6.1.2 i rapport «Vannmiljø, rensesystemer og 
konsekvensutredning», bør også inngå i Plan for ytre miljø. 
2. Biologiske parametere bør tas inn i overvåkningsprogrammet for 
vannkvalitet som etableres i forbindelse med veiprosjektet. Dette 
kommer i tillegg til de kjemiske og fysiske støtteparameterne. 
Biologiske parametere som begroingsalger, planktonalger og bunndyr, 
vil gi en mer stabil indikator på kjemisk og økologisk tilstand.  Henviser 
til en rapport av PURA som ferdigstilles i disse dager, som er relevant 
både ift. geografisk område og tema toksisitet. 
3. Flomberegninger i et lokalt perspektiv savnes. Dette gjelder 
rapporten «Vassdragstekniske vurderinger», som burde inneholdt en 
mer detaljert vurdering av tiltak og innretninger som må tre i kraft ved 
store nedbørsepisoder (over 10 mm) med påfølgende flom. I slike 
situasjoner vil vegvannets transport til tilgrensende vassdrag skje 
raskere enn om vegvannet går den naturlige transportveien via 
grunnvannet til bekken. Dette medfører økt vannføring i bekken og 
økt fare for erosjon og forurensing. Det savnes en grundigere 
redegjørelse for forebyggende tiltak for å redusere vegvannets 
påvirkning på vannføring til tilgrensende vassdrag.  
4. Et viktig suksesskriterium for å ivareta hensynet til vannkvalitet i 
vegprosjektet er at de beskrevne løsningene i det videre planarbeidet 

 
 
 
 
 
 
 
1. Innspillet tas til etterretning og de nevnte tiltakene legges inn 
i Plan for ytre miljø. 
 
2. Innspillet tas til etterretning og vil bli innarbeidet i 
overvåkningsprogrammet for vannkvalitet. 
 
 
 
 
 
 
3. Innspillet tas til etterretning og SVV har utarbeidet et eget 
notat om dette temaet som legges ved endelig planforslag, se 
vedlegg 2. Eventuelle tiltak vil bli redegjort for og evt. 
innarbeides i Plan for Ytre miljø, planbestemmelser og plankart. 
 
 
 
 
 
 
4. Fagrapportene vil være en del av tilbudsgrunnlaget for den 
videre prosjekteringen. I tillegg følges både byggeplanlegging og 

 
 
 
 
 
 
 
1. Tiltak fra kap. 6.1.2 i rapport «Vannmiljø, 
rensesystemer og konsekvensutredning» legges inn i 
Plan for ytre miljø. 
2. Tiltakene legges inn i Plan for ytre miljø.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
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styrkes og videreføres. PURA vil sterkt påpeke viktigheten av en 
effektiv videreføring av de faglig funderte forslagene til tiltak som 
inngår i planens fagdokumenter. Det registreres en noe nedtonet 
vektlegging av vannkvalitetshensyn i planbeskrivelsene for 
kommunene. Dette forsterker behovet for å videreføre 
fagdokumentenes innhold og forslag i den videre planprosess. 
 

anleggsarbeider opp av en egen koordinator for ytre miljø. SVV 
utarbeider rutiner for oppfølging av alle miljøhensyn, herunder 
også vannmiljø. 
 

 
 
 

Dokument nr. 179, Inger Andersen og Rolf Eide Andersen 
Beboere i Gamle Kongevei 42. 
Forstår at det er vanskelig å anlegge støydempende tiltak som gir 
effekt for boligene i Gamle Kongevei. Vil påpeke at det etter fjerning 
av vegetasjon i forbindelse med industriområdet har blitt en betydelig 
økning av støy. Det virker som om de har fått en «ekkoeffekt». Spør 
om det finnes tiltak som kan avhjelpe situasjonen, som 
støyabsorberende eller støydempende materialer, tett vegetasjon 
langs vegen, for eksempel brukt sammen med viltgjerder. Mener det 
er åpenbart at vegetasjon demper støy, det samme gjelder for snø. 
Dersom noe kan gjøres, evt som et forsøk, kan gjerne deres eiendom 
benyttes til for eks. målinger. Det er svært plagsomt med støyen i dag, 
særlig støy fra motorsykler og tunge kjøretøyer i sydgående retning.  
 

 
Reguleringsplanen skal avklare behov for støyskjermingstiltak ift 
ny veg. E18-prosjektet har ikke mulighet til å gjøre 
støyskjermingstiltak for eksisterende situasjon. 
Denne boligen ligger i gul støysone i beregningene for ny E18.  I 
reguleringsplanfasen er det kartlagt hvilke boliger som i 
fremtidig situasjon skal vurderes for tiltak på bolig og på 
uteplass (gul og rød støysone). I byggeplanfase vil denne 
vurderingen gjennomføres, og det er først da det blir avklart 
hvilke tiltak som vil tilbys den enkelte boligeier.  

 
Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 183, Miljøpartiet de Grønne i Ås 
1. Manglende tilrettelegging for syklister: Etterlyser tiltak for å legge 
forholdene til rette for syklister i området Nygårdskrysset – Vinterbro. 
Viser til dagens situasjon hvor det sykles på skulderen til E18, og at 
gang- og sykkelvegen gjennom industrifeltet i Myråsdalen er et dårlig 
alternativ pga. svinger og opp- og nedoverbakker. I tillegg vil denne 
vegen bli farlig å sykle på i fremtiden fordi andelen 
tungtransport/lastebiler vil øke når bedriftene utvider. Foreslår at 
driftsvegen langs Vassflobekken bygges slik at den blir attraktiv for 
syklister, ved å asfaltere og minimere stigningsforhold og svinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hovedsykkelvegruta i området går over Myråsdalen. Kobling 
mellom Kveldroveien og gang- og sykkelvegnettet langs fv. 156 
er nylig åpnet og SVV ønsker å opprettholde denne ruta. Dersom 
driftsvegen langs Vassflobekken skal være en gang- og 
sykkelveg, må det gjøres endringer slik at vegen tilfredsstiller 
krav til geometri. Dette gir konsekvenser for arealinngrep langs/i 
Vassflobekken pga tilpassing til eksisterende gang- og 
sykkelvegnett i området, kjøreadkomst fra lokalvegnettet (for 
driftsbiler), vegen må utformes universelt med tanke på 
stigningsforhold. I Vinterbrokrysset må det etableres en egen 
gang- og sykkelvegbru over E18 for å koble løsningen til fv.156, 
noe som er svært kostnadsdrivende og utfordrende å få til 
gjennom et ellers krevende kryssområde. Statens vegvesen har 
besluttet å asfaltere driftsvegen, slik at den kan benyttes som et 
supplement til hovedsykkelvegruta over Myråsdalen. Vegen vil 
ikke vil ha standard som en gang- og sykkelveg, noe som betyr at 
den f.eks. ikke vil bli belyst.  

1.Ingen endring av planen.  
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2. Snødeponi: Ser ikke at dette anlegget hører hjemme under E18- 
prosjektet. Av de viste plasseringsalternativene i Snødeponi-rapporten 
er de enige i at alternativ 5 er det beste alternativet, og har følgene 
innspill til den videre planleggingen: 

• Det er viktig at det avsettes nok areal til nødvendige 
renseanlegg, sedimentasjonskammere og hvis det senere 
skulle vise seg nødvendig; plass til filtreringsanlegg. 

• Klorider og andre løselige ioner/molekyler vil ikke bli renset 
fra vannet. De minste partiklene vil også være vanskelige å 
fjerne bare med sedimentasjon. Smeltevannet vil renne ut i 
Bølstadbekken, med den forurensingen som evt.  måtte 
følge med vannet. Det forutsettes at det gjøres en 
risikovurdering mht hvordan klorider og annen forurensing 
vil påvirke livet og vannkvaliteten i bekken. Dette må gjøre 
før endelig beslutning om plassering av snødeponi. Viser til 
forurensingsloven og at tidlig konsekvensutredning og 
melding til forurensningsmyndigheten er påkrevet. 

• Snødeponiet må skjermes mot innsyn av vegetasjon. 
3. Trailerparkering i Nygårdskrysset: Uakseptabelt at dette er plassert 
på dyrket mark. Henviser til at det planlegges trailerparkering på 
Taraldrud og oppfordrer i stedet til å utvide dette arealet. Bør ellers 
være mulig å finne et areal utenfor dyrket mark som kan brukes til 
dette på strekningen mellom Oslo og Ørje. 
 
 
 
 
 
4. Gang- og sykkelveg på Holstad: Det er ikke tatt hensyn til kryssing 
av ny E18 for de mange gående og syklende langs driftsvegen til 
jernbanen. Dette er ikke akseptabelt. 
 
 
 
 
 
 
5. Vinterbro barnehage: Ser en potensiell fare i den høye 
fjellskjæringen mot barnehagen og påpeker at et vanlig metallgjerde 

2. SVVs driftsavdeling har et behov for snødeponi, og det er 
vanskelig å finne egnede arealer for et slikt anlegg. Som med 
massedeponiene for E18- prosjektet ser vi det slik at dette er et 
viktig samfunnsnyttig anlegg, som det offentlige må ivareta. 
Det vil utarbeides detaljerte planer for rensing i byggeplanen, og 
SVV vil forholde seg til relevant lovverk mht rensing og utslipp.  
SVV kan legge inn vegetasjonssoner på arealer som er regulert til 
vegareal og ikke er i konflikt med trafikksikkerhet. I 
Holstadkrysset vises de landskapsfaglige vurderingene i tegning 
O009 i tegningsheftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 
dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 
Angående Taraldrud: Det er ikke bestemt at det skal bygges 
døgnhvileplasser på Taraldrud, det er kun startet en planprosess 
der også andre plasseringer blir vurdert. Plassen skal betjene 
trafikk på E6, og det er dermed ikke sikkert at den får en 
plassering som er hensiktsmessig for E18-trafikken. 
4. Viser planprogrammets punkt 2.4.3 der det står at SVV skal 
finne en akseptabel løsning for hvordan sykkelvegene langs 
jernbanens vestside kan sammenkobles. Dette er ivaretatt i 
planforslaget, men tydeliggjøres i revidert planforslag. SVV vil 
regulere nok areal til en gjennomførbar løsning over ny E18 og 
under dagens E18, fram til eksisterende system. Dette må være 
del av et helhetlig system og en helhetlig utbygging, men SVV 
ivaretar muligheten for en fremtidig kryssing av vårt vegsystem 
gjennom denne reguleringsplanen. 
5. Løsning for Vinterbrokrysset har sterke tekniske føringer og er 
meget grundig gjennomarbeidet. Det er planlagt både 

2. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges 
mellom Kveldroveien og E18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kobling mellom dagens sykkelvegløsning og 
framtidig sykkelvegløsning ved eksisterende bru over 
jernbanen reguleres, se plankart nr. 5 i Ås kommune.  
 
 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planforslaget. 
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ikke nødvendigvis gir god nok sikkerhet ift fall. Påpeker også at 
barnehagens beliggenhet såpass nært krysset kan føre til dårlig 
luftkvalitet, og mener at det kan bli nødvendig å flytte barnehagen. 
 
 
 
 
 
6. Verdifull natur: Henviser til en rekke registrerte naturforekomster 
som blir påvirket av ny E18, og forutsetter at lokalitetene er kjent og 
at vurderinger er gjort for å minimere skadevirkninger. 

flettverksgjerde mot barnehagens eiendom og høy støyskjerm 
mot fjellskjæringen og vi mener at sikkerheten er ivaretatt. 
SVV vil overvåke luftkvaliteten i anleggsperioden og iverksette 
tiltak hvis grenseverdiene overskrides. Driften av barnehagen 
må flyttes i deler av anleggsperioden, flyttingen bekostes av 
SVV. Endringer i luftkvalitet som følge av denne utbyggingen er 
minimale og SVV anser det som uaktuelt at dette skal medføre 
en permanent flytting av barnehagen. 
6. Strekningen er konsekvensutredet. SVV henviser til kap. 7 i 
planbeskrivelsen og til de aktuelle fagrapporter som beskriver 
tiltaket og konsekvenser av dette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ingen endring av planforslaget. 
 

Dokument nr. 184, Steinerskolen i Ås v/Bernhard Pfefferkorn 
Viser til at det i planforslaget er vist en anleggsveg langs 
Bølstadbekken, et par hundre meter fra skolen. Terrenget er svakt 
skrånende oppover og det er bare noe vegetasjon på skolens område 
som kan dempe lyden fra anleggstrafikken.  
1. Skolen håper og regner med at det vurderes om det er behov for 
støyskjermingstiltak under byggeperioden og at eventuelle 
nødvendige tiltak er på plass i god tid før byggestart. 
 
 
 
2. Spør om det er SVVs ansvar å sørge for tiltak på boliger og skolen 
for støy fra tunnelinnslaget, og hvis ja, hvilke tiltak er planlagt? 
 

 
 
 
 
1. I anleggsfasen vil det kunne bli ulemper for skolen pga. 
sprengning for tunnel m.m. Avbøtende tiltak er beskrevet i Plan 
for ytre miljø kap. 5.2. Tiltak for anleggsperioden vil detaljeres ut 
ytterligere i byggeplanen.  Hvis det er behov for 
støyskjermingstiltak for anleggsstøy vil dette være på plass før 
anleggsstart.  
2. Dette er SVVs ansvar. Tiltak (utskifting av vinduer/ventiler, 
isolering eller skjerming av lokale uteplasser o.l.) vil bli vurdert 
som del av byggeplanen og tilbudt grunneier. 
 

 
 
 
 
1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 185, Kjerstin og Cato Martinsen. 
Beboere i Gråbeinstien 3b, Vinterbro. 
Ønsker å forsikre seg om at det vil bli utført støytiltak på deres bolig i 
forkant av byggeperioden i Vinterbrokrysset. Aktuelle tiltak kan være 
vinduer og tiltak på terrasse og uteplass. 

 
Reguleringsplanen skal avklare behov for støyskjermingstiltak ift 
ny veg. E18-prosjektet har ikke mulighet til å gjøre 
støyskjermingstiltak for eksisterende situasjon. 
Denne boligen ligger i gul støysone i beregningene for ny E18.  I 
reguleringsplanfasen er det kartlagt hvilke boliger som i 
fremtidig situasjon skal vurderes for tiltak på bolig og på 
uteplass (gul og rød støysone). I byggeplanfase vil denne 
vurderingen gjennomføres, og det er først da det blir avklart 
hvilke tiltak som vil tilbys den enkelte boligeier. 
 

 
Ingen endring av planen.  
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Dokument nr. 187, Grunneierlaget E18 Ås kommune.  
Sendt sammen med merknad fra Helge Thirud og har derfor samme 
dokumentnummer. 
Generelt påpeker de at E18 vil dele bygda i to, flere 
landbrukseiendommer vil deles opp, mange vil få mye støy og flere 
eiendommer vil bli ubeboelige. Det positive er at vegen nå er lagt noe 
ned i terrenget, slik at støybildet er litt bedre. Støyproblematikken må 
løses på hver enkelt eiendom i byggefasen. 
1. Nordre Skuterud: Blir liggende veldig nært vegen og får en 
betydelig støybelastning. Gårdstunet må flyttes til nytt sted på 
eiendommen. Alternativt kan E18 flyttes lenger mot nord. Anleggs- og 
driftsveger må anlegges etter grunneiers ønske. Alle hus, grunnmurer 
og dekker må sjekkes ut ift rystelser før anleggsstart og borebrønner 
kartlegges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Haugerud: Drifts- og anleggsveger bygges etter grunneiers ønske og 
arronderes slik at jorda på begge sider at vegen blir lett tilgjengelig for 
jordbruksdrift. Tunnel kommer rett under gårdsbebyggelsen, viktig 
med god dokumentasjon før anleggsstart mtp rystelser. Ser ikke 
behov for gang- og sykkelveg langs jernbanen fra Haugerud og opp til 
ny E18. Foreslått ny gang- og sykkelveg går over dyrket mark som er 
et uheldig beslag. Påpeker at det er tegnet inn to ulike traseer for ny 
fv. 152, som er urealistisk og vil dele opp arealet ytterligere.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. En eventuell flytting av gårdstun gjøres etter en totalvurdering 
av ulemper i både anleggsfase og permanent fase. 
Sammenliknet med andre boliger og gårdstun langs ny E18, er 
Nordre Skuterud støymessig ikke i en særstilling. SVV har 
forståelse for at den nye situasjonen oppleves som en belasting 
for denne grunneieren, men har som statlig etat plikt til å følge 
gjeldende regelverk mht støyvurderinger, innløsninger mm. Det 
er viktig for SVV at like tilfeller behandles likt. Beregnet støy for 
Nordre Skuterud tilsier ikke at tunet skal flyttes. Det er heller 
ikke aktuelt å flytte veglinja lenger nord, særlig av hensyn til 
grunnforhold og plasseringa av tunnelpåhugg. SVV har mottatt 
skisser på forslag til plassering av anleggsveg, og vil vurdere 
dette mht kulturminner og grunnforhold, punktet svares ut 
under grunneiers egen merknad. Ang. rystelser, se Plan for ytre 
miljø kap. 5.2.2. Alle hus skal kartlegges og måles inn før 
sprengningsarbeider starter. Private brønner og VA-anlegg er 
kartlagt i reguleringsplanfasen, ved behov vil supplerende 
kartlegging gjøres i byggeplanfase.  
2. Innenfor anleggsområdet vil anleggsveger bli etablert der 
entreprenøren ser det hensiktsmessig å ha dem. Under 
anleggsfasen vil SVV ha løpende dialog med alle berørte 
grunneiere, og imøtekomme grunneiers ønsker så langt det lar 
seg gjøre. Ang. rystelser, se Plan for ytre miljø kap. 5.2.2. Alle 
hus skal kartlegges og måles inn før sprengningsarbeider starter. 
Foreslått gang- og sykkelveg langs jernbanen er et innspill til 
planprogrammet fra politikerne i Ås, og SVV må ivareta dette 
ønsket innenfor planens avgrensning. For å oppnå dette, må 
gang- og sykkelvegen nødvendigvis gå over dyrka mark. I vedtatt 
planprogram skal SVV vurdere ny trasé for fv. 152 overordnet, 
og denne er ikke vist i reguleringsplankartet. Forslag til eventuell 
påkobling er vist i planbeskrivelsens kap. 6.2.2 hvor SVVs forslag 

 
 
 
 
 
 
 
1. Ingen endring av planforslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
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3. Trond / Bjørn Finstad: Blir veldig sterkt berørt av E18, planforslaget 
gjør eiendommene ubeboelige. Påpeker at det å legge E18 i kulvert 
fra Holstadtunnelen og vestover medfører at boligene kan bestå og at 
løsningen er gjennomførbar. Hvis eiendommene innløses må SVV 
skaffe erstatningstomter i Holstadområdet. 
 
 
 
 
4. Holstad Øvre: Blir veldig sterkt berørt av E18, blir ubeboelig slik 
planen viser. Foreslår i stedet en forlengelse av kulvert under 
jernbanen slik at tunet vil kunne bestå. Dette vil også gjøre den store 
skjæringen mindre. 
 
 
 
 
 
5. Hoelstad gård: Driftsveger tilrettelegges etter grunneiers ønsker. 
Forstår ikke behovet for snødeponi og påpeker at slike deponier ofte 
blir brukt av uvedkommende og at de fremstår som søppelplasser. 
Foreslår i stedet at Vinterbro pukkverk brukes til snødeponi. Påpeker 
at kontrollplassen må driftes på en måte som gjør at søppel og utøy 
ikke tar overhånd. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Riis: Viltkryssingen må bygges slik at den kan benyttes som 
driftsveg for jord og skogsområder nord-øst for ny E18. Det bør 
ryddes opp i eksisterende veger slik at arealene ikke blir så oppdelt 

er vist med gul linje, mens kommuneplanens forslag er vist med 
rød linje. SVV understreker at ny trase for fv. 152 ikke er en del 
av utbyggingsprosjektet E18 Retvet - Vinterbro, og at det heller 
ikke fra fylkets side foreligger planer for å opparbeide ny trase 
for fv, 152. 
3. Boligene er i planforslaget sterkt berørt av ny E18, både mtp 
avstand, støy og anleggsulemper. Boligene er derfor markert 
innløst (med kryss) i plankartet. For at disse boligene skal kunne 
bevares, må traseen for ny E18 enten flyttes eller legges i tunnel. 
SVV har vurdert begge disse mulighetene, men har konkludert 
med at dette ikke er aktuelt pga grunnforhold, kostnader, 
linjeføring mm (se Rapport Vurderte løsninger). Innløsing av 
boligene blir gjort som en del av grunnervervet, og partene blir 
enige om en erstatningssum som skal dekke ny bolig.  
4. Forlengelse av kulvert under jernbanen er teknisk mulig, og 
SVV har vurdert flere lengder på kulverten ila planprosessen (se 
Rapport Vurderte løsninger). Av hensyn til kostnader, ble 
kulvertlengden som vist i planforslaget. Anleggsområdet for ny 
E18 må, uavhengig av kulvertlengden, gå over deler av Holstad 
Øvre, noe som hadde medført at bolighuset måtte rives/flyttes 
midlertidig.  Boligen er i planforslaget sterkt berørt av ny E18, 
både mtp avstand, støy og anleggsulemper. Boligen er derfor 
markert med kryss i plankartet. 
5. Innenfor anleggsområdet vil anleggsveger bli etablert der 
entreprenøren ser det hensiktsmessig å ha dem. Under 
anleggsfasen vil SVV ha løpende dialog med alle berørte 
grunneiere, og imøtekomme grunneiers ønsker så langt det lar 
seg gjøre. 
SVVs driftsavdeling har et behov for snødeponi, og det er 
vanskelig å finne egnede arealer for et slikt anlegg. Anlegget er 
lagt så skjermet så mulig, og driften vil være SVVs ansvar. Tiltak 
for å hindre uvedkommende i å bruke plassen vil bli vurdert. 
Snødeponiet ligger i passe avstand til de arealene det skal 
betjene. Vinterbro pukkverk har ikke mottak for snø, og ligger i 
lenger avstand fra Ski og Ås sentrum. Innspillet om drift av 
kontrollplassen tas med videre i byggeplanfasen.  
6. Viltkryssingen ved Sørli skal dekke behov for driftsveg for jord 
og skogbruksområder. SVV har mottatt en skisse på ny løsning 
for gang- og sykkelveg/driftsveg i området (dok.nr176) som er 

 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Endring av planen, plankart justeres med ny 
geometri på gang- og sykkelvegen. 
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som planen viser. Gang- og sykkelvegen nordover mot Kongeveien 
bygges slik at den kan fungere som landbruksveg. Landbruksmaskiner 
må kunne bruke vegen. Ser ikke behov for annen motorisert ferdsel 
her, viser for øvrig til vedlagt uttalelse fra Thorvald Sverdrup 
(dokument nr.176). 
7. Nordby: Døgnhvileplass må ikke legges på dyrket mark. Det finnes 
bedre egnede arealer nord- vest for planlagt areal. 

vurdert, se svar til denne merknaden. Gang- og sykkelveg mot 
Nygård vil være dimensjonert for landbruksmaskiner.  
 
 
 
7. Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 
dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 
 

 
 
 
 
 
7. Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges 
mellom Kveldroveien og E18. 
 

Dokument nr. 187, Helge Thirud, Haugerud gård. 
Grunneier av Haugerud gård, gnr/bnr 60/1. Se også merknad over fra 
Grunneierlaget E18 Ås kommune. 
1. Blir nok en gang berørt av et stort samferdselsprosjekt, forrige gang 
var det dobbeltspor mellom Ski og Ås. På nytt blir eiendommen delt 
opp av en ny og stor trasé. E18- planene vanskeliggjør det å skulle 
livnære seg av gården. De har noe utleie til entreprenørdrift og 
helikopterdrift, og denne virksomheten må utvides som følge av at 
det blir vanskeligere å livnære seg av gården. De vil derfor søke om 
konsesjon for økt helikopterdrift i nær fremtid. Vedlegger tegninger 
som viser tiltaket som de vil søke om, med ny helikopterlandingsplass, 
hangarbygning og 2 støyskjermer.  
2. Er opptatt av å få rasjonelle driftsveger på plass, og at 
tunnelportalene blir utformet slik at de kan få tilkomst mellom 
jordene på to sider. Viktig at det blir tatt hensyn til mulige rystelser 
under tunneldriften som vil skje rett under bygningene.  
3. Er imot foreslått gang- og sykkelveg langs jernbanen, som vil ta 
dyrket mark. 
 
 
4. Understreker at det er viktig med støydempende tiltak mot 
bebyggelsen i området i anleggsfasen. 

 
 
1. SVV v/fylkesavdeling Akershus ber om å få en egen søknad om 
dette tiltaket for å behandle saken. Tiltaket er sannsynligvis ikke 
i konflikt med framføring av Holstadtunnelen, men kan ha 
ulemper for trafikksikkerhet for trafikk i østgående retning.  
 
 
 
 
 
2. Innspillet tas til etterretning. Ang. rystelser, se Plan for ytre 
miljø kap. 5.2.2.  
 
 
3. Foreslått gang- og sykkelveg langs jernbanen er et innspill til 
planprogrammet fra politikerne i Ås, og SVV må ivareta dette 
ønsket innenfor planens avgrensning. For å oppnå dette, må 
gang- og sykkelvegen nødvendigvis gå over dyrka mark. 
4. I anleggsfasen vil det kunne bli ulemper for bebyggelsen pga. 
sprengning for tunnel m.m. Avbøtende tiltak er beskrevet i Plan 
for ytre miljø kap. 5.2. Tiltak for anleggsperioden vil detaljeres ut 
ytterligere i byggeplanen.  Hvis det er behov for 
støyskjermingstiltak for anleggsstøy vil dette være på plass før 
anleggsstart. 
 
 

 
 
1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
3. Ingen endring av planen.  
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
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Dokument nr. 189, Thorvald Sverdrup 
Grunneier Riis gård, Nordby. 
Støy på Sørliåsen: Ny E18 vil gi omfattende støy i Holstadskogen og 
spesielt i turområdet ved Sørliåsen. Foreslår at E18 senkes ned i 
terrenget over Riissletta og at støyskjermen forlenges mot sør slik at 
både boliger på Nygårdsåsen og turområdet i Holstadskogen blir 
skjermet for støy. 

 
Linjeføring for ny E18 har vært grundig vurdert, og SVV mener 
det ikke er aktuelt å senke veglinja ytterligere her. Dette er av 
hensyn til masseoverskudd, som allerede er stort i prosjektet og 
som igjen skaper behov for massedeponier.  
Støyskjermen som er vist ved Nygårdsåsen er utformet for å gi 
best mulig effekt for boligene der. Lengden er vurdert mtp best 
mulig effekt i forhold til kostnad. Vurdering av ytterligere 
støytiltak for boliger i gul og rød sone vil bli en del av byggeplan. 
  

 
Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 196, Vinterbro barnehages FAU v/Tatiana Balandina 
1. Mener det vil være nødvendig med regelmessige målinger av støy 
og luftkvalitet gjennom hele anleggsperioden, særlig med tanke på 
barn med astma o.l. 
2. Mener at gang- og sykkelvegkryssingen som foreslås i krysset 
Grimsrudveien / fv. 156, må sikres med bru eller lyskryss, og 
begrunner dette med stor befolkningsvekst i området, at gang- og 
sykkelvegen er skoleveg, og at det er høy fart på fylkesvegen. 

1. Innspillet tas til etterretning, og innarbeides i Plan for ytre 
miljø.  
 
2. Problemstillingen har vært drøftet med fagansvarlig for 
trafikksikkerhet med følgende konklusjon: Kryssing 
opprettholdes fordi det er god sikt og relativt liten trafikk. Det 
legges inn en fysisk deler for myke trafikanter mellom 
kjørefeltene i fv. 156. Dette innarbeides i byggeplan. 
Hastigheten på strekningen skal vurderes. Pga terreng og 
grunnforhold er det vanskelig å lage en undergang. Det er heller 
ikke aktuelt med lyssignal pga trafikksikkerhetsmessige kriterier 
som ikke er tilstede. 
 

1. Endring i plan for Ytre miljø, punkt om måling av 
luftkvalitet/støy ved Vinterbro barnehage innarbeides. 
 
2. Ingen endring av reguleringsplan, men løsning 
detaljeres ut i byggeplan. 

Dokument nr. 201, Franzefoss 
1. Ny mur for E18/adkomstveg til bruddet: Viser til tverrprofil U003 og 
normalprofiltegning F001, som viser at ny mur langs E18 vil komme 
3,7 meter fra skulderkant på E18. Påpeker at det ikke er plass til dette 
uten at man finner en ny løsning for adkomstveg opp til bruddet og 
det øvre lagerområdet. Et lite inngrep / grunnerverv i området ved 
adkomstvegen kan få store følger for virksomheten ved dagens 
pukkverk og betongstasjon, og kan føre til at disse må flyttes opp i 
bruddet. I godkjent reguleringsplan fra 2010 går industriområdet helt 
ut til vegkant på dagens E18 på deler av strekningen. Franzefoss 
henviser til befaring med SVV hvor det ble redegjort for utnyttelsen og 
bruken av industriområdet.  Regner med at dagens arealer langs E18 
kan brukes blant annet til manøvreringsareal og parkering som i dag. 

1. SVV har hatt møte med Franzefoss ifbm 
merknadsbehandlingen, og oversendt skisser som viser inngrep 
ved ny mur. SVV anser at adkomstveg til bruddet kan flyttes noe 
mot knuseverket til Franzefoss for å opprettholde dagens 
vegbredde, dette detaljeres ut i byggeplan. W-tegninger blir 
revidert i byggeplan, og permanent erverv justeres.  
 
 
 
 
 
 

1. Ingen endring av planen. W-tegning justeres i 
byggeplan, og adkomstveg til bruddet detaljeres.  
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2. Adkomstveg: Er godt tilfreds med ny adkomstveg til pukkverket fra 
rundkjøring i øst ved E18 og ber om at stigningen på vegen utformes 
med tanke på stor trafikk med lastebiler. Det er også viktig at 
oppstillingslengden før rundkjøringen utformes for lastebiler med 
tilhenger. Ber om at adkomstvegen fra E18 inn til ekspedisjons-
/vektbygget utformes slik at det kan kjøres på begge sider av bygget.  
Foreslår at den delen av adkomstvegen som ligger på eiendom 
107/573 ikke erverves. Foreslår også at GTD- Turdrag langs østsiden av 
eiendom 107/573 flyttes utenfor eiendommen slik at lagerområdet 
her ikke blir berørt. 
3. Byggegrense: Foreslår at byggegrense bør være 50 meter i hver 
retning målt fra senterlinjen, ikke 100 meter som vist i planen. Ber om 
at det ikke reguleres et generelt byggeforbud innenfor denne 
byggegrensen. 
4. Overskuddsmasser av stein: Tilbyr seg å ta imot overskuddsmasser 
av stein fra prosjektet for videreforedling på pukkverket. 
 
 
5. Vekstjord: Informerer om at Franzefoss produserer og selger 
kompostrik jord til bruk på grøntanlegg, og bidrar gjerne til å forbedre 
«Ny jord» - områdene slik at de raskere kan fungere som dyrkingsjord. 
Bidrar gjerne med informasjon om dette ved behov. 
 
 

2. Ang. utforming av adkomstveg til pukkverket, vil disse 
innspillene tas med i byggeplanfase og forsøkes etterkommet så 
langt som mulig. Skisse som viser mulig løsning er oversendt til 
Franzefoss.  
Ang. foreslåtte endringer i plankartet: Områdene må erverves 
midlertidig til anleggsgjennomføringen, men formål GTD på 
eiendom 107/573 flyttes på plankartet slik at inngrep på 
eiendommen unngås, og dagens reguleringsformål 
opprettholdes. SVV erverver grunn til adkomstveg inntil 
eiendom 107/573, men ikke inn på selve eiendommen. 
3. Foreslått byggegrense er tilpasset gjeldende reguleringsplan, 
og er i dette området maks. 50m. Byggegrensen vil ikke bli 
ytterligere redusert.  
 
4. SVV har et betydelig masseoverskudd når ny E18 skal bygges, 
hvor mye av dette som kan benyttes i vegbyggingen er foreløpig 
ikke avklart. SVV eller entreprenør vil ta kontakt med pukkverket 
dersom det er aktuelt å levere stein fra prosjektet.  
5. SVV tar dette punktet til orientering.  

2. Endringer i plankartet for eiendom 107/573, endret 
reguleringsformål og inngrep. Midlertidig beslag 
beholdes.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
 
 

Dokumentnr. 204, Terje Alfnes 
Se også dokument nr 263, som omhandler forslag om ny fv 152 
mellom NMBU og Holstad, langs Bølstadbekken. Merknad nr. 263 
ligger vedlagt dokument nr. 204.  
Viser til at E18 Retvet – Vinterbro kanskje ikke får finansiering for 
gjennomføring før nærmere 2030, og minner om at når nye 
situasjoner oppstår må vi alle tenke nytt. For den summen det koster 
å bygge planlagt E18 kunne man allerede i dag hatt en brukbar 
veiforbindelse helt frem til Vinterbro hvis man hadde valgt en 
veistandard tilsvarende den enklere løsningen som svenskene har 
valgt, 3-felts vei med midtdeler.  
1. Bør man i større grad vurdere en gradvis utbygging av standarden? 
Milliardene som bindes opp til en strekning betyr at andre trengende 
må vente enda lenger. Betyr mer for fremkommeligheten fra Sverige 
at det er høy hastighet gjennom Østfold enn gjennom Ås og Ski. Så 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. SVV forholder seg til vedtatt konseptvalgutredning, 
kommunedelplan og planprogram for strekningen, samt 
Nasjonal transportplan. Temaet som tas opp må rettes til 
Samferdselsdepartementet (politisk ledelse).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ingen endring av planen. 
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lenge trafikken må gjennom Oslo, vil trafikken uansett stå og stange 
på bygrensen. 
2. Mangel på lokale hensyn og fremtidsrettede løsninger: Uforståelig 
at SVV har definert gjenværende E18-prosjekt til kun å få en vei til 
Vinterbro, uten å skjele til hverken akseptabel lokaltrafikk på tvers av 
E18, og fremfor alt uten å tenke på fremtidsrettet og mindre sårbare 
løsninger.  
3. Håper at SVV vil utnytte pausen som har oppstått til å gjøre en 
seriøs utredning av ny vei fra Holstad til nordsiden av NMBU og videre 
frem til E6 der hvor ny Oslofjordforbindelse bør starte. Bør 
samlokaliseres med jernbanebru over Oslofjorden. Ny vei fra Holstad 
og langs Bølstadbekken vil gjøre dagens E18 over Sneissletta 
tilstrekkelig i mange år. Om nødvendig kan den utvides til svensk 
trefeltsvei, og da vil ingen merke om det bare er 2 felt gjennom 
bebyggelsen. Boligene kan støyisoleres, og adkomstveier kan 
kombineres med gang- og sykkelveg på «utsiden» av husene. Ny veg 
fra Holstad til Årungen har flere fordeler: Mindre sårbar for uhell på 
Vinterbrosletta, bedre avlastningsvei for E6 ved uhell/tunnelarbeider 
vest for Årungen (trafikken ledes utenom Ås), samt at det blir en flott 
snarvei for trafikk fra sør- og vestlandet. Den kan også fungere som 
omkjøringsvei for E6- trafikken sydfra, avhengig av hvor 
fjordkryssingen blir lagt. Med planleggingen av oppgradering av rv 35 
til der den møter rv. 4, vil det bli et godt alternativ også for trafikk 
forbi Gjøvik og nordover. Har vedlagt skisser som viser det foreslåtte 
alternativet.  
4. Er overrasket over hvor vanskelig det har vært å nå frem til SVV 
med alternative tanker og forslag til løsninger. Allerede i 2010 ble SVV 
bedt om å utrede en 3- feltsløsning gjennom Ski og Ås.  Mener at det 
er løgn når SVV påstår at SVV ikke har fått en bestilling på utredning 
av konsept 1a i kommunedelplanen (=oppgradering av E18 i dagens 
trase). Henviser til bestillingsbrev fra Samferdselsdepartementet av 
7.5.2009 og påpeker at det står at konsept 1a skulle være med i den 
videre utredningen. Var sekretær i en lokal E18-gruppe i 2006-2007, 
og stiller seg til rådighet hvis SVV ønsker flere resultater som 
underbygger de forslagene som er fremsatt i høringsuttalelsen. 

 
 
2. SVV forholder seg til vedtatt konseptvalgutredning, 
kommunedelplan og planprogram for strekningen, samt 
Nasjonal transportplan.  
 
 
3. E18-prosjektet kan ikke vurdere vedlagte skisser som viser ny 
trasé for fv. 152, fordi det ikke ligger under vårt ansvarsområde 
og mandat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SVV har et avgrenset planområdet og en oppgave som er 
begrenset til å finne ny trasé for E18 med fire felt, i vedtatt 
korridor fra kommunedelplan. Ønsker om ytterligere 
utredninger ifbm kommunedelplanen anser SVV som uaktuell å 
imøtekomme, fordi kommunedelplanen er vedtatt.   
 
 

 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 206, Olav Skuterud 
Grunneier av gnr/bnr 71/1, Nordre Skuterud gård. 
1. Flytting av gårdstun: Blir meget sterkt berørt av ny E18. Gjennom 
hele perioden frem mot denne høringsrunden har SVV gitt inntrykk av 

 
1. SVV viser til møte med grunneier 2.11.2015 om innløsning og 
flytting av tun. SVV beklager at våre tidligere uttalelser har blitt 

 
1. Ingen endring av planen. 
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at tunet på eiendommen sannsynligvis vil bli flyttet for å begrense 
skadene som vegutbyggingen vil påføre eiendommen. Mener at 
representanter for SVV ved et utall anledninger har uttalt at det er 
minst 95 % sannsynlighet for at tunet blir flyttet. Det har blitt utført 
arkeologisk utgraving på det aktuelle tomteområdet samtidig med 
kartleggingen av resten av eiendommen. Han og hans familie har gått 
ut fra at denne flyttingen vil gjennomføres og føler seg nå ført bak 
lyset hvis dette gjøres. 
2. Byggeforbudsgrense: Påpeker at et levende gårdstun ikke hører 
hjemme innenfor en byggeforbudsgrense, med konstant støy på 
tunet/arbeidsplassen. De fleste bygningene på tunet ser ut til å bli 
liggende innenfor byggeforbudsgrensen. Dette er en håpløs situasjon 
å havne i både for bolighus og for driftsbygninger. Det må avklares 
hvilke muligheter det vil være for fremtidig utvikling av hans næring. 
Foreslår å flytte byggeforbudssonen til viltgjerdet eller avklare nå hva 
som kan og ikke kan aksepteres av utbygging i fremtiden. Opplyser om 
at han, da planarbeidet ble igangsatt og gården ble del av 
planområdet, var i gang med en større ombygging av driftsbygningen, 
men at dette ble satt på vent da vegplanene kom og det virket 
meningsløst å bruke store ressurser på en bygning som kanskje skulle 
rives om noen år. Dette har påført ham betydelige kostnader pga 
manglende tørke- og lagringsmuligheter for korn og utstyr samt forfall 
på bygningen. 
3. Feil i støyrapport: Støyrapporten inneholder en feil ved at det bare 
er registrert 1 bolig på eiendommen, mens det er 2 i virkeligheten. 
Boligen er avmerket på vedlagt kart. Antar at feilen beror på en 
misforståelse og at dette kan være en årsak til at man har vurdert at 
det ikke er behov for flytting. 
 
 
 
4. Støy: Stiller seg tvilende til beregningsmodellene for trafikkmengde, 
som ligger til grunn for beregning av støy. Antar at trafikkveksten i 
praksis vil være betydelig høyere enn det som SVV legger til grunn, og 
en høyere ÅDT vil gi høyere støy. 
 
5. Ber om at planlagt servicebygg ved tunnelportal vris 90 grader for å 
få bedre arrondering på jordet. 
 

oppfattet som lovnader om innløsning. Det er først i 
reguleringsplanen man ser hva som blir de detaljerte tekniske 
løsningene, og kan ta stilling til hvilke boliger som må innløses. 
SVV må likebehandle like situasjoner, og har et regelverk som 
man må forholde seg til mht. innløsning av boliger. SVV har 
forståelse for at dette kan oppleves urettferdig og rigid for den 
enkelte, men må likevel følge regelverket. 
 
2. Byggegrensa blir satt til 100 m fra ytterste senterlinje på ny 
E18 og da med et generelt byggeforbud innenfor denne. Dette 
betyr at det må søkes om tillatelse til SVV og kommunen hvis 
grunneier ønsker å endre bygg, oppføre nye bygg osv. Mht 
fremtidige bygg på eiendommen vil grunneier måtte søke SVV 
og Ås kommune dersom disse skal oppføres innenfor 
byggegrensa. SVV ønsker ikke å flytte byggeforbudsgrensa, men 
det er vanligvis uproblematisk å få tillatelse til oppføring av 
driftsbygninger for landbruket. SVV er klar over at planleggingen 
av E18 fører til at enkelte grunneiere må avvente vedtak av 
planen før de kan utvikle eiendommen sin.  

 
 
 

 
3. SVV har brukt offentlig GAB-register (grunnbok) ved 
kartlegging av boliger. Dette huset er ikke registrert som bolig i 
registeret, men dette kan være en feil. Denne eventuelle feilen 
må rettes opp av grunneier ved henvendelse til Ås kommune. I 
byggeplanen vil alle registrerte boliger i gul og rød sone vurderes 
for mulige støytiltak. Nevnte hus ligger inne i støyberegningene 
som er utført for tunet, og status for bygningen vil ikke påvirke 
om tunet skal flyttes/innløses eller ikke. 
4. Beregningsmodellene tar høyde for støy ved forventet 
trafikkvekst i 2043, 20 år etter at E18 åpner. En trafikkøkning på 
30 % gir en støyøkning på 1 dBa. Det er derfor ikke en vesentlig 
forskjell i forventet støy på eiendommen ved noe avvik i 
trafikkmengde. 
5. Alle tekniske bygg vil detaljeres i byggeplanen, slik at de får 
optimal funksjon og minimal størrelse. På dette plannivået ser 
det ikke ut til at det lar seg gjøre å vri teknisk bygg, pga byggets 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
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6. Det må settes av areal til driftsvei langs viltgjerdet under 
Grytelandsbrua for å sikre adkomst til jordet nord for E18. 
7. Ønsker ikke at gårdsveien til Nordre Skuterud skal brukes som 
anleggsvei. Dette er også forutsatt i planen for «Ny jord», men da var 
det underforstått at tunet skulle flyttes. Hvis tunet ikke flyttes ønsker 
han ikke at gårdsveien skal brukes som anleggsvei. Har tegnet et 
forslag til ny anleggsvei, som kommer i mindre konflikt med egen bruk 
i tillegg til at det gir mindre støv- og støyplager. Det er trolig at denne 
anleggsveien vil egne seg som fremtidig gårdsvei. 
8. Påpeker at det er en del opplagte feil i planen bla mht vannkilder, 
borehull, som må rettes opp. 
 
9. Anser at det er bedre å ha ett felt for myke trafikanter langs dagens 
E18, enn bred skulder på hver siden som planforslaget viser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Anser at snødeponi ikke har noe med E18- planen og gjøre og 
foreslår å heller legge dette til Franzefoss eller andre egnede arealer. 
 
 
11. Mener at det virker lite gjennomtenkt å legge trailerparkering på 
dyrket mark, og foreslår å bruke bedre egnet, uproduktiv mark i 
umiddelbar nærhet. 
 
 
12. Minner om at det er mange grunneiere i planområdet som blir 
sterkt berørt, og at det er viktig at SVV og reguleringsmyndigheten 
lytter til disse mht behov for driftsveier, kryssingspunkter m.m. 
 

funksjon, driftsforhold, landskap og terreng. SVV noterer seg 
likevel ønsket og vurderer det i byggeplanfase. 
6. Viltgjerdet avsluttes i bruas landkar på begge sider. Under 
brua er det kun søylene som hindrer fri ferdsel. 
7. Forslag til annen trasé for anleggsveg er i konflikt med 
automatisk fredede kulturminner. Det er derfor ikke mulig å 
etterkomme dette ønsket. 
 
 
 
 
8. Hvis det er feil i plankartene ber SVV om at disse merkes av på 
kartet og sendes SVV. Det vil også bli utført ytterligere 
kartlegging av vannkilder, brønner m.m. i byggeplanfase. 
9. SVV har vurdert innspillet om å opparbeide en ensidig gang- 
og sykkelvegløsning adskilt med rekkverk langs dagens E18 fra 
Holstad til Retvet. Rekkverk utløser krav om mer areal for å 
ivareta trafikksikkerhet og driftshensyn, og krever derfor 11 
meter vegbredde, mot dagens vegbredde på  8-9 meter. 
Arealbeslag øker med 18 daa, noe som også vil kreve en 
reguleringsplan. Det blir lite biler på dagens E18 (ca. 2000 biler i 
døgnet) og kostnaden med en utvidet veg kan ikke forsvares opp 
mot behovet for den. SVV opprettholder foreslått løsning med 
5,5 m vegbredde og 1,5 m brede skuldre på hver side av vegen. 
10. SVVs driftsavdeling har et behov for snødeponi, og det er 
vanskelig å finne egnede arealer for et slikt anlegg. Som med 
massedeponiene for E18- prosjektet ser vi det slik at dette er et 
viktig samfunnsnyttig anlegg, som det offentlige må ivareta. 
11. Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 
dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 
12. I planprosessen har SVV kartlagt direkte berørte grunneiere 
og ønsker om driftsveger og kryssingspunkter. SVV har ivaretatt 
ønskene så godt det lar seg gjøre, innenfor våre rammer. I 
byggeplanen vil denne dialogen fortsette. 

 
 
6. Ingen endring av planen. 
 
7. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
8. Ingen endring av planen. 
 
 
9. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Ingen endring av planen. 
 
 
 
11. Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges 
mellom Kveldroveien og E18. 
 
 
 
12. Ingen endring av planen. 
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13. Påpeker at det er viktig for berørte grunneiere å få avklaringer mht 
fremtidig situasjon, selv om E18 skulle bli utsatt i mange år. Det er en 
stor belastning å leve i uvisshet. 

13. SVV har stor forståelse for at det er vanskelig å leve med 
usikkerheten som skapes gjennom planprosessen, og ønsker 
også en raskest mulig avklaring.  

13. Ingen endring av planen. 
 
 
 

Dokument nr. 208, Eli Moe, Ken Olaf Storaunet, Birgit Slørstad og Eivind Dale. 
Beboere i Haugerudveien 47 og 49, Holstad. 
1. Støtter uttalelsen fra grunneierlaget i Ås (se kommentar nr. 245) 
særlig om forlengelse av kulvert både nordover og sørover for 
foreslått jernbanekryssing. Dette gjøre at flere boliger kan bevares, 
færre boliger får støybelastning, og at et vakkert kulturlandskap og 
viktig turområde blir skjermet for støy og visuell forurensing.  
2. Støtter forslaget om fremtidig gang- og sykkelveg vest for jernbanen 
og sør for E18, dersom fv. 152 skal flyttes til dette området.  
 
 
 
3. Ser at det er utfordrende å legge E18 i kulvert mellom jernbanen og 
nytt tunnelinnslag på Holstadtunnelen, og har ønsker om utforming av 
veganlegget hvis det må ligge i dagen:  

• Teknisk bygg får farge som gjør at det glir inn i landskapet og 
får ikke utendørs belysning 

• Veg- og skiltbelysningen rettes nedover slik at lyset spres 
minst mulig til omgivelsene 

• Tunnelportal utformes slik at det begrenser støy til 
omgivelsene mest mulig 

• Viltgjerde og brurekkverk på Bølstadbekken bru oppføres 
som tett plankegjerde for å redusere støy- og støvplager for 
bomiljø, vassdrag og landbruk 

• Arealer regulert til Annen veigrunn, i forslaget markert som 
tilsådde arealer, etableres med trær for å redusere 
spredning av støv og støy, og som visuell skjerm mot E18 

 
 
 
4. Ønsker støyskjermingstiltak på sine boliger og har opplyst om disse i 
egen mail. Henviser til disse ønskene og ber om at de blir tatt med i 
den videre planprosessen (byggeplanfase). Ønsker primært en 
støyskjerm nord for adkomstvegen til boligene men ser at denne vil 
legge beslag på naboeiendommens jorde. Av denne grunn kan 

 
1. SVV tar dette til orientering. 
 
 
 
 
2. Spørsmålet om ny fv. 152 er opp til Ås kommune å spille inn til 
fylkeskommunens prioriteringer av nye vegprosjekter. 
Uavhengig av dette, har SVV fått i oppdrag å vise en løsning for 
sammenkobling av jernbanens driftsveg gjennom innenfor 
denne planens avgrensning, se planprogrammets pkt. 2.4.3.  
3. Tekniske bygg utformes etter gitte krav til funksjonalitet, 
herunder nødvendig belysning. SVV tar med ønsket om 
fargebruk i byggeplanfase. Veg- og skiltbelysning følger strenge 
krav i vegnormalene og utformes deretter. Det er ikke mulig å 
endre kravene til vegbelysning av hensyn til trafikksikkerhet. 
Innspill om utforming av tunnelportaler, tas med til 
byggeplanfase. Viltgjerder oppføres som flettverksgjerde for å 
fylle sin funksjon for å holde viltet borte fra vegen, og være så 
nøytralt utformet som mulig. Brurekkverk har strenge krav til 
utforming, og SVV kan kun benytte godkjente rekkverkstyper. 
Tiltak for å redusere støy vurderes som eget tema og kan ikke i 
dette tilfellet ikke kombineres med rekkverk eller viltgjerder. 
Mellom E18 og viltgjerder plantes det ikke trær av hensyn til 
drift og trafikksikkerhet. På utsiden av viltgjerder kan man 
vurdere høyere vegetasjon, men i dette prosjektet veier 
hensynet til dyrka mark tungt, og det skal være mulig å dyrke så 
nært inntil viltgjerdet som mulig. Det vil derfor ikke plantes 
høyere vegetasjon her.  
4. Boligene ligger i gul støysone, og vil få en vurdering av 
støyskjermingstiltak i byggeplanfasen. Det er ikke aktuelt for SVV 
å bekoste eller bistå med utforming av støyskjerm for disse 
boligene. I byggeplanfase vurderes mulige tiltak på fasader, samt 
evt. skjerming av lokal uteplass i hagen.  

 
1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. Fargebruk på tekniske bygg 
vurderes i byggeplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
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støyskjerm være et bedre alternativ. Ønsker bistand til utforming av 
en slik støyskjerm. 
Dokument nr. 209, Ås Senterparti 
1. Påpeker at planprogrammet ikke er omtalt i planbeskrivelsen og 
heller ikke er tatt inn som vedlegg til saken.  
2. Kan ikke se at Planprogrammets punkt 5.2 om konsekvensutredning 
for strekningen Vinterbro-Nygård er utført. 
 
3. Kan ikke akseptere at døgnhvileplass foreslås lagt på dyrket mark 
ved Nygårdskrysset. Alternativ B i Notat om vegserviceanlegg kan 
være et alternativ. 
 
 
4. Planbestemmelsens § 7 mangler bestemmelser om størrelse på 
areal som skal opparbeides som dyrket mark. Dette er nødvendig for å 
dokumentere at kravet til erstatningsarealer for dyrket mark 
oppfylles. 
 
5. Anser forslaget om at gammel E18 skal få bredde 5,5 meter, med 
sykkelfelt på hver side, er lite gjennomarbeidet. Foreslår i stedet 
vegbredde 6 meter og ensidig gang- og sykkelveg på bakgrunn av 
trafikkmengden. 

1. Planprogrammet er omtalt i kap. 3 i planbeskrivelsen og er 
oppført i dokumentlisten som vedlegg i kap. 9. 
2. Konsekvenser av planforslaget er omtalt i kap. 7 i 
planbeskrivelsen og under hvert deltema er det henvist til 
respektive KU-rapporter, som alle er vedlegg til planen. 
3. Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 
dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 
4. Arealet for beslaglagt dyrka mark vil kunne endres noe 
(sannsynligvis reduseres) i byggeplanen. Det blir derfor feil å 
omtale et eksakt arealtall i planbestemmelsene. SVV vil 
innarbeide en planbestemmelse om at 100 % av beslaglagt dyrka 
mark skal reetableres. 
5. SVV har vurdert innspillet om å opparbeide en ensidig gang- 
og sykkelvegløsning adskilt med rekkverk langs dagens E18 fra 
Holstad til Retvet. Rekkverk utløser krav om mer areal for å 
ivareta trafikksikkerhet og driftshensyn, og krever derfor 11 
meter vegbredde, mot dagens vegbredde på  8-9 meter. 
Arealbeslag øker med 18 daa, noe som også vil kreve en 
reguleringsplan. Det blir lite biler på dagens E18 (ca. 2000 biler i 
døgnet) og kostnaden med en utvidet veg kan ikke forsvares opp 
mot behovet for den. SVV opprettholder foreslått løsning med 
5,5 m vegbredde og 1,5 m brede skuldre på hver side av vegen. 
 
 

1. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
2. Ingen endring av planforslaget. 
 
3. Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges 
mellom Kveldroveien og E18. 
 
 
 
4. Planbestemmelse om 100 % erstatning av dyrka 
mark innarbeides. 
 
 
 
5. Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 217, Jo Egil Aalerud 
1. Driftsveg og adkomst til skogsteig tilhørende gnr/bnr 105/3: Er 
fornøyd med at det er tegnet inn driftsveg langs Vassflobekken som vil 
erstatte hans nåværende adkomst fra dagens E18. SVV må sikre at han 
fremdeles vil ha adkomst over bekken til hans skogteig, samt at 
driftsvegen er dimensjonert for tømmerbiler og hogstmaskiner. 
2. Døgnhvileplass på Nygård: Mener det er uheldig å bygge ned dyrket 
mark for dette formålet, og påpeker at Shell-stasjonen i 
Nygårdskrysset allerede tilbyr hvileplasser til kunder. 

1. SVV vil opparbeide adkomst over Vassflobekken som kan 
benyttes i skogbruket, og vil sikre bruksrett til driftsvegen. 
Konkrete løsninger ut over dette avtales i byggefasen.  
 
 
2. Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 

1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
2.  Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges 
mellom Kveldroveien og E18. 
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3. Plassering av viltgjerde: Foreslått plassering av viltgjerder 
innebærer at mye dyrket mark vil bli liggende brakk. Foreslår at 
viltgjerde mellom Nygårdskrysset og da Vinci bru plasseres langs 
Kongeveien i stedet for langs E18 for å redusere tapet av dyrket mark. 
4. Anleggsområde vest for Kongeveien: Planforslaget viser et 
anleggsområde vest for Kongeveien på dyrket mark. Han mener at 
dette er svært uheldig. Erfaringer fra omlegging av Kongeveien er at 
entreprenører tar lite hensyn til at det er dyrket mark og at 
produksjonsverdien blir betydelig forringet. Over det foreslåtte 
området går blant annet avløp fra 105/3, vannledning til bedriftene på 
106/5 og stamfiberkabel til Hafslund, samt kabler til Telenor og Canal 
Digital. 
5. Sikring av vann- og avløpsledninger: Avløp fra eiendommen er 
knyttet til det kommunale anlegget ved da Vinci bru. Dette må være i 
drift i anleggstiden og etterpå. Vil ettersende inntegning av trasé.  
6. Senket veg på Rissletta: Foreslår å senke E18 mer enn det som vises 
i planforslaget, og særlig mellom da Vinci bru og Sørli viltkryssing, for å 
redusere støybelastningen i området. Påpeker at dette vil være viktig 
for flere enn de som bor der, og nevner turgåere på Kongeveien og 
brukere av Nordby kirke.  
 
 
7. Planforslaget medfører at det må gjennomføres støytiltak på 
gårdstunet, og han ber om at SVV må komme tilbake til utforming av 
tiltakene når endelig reguleringsplan er vedtatt. 

dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 
3. Viltgjerder plasseres på grunn som erverves til annet 
vegformål. Viltgjerdene er plassert så nært ny E18 som mulig. 
 
 
4. SVV har vurdert behov for midlertidige anleggsområder, og 
samtidig forsøkt å beslaglegge minst mulig dyrka mark. I dette 
området må SVV legge opp til en omlegging av E18-trafikken for 
å kunne bygge ny veg under Leonardo da Vinci bru. Det er derfor 
ikke mulig å redusere midlertidig anleggsområde her.  
 
 
 
5. SVV har ansvar for å ivareta drift av ledningsnett under 
anleggsperioden, og vil gjerne ha tilsendt kart som viser 
ledningsnett på eiendommen.  
6. Linjeføring for ny E18 har vært grundig vurdert, og SVV mener 
det ikke er aktuelt å senke veglinja ytterligere her. Dette er av 
hensyn til masseoverskudd, som allerede er stort i prosjektet og 
som igjen skaper behov for massedeponier. SVV gjennomfører 
støyskjerming ihht T1442, dette inkluderer ikke skjerming for 
friluftsliv/kulturlandskap. Nordby kirke ligger i hvit støysone, 
utenfor området som vurderes for støytiltak i byggeplanfasen.  
7. Innspillet tas til etterretning.  
 

 
 
3. Ingen endring av planen.  
 
 
 
4. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
 
6. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 223, boligeiere i Nygårdsåsen v/Arnold Olsen 
Merknaden er fra 30 boligeiere i Nygårdsåsen som har undertegnet et 
felles brev. 
Alle undertegnede har boliger i Nygårdsåsen og er sterkt berørt av 
støy fra ny E18. De ber om at planforslaget endres slik at støy 
reduseres for deres boliger. Ved å senke vegen over Riissletta og 
forlenge støyskjerm sydover kan støyen fra E18 reduseres betydelig. 
De forventer at dette blir hensyntatt i planleggingen. 

 
 
Linjeføring for ny E18 har vært grundig vurdert, og SVV mener 
det ikke er aktuelt å senke veglinja ytterligere her. Dette er av 
hensyn til masseoverskudd, som allerede er stort i prosjektet og 
som igjen skaper behov for massedeponier.  
Støyskjermen som er vist ved Nygårdsåsen er utformet for å gi 
best mulig effekt for boligene der. Lengden er vurdert mtp best 
mulig effekt i forhold til kostnad. Vurdering av ytterligere 
støytiltak for boliger i gul og rød sone vil bli en del av byggeplan. 
 

 
 
Ingen endring av planen.  
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Dokument nr. 227, Kluge Advokatfirma AS, på vegne av Jarle Hopland 
Grunneier av gnr/bnr 103/3 på Nygård 
Grunneier protestere mot den delen av planforslaget som omfatter 
103/3, som foreslås regulert til «Annen veggrunn, tekniske anlegg». 
Mener arealformålet er i strid med kommuneplanens arealdel og 
eldre reguleringsplan, og vil hindre grunneiers planlagte utvikling av 
eiendommen til næringsformål. Planlagt næringsbygg skal tjene som 
støyskjerming for planlagte boliger på eiendom 103/165. Uten denne 
støyskjermingen er det lite sannsynlig at eiendommen kan benyttes til 
boligformål slik den er avsatt til i kommuneplanen. SVVs planer vil ha 
direkte, negativ virkning for boligeiendommen. Utnyttelsesmuligheten 
vil blir sterkt redusert, uten at det er påvist behov for eller er 
nærmere begrunnet hvorfor 103/3 skal beslaglegges til annen 
veggrunn. På denne bakgrunn protesterer grunneier mot planforslaget 
og ber om at SVV endrer planforslaget mht 103/3, slik at regulert 
formål blir i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
Vedlagt til uttalelsen er kopi av varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid for eiendommene 103/3, 103/4 og 103/165.  
 

 
SVV har gjort en ny vurdering av nødvendig areal for å kunne 
erstatte Leonardo da Vinci bru med en ny gangbru med 
universell utforming i framtiden, når Leonardo da Vinci brus 
tilstand tilsier at fjerning er nødvendig. Arealet innenfor viste 
støyskjermer i området er tilstrekkelig, og SVV endrer derfor 
plankartet, slik at eiendommen ikke blir regulert til annen 
veggrunn i sin helhet, kun innenfor støyskjermene.  

 
Endring i plankart 3, eiendommen 103/3 reguleres til 
o_svt innenfor støyskjermens areal, og tilstrekkelig 
areal bak støyskjermen til å sikre drift o.l.  

Dokument nr. 232, Marit Sverdrup 
Beboer i Gamle Kongevei 36, Nordby. 
Påpeker at det etter fjerning av vegetasjon ved bygging av 
industriområdet samt oppføring av nye, store bygg, har blitt en 
vesentlig økning i støy for beboere i Gamle Kongevei. Det virker som 
om de har fått en «ekkoeffekt». Spør om det finnes tiltak som kan 
avhjelpe situasjonen, som støyabsorberende eller støydempende 
materialer, tett vegetasjon langs vegen, for eksempel brukt sammen 
med viltgjerder. Mener det er åpenbart at vegetasjon demper støy, 
det samme gjelder for snø. Dersom noe kan gjøres, evt som et forsøk, 
kan gjerne deres eiendom benyttes til for eks. målinger. Det er svært 
plagsomt med støyen i dag, særlig støy fra motorsykler og tunge 
kjøretøyer i sydgående retning. 
 

 
Reguleringsplanen skal avklare behov for støyskjermingstiltak ift 
ny veg. E18-prosjektet har ikke mulighet til å gjøre 
støyskjermingstiltak for eksisterende situasjon. 
Denne boligen ligger i rød støysone i beregningene for ny E18.  I 
reguleringsplanfasen er det kartlagt hvilke boliger som i 
fremtidig situasjon skal vurderes for tiltak på bolig og på 
uteplass (gul og rød støysone). I byggeplanfase vil denne 
vurderingen gjennomføres, og det er først da det blir avklart 
hvilke tiltak som vil tilbys den enkelte boligeier. 

 
Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 235, Kenneth Nygård og Bunsap Kitipong 
Beboere i Gråbeinstien 3A, Vinterbro 
Vil forsikre seg om at det vil bli utført støytiltak i og ved deres bolig i 
forkant av byggeperioden av nye Vinterbrokrysset. Ser for seg at det 
kan bli aktuelt med tiltak på vinduer samt ved terrasse og uteplass 
som vender mot krysset. 

 
Reguleringsplanen skal avklare behov for støyskjermingstiltak ift 
ny veg. Denne boligen ligger i rød støysone i beregningene for ny 
E18.  I reguleringsplanfasen er det kartlagt hvilke boliger som i 
fremtidig situasjon skal vurderes for tiltak på bolig og på 

 
Ingen endring av planen.  



E18 Retvet – Vinterbro. Høring av Detaljreguleringsplaner for Ås og Ski kommune. Merknadsbehandling 

 Statens vegvesen Region øst                                                                                                                                                                                                                                   
96 

 

Merknad/innspill SVVs vurdering Konklusjon 
uteplass (gul og rød støysone). I byggeplanfase vil denne 
vurderingen gjennomføres, og det er først da det blir avklart 
hvilke tiltak som vil tilbys den enkelte boligeier. SVV kan ikke på 
nåværende tidspunkt si når støytiltak vil bli utført, og vil ha 
dialog med grunneier om dette i byggeplanfase. Det normale er 
at tiltak gjennomføres like før anleggsarbeidet starter for å 
skjerme for anleggsstøy. 
 

Dokument nr. 245, Ås grunneierlag v/Trygve Kvarme 
1. Mener planen gir et mangelfullt grunnlag for å vurdere 
konsekvensen av tiltaket for viltet, samt at planforslaget gir uheldige 
virkninger for viltet i Ås og Follo. Spesielt peker de på summen av 
barriereeffekter fra ny E18, jernbanen og eksisterende bebyggelse, 
som de mener ikke er godt nok utredet og ivaretatt. Mener det er lagt 
for liten vekt på en vurdering av leveområdene som blir berørt og 
hvilken effekt barrieren vil ha på disse. 
 
 
 
 
 
2. Viltkryssing ved Nygård: Det bør være minst 2 kryssingsmuligheter 
på strekningen fra Haugerud til Nøstvettunnelen, som er ca 7 km. Det 
er usikkert om viltet kan krysse ved Nøstvettunnelen, hvis ikke er 
neste kryssingspunkt Pinnøsen miljøtunnel ved Assurtjern.  Mener det 
er feil i planforslaget når det påstås at viltet i Nøstvetmarka kan krysse 
E18 ved Riis viltkryssing, fordi det forutsetter at viltet må gjennom et 
kritisk punkt ved Bamsebu som i praksis er stengt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prosjektets mandat har vært å vurdere konsekvensen av ny 
E18 for viltet innenfor planområdet, og hvordan man best mulig 
kan ivareta disse. I dette arbeidet har det vært lagt vekt på å 
innhente data fra dagens krysningspunkt og registrerte 
viltpåkjørsler, noe som gir gode indikasjoner på hvor viltet 
ferdes. I prosjektet er det innarbeidet kryssingspunkter for viltet, 
bla med to viltoverganger og mulighet for kryssing under de 
større bruene. Ihht metodikk i SVVs håndbok om 
Konsekvensanalyser er leveområdene for vilt innenfor 
planområdet verdivurdert til å ha liten verdi, og konsekvensene 
vegen gir for natur, herunder vilt, er vurdert til liten og liten-
middels negativ konsekvens for naturmiljø. 
2. SVV er enige i at det for viltet selvsagt er bedre dess flere 
tilrettelagte kryssingsmuligheter som opprettholdes/etableres. 
Dette må holdes opp mot hva som er praktisk mulig å 
gjennomføre samt økonomiske hensyn og om det er ønskelig at 
viltet trekker i gitte områder. Viltkrysningen nord for 
Nygårdskrysset ved Kveldroveien er et svakt vilttrekk og det er 
vurdert som ikke ønskelig at viltet aktivt blir ledet ut i et 
urbanisert område vest for E18 gjennom bygging av 
viltovergang. Samtidig vil en bygging her by på store tekniske 
utfordringer. 
Uttalelsen fra grunneierlaget må trolig være basert på en 
misforståelse. Når trekk nr 14 på Sneissletta opphører, vil trolig 
dyr som har brukt dette kunne benyttet trekket ved Ris om lag 
1,4 km lenger nord. Det er ikke ment at dyr i Nøstvedtmarka 
som i dag trekker gjennom bebyggelsen ved Bamsebu vil kunne 
bruke trekket på Ris. Dette pga flere arealdisponeringsendringer 
som er vedtatt og utført her. Dyr i Nøstvedtmarka som er 
skogområdene nord for Ski sentrum, mellom E18, Ski og 

1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
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3. Holstad øvre/ Bølstadbekken: Foreslått viltkryssing på Riis er OK så 
lenge arealet som avsettes til viltet ikke blir redusert av hensyn til de 
andre formålene som kryssingen skal dekke. Ber SVV vise hvordan det 
er tenkt at viltet skal krysse i øst-vestlig retning i området ved 
Bølstadbekken. I dag er det kun en mulighet for kryssing, under 
eksisterende jernbanebru, på grunn av viltgjerder. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rødlistede arter: Påpeker at det særlig Holstadmarka har en tett 
bestand av ulike viltarter, og er leveområde for hare, en rødlistet art. 
Kan ikke se at dette er vurdert og ber SVV avklare om arten er 
ivaretatt i tilstrekkelig grad. 
 
Ber om at SVV i samarbeid med Ås og Ski kommuner legger til rette 
for at Nøstvetmarka ikke blir ødelagt som viltbiotop ved å lage et 
kryssingspunkt for vilt nord for Nygårdskrysset. Videre ber de SVV 
viser planer for hvordan viltet skal kunne ledes godt gjennom 
skjæringspunktet mellom ny E18 og jernbanen ved Bølstadbekken bru, 
og at omfanget av inngrep i Holstadmarka vurderes med bakgrunn i 
alle rødlistede arter. 
 

Langhus, vil kunne benytte viltovergangen på Nøstvettunnelen. 
Området ved Nøstvettunnelen og Pinnåsen ligger utenfor 
planområdet. 
3. SVV er kjent med at utformingen av viltovergangen på Ris er 
viktig for at krysningspunktet skal ha en god funksjon. Det er et 
sterkt fokus på denne viltovergangen og det vil være tilstrekkelig 
areal avsatt til viltformål. Det er ikke kjent at sambruk mellom 
viltovergang og driftsveg/turveg vil ha en negativ effekt på 
viltets bruk av krysningspunktet.  
Området rundt Holstad og Bølstadbekken vil bli mer avgrenset 
av viltgjerder når ny E18 krysser jernbanen. Her vil ny E18 krysse 
under dagens jernbane og legges i bru over Bølstadbekken. 
Frihøyden under broen vil, etter foreliggende 
konstruksjonstegninger, være 3,8 meter med en bredde på 25 
meter. Dermed vil det fortsatt være mulig for viltet å trekke 
under Bølstadbekken bru.   
4. Hare ble i 2015 tatt inn i rødlista med status nær truet. Hare 
er fortsatt en vanlig art i Norge og er knyttet til et stort spenn av 
leveområder. Haren er generalist og forekommer over det aller 
meste av landet. Det er nedgang i populasjonen som er årsaken 
til at den er tatt inn på rødlista, og ikke at den finnes på en 
begrensa del av arealet eller at det er spesielle habitater den 
bruker.  
Hare er med andre ord er ikke en art man avgrenser spesielle 
viltområder som underlegges spesiell forvaltning eller hensyn. 
 
 

 
 
 
3. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument nr. 247, Holstad grendelag v/Trond Finstad  
Er godt forøyd med tunnelforslaget på Holstad men har noen 
presiseringer som de ønsker at blir ivaretatt i den videre planprosess:  
1. Ønsker lavere tunneltrasé, med forlengelse med kulvert under 
jernbanen og frem til nord-vest for dagens E18. Fordelene ved dette 
vil være mindre omfattende støytiltak/færre enheter, mindre 
forurensing av nærmiljøet, mindre helseplager, færre berørte 
grunneiere med forringelse av eiendommer, redusert behov for 
innløsning av eiendommer, mindre bruk av dyrket mark, kort 

 
 
1. SVV har vurdert et alternativ med senket veglinje, men har 
konkludert med at dette ikke er aktuelt pga grunnforhold, 
kostnader, linjeføring mm (se Rapport Vurderte løsninger). SVV 
opprettholder vist løsning i planforslaget.  
 
 
 

 
 
1. Ingen endring av planforslaget.  
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transport av masser fra tunneldrift (kan legges ut som overdekning av 
kulvert), tur- og viltpassasje enkelt å opparbeide. 
2. Ønsker at dagens E18 gjøres om til lokalveg i hele strekningen i Ås 
kommune, med gang- og sykkelveg. Dette begrunnes i at fremtidens 
bruk av lokalvegen vil endres: Periodisk stor omkjøringstrafikk, sikring 
av turvei, sikring av skolevei, sikring for lettere motorsykler og 
handicapkjøretøyer, sikring av lokalveg for transport til landbruk og 
offentlig kommunikasjon. 
 
 
 
3. Vil på det sterkeste fraråde stenging av E18 ved dagens 
kontrollstasjon og mener gamle E18 må opprettholdes som lokalveg. 
Et alternativ kan være å legge lokalvegen over viltkryssingen på 
Riissletta og etablere den videre på østsiden av ny E18. Dette for å 
sikre barnehage, skoleveg og annen lokal aktivitet og tilgang til handel 
og innkjøp, sikring av veg for lettere motorsykler og 
handicapkjøretøyer, sikring av lokalveg for transport til landbruk og 
annen lokal nyttetrafikk, skolebuss og annen offentlig kommunikasjon, 
sikring av bompengefri ferdsel i kommunen, sikring av miljø og 
beredskap (ønsker ikke at E18-trafikken ledes inn på fv 152 ved akutte 
stengninger/ulykker, og dermed belaster tettstedene i Ski og Ås 
ytterligere). 
 
4. Foreslår at et kryss på Kråkstad tas inn i kommunedelplanen for Ski 
av følgene årsaker: Allerede en overbelastning avkjøring i Nordby og 
på Holstad, avstanden mellom planforslagets kryss på Elvestad og 
Holstad vil være lang og vil belaste lokalvegnettet med økende 
kapasitetsutfordring for fv. 152, Ski kommune har vedtatt store 
utbygginger i syd-øst og vil ha behov for økt kapasitet i dette området, 
Ski tettsted og stasjonsområde vil i fremtiden ha behov for en enda 
større trafikkapasitet, og fv 152 og Søndre Tverrveg er allerede en 
trafikal utfordring og vil trenge avlastning og økt kapasitet fra syd-øst. 

 
 
2. SVV har vurdert innspillet om å opparbeide en ensidig gang- 
og sykkelvegløsning langs dagens E18 fra Holstad til Retvet. En 
slik løsning krever 11 meter vegbredde, mot 8-9 meter som er 
dagens vegbredde på E18 på strekningen. En slik løsning vil altså 
medføre et arealbeslag på 18 daa, og vil kreve en 
reguleringsplan. Det blir lite biler på dagens E18 (ca. 2000 biler i 
døgnet) og kostnaden med en utvidet veg kan ikke forsvares opp 
mot behovet for den. SVV opprettholder foreslått løsning med 
5,5 m vegbredde og 1,5 m brede skuldre på hver side av vegen.  
3. SVV mener at foreslått løsning er en akseptabel løsning for 
bilister. For beboere på Sneissletta vil foreslått løsning bety 
maksimum ca. 1,5 km lengre kjøreveg enn i dag ved å bruke ny 
E18 til Nygård. Trafikkavviklingen, sikkerheten og bokvaliteten vil 
bli betydelig bedre for de som bor på Sneissletta. 
Tilgjengeligheten til skole, idrettsanlegg m.m. er ivaretatt 
gjennom foreslått løsning. I planprogrammet kom det sterke 
innvendinger mot å legge gang- og sykkelvegen på østsiden av 
E18 fordi Nygårdsvegen ikke er tilrettelagt for denne typen av 
blandet trafikk. Politikerne i Ås og Ski har vært veldig tydelige på 
at lokaltrafikken ikke belastes med bompenger for kjøring 
mellom kommunene. SVV utreder nå bompengeløsninger som 
skal ivareta dette. 
4. I kommunedelplanen ble det vedtatt at det ikke skal være 
kryss på E18 mellom Elvestad (Hobøl kommune) og Holstad (Ås 
kommune). Et motorvegkryss gir store endringer i 
trafikkmønster og krever store arealer. Det er ikke i 
forutsetningene for dette prosjektet å legge inn et nytt kryss i 
Ski kommune, og det er heller ikke ytret ønske fra politikerne i 
Ski kommune om et slikt kryss.  
 

 
 
2. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planforslaget. 

Dokument nr. 248, Advokatfirma Wahl-Larsen på vegne av Oslo Monument AS og Oslo Monument Eiendom DA 
Gjelder næringseiendommer i Nygårdsveien 32 og 34. 
Viser til uttalelse datert 17/3 2014. Det som står der gjelder fortsatt, 
men det påpekes at planforslaget som nå foreligger gir en vesentlig 
større belastning på eiendommene enn hva som er forutsatt i denne 
uttalelsen. 
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1. Informerer om dagens bruk av eiendommen, som leies ut til 3 
bedrifter. Påpeker at alle bedriftene har behov for innkjørings-, 
vareleverings- og manøvreringsareal mellom byggene og eksisterende 
E18 og at plassen allerede i dag er knapp. Det ligger en oljetank 
nedgravd på arealet som vil måtte flyttes ved utvidelse av E18, som 
også vil få store negative konsekvenser. En eksisterende jordvoll vil 
måtte fjernes, og dette, sammen med en økning av hastigheten fra 70 
til 110 km/T, vil gi en betydelig støyøkning for eiendommen. En 
utvidelse slik planforslaget viser vil kunne bety at lokalene vil kunne bli 
uegnet for nåværende bruk og produksjon for en eller flere av 
bedriftene. I denne forbindelse bes SVV om å stille på en befaring slik 
at den faktiske situasjonen kan sees på. Konkluderer med at det ikke 
er ønskelig med erverv fra denne eiendommen.  
2. Forslag til endret utforming av Nygårdskrysset: Foreslår at 
eksisterende bru over E18 flyttes slik den var tenkt opprinnelig 
(henviser til at den skal ha fått en feil plassering da den i sin tid ble 
bygget), dvs 7-8 meter mot vest. Deretter at det etableres en 
påkjøringsrampe i retning sør, ikke under overgangsbrua men langs 
E18. Dette medfører at næringseiendommen vil bli mye mindre berørt 
enn i planforslaget. Det henvises til argumentet om å spare dyrket 
mark på vestsiden av Nygårdskrysset og argumenteres med at 
jordvernet allikevel ikke er hensyntatt siden det foreslås å legge en 
døgnhvileplass på det aktuelle jordet. 

1. Det er nødvendig med erverv fra eiendommene for å 
gjennomføre utvidelse av E18. Det etterstrebes å minimere 
inngrepene på eiendommene, men erstatningsspørsmål som 
følge av inngrepene og eventuelle tilpasningsmuligheter tas i 
grunnervervsfasen. SVV vil kontakte grunneier ved oppstart av 
grunnervervet for å avtale befaring på eiendommen. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Det er en forutsetning i prosjektet at eksisterende bru ved 
Nygårdskrysset skal beholdes som i dag. Det er ikke aktuelt å 
flytte denne brua. Utforming av ramper i Nygårdskrysset er 
vurdert, og nærmere omtalt i rapport «Vurderte alternativer» 
s.16. Løsning i planforslaget vil blir opprettholdt. Etter flere 
innspill om døgnhvileplassens beslag av dyrka mark, vil denne bli 
flyttet til et annet areal som ikke er dyrka.  

1. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 251, Kluge Advokatfirma AS, på vegne av Jarle Hopland, grunneier av gnr/bnr 103/3 og 103/165  
Merknaden er kun er rettelse til merknad med dokument nr. 227, 
vedlegg 6. Underteksten i vedlegget korrigeres til: Eiendom 103/ og 
103/4. 

Innspillet tas til etterretning.  Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 263, Fredrik Ystehede 
Se også dokument nr. 204 som omhandler samme forslag til ny fv. 
152. 
Viser til vedlagt brev som var innspill til generalplanen for Ås 
kommune ved rullering i mai 2015. Omhandler forslag om å bygge ny 
fv. 152 fra NMBU til Holstadkrysset, langs Bølstadbekken. 
1. E18-bru over Bølstadbekken er vist i planforslaget som en lav bru, 
som umuliggjør en fremføring av en ny fv. 152 under. Dette medfører 
at en ny fv. 152 må få kryss med E18 i nytt Holstadkryss i stedet for 
eksisterende Holstadkryss, som gir en omvei på over 2 km for trafikk 
til/fra Ski og E18 øst. Ber SVV å vurdere å heve Bølstadbekken bru 

 
 
 
 
 
1. På grunn av begrensinger i dette området (linjeføring for ny 
E18, grunnforhold, dyrka mark, Bølstadbekken, jernbanelinje 
m.m.), vil SVV ikke heve høyden på Bølstadbekken bru. Viser til 
planprogrammets pkt.2.4, der SVV skal ivareta linjeføring for ny 
fv. 152 overordnet. Dette er ivaretatt gjennom mulig påkobling i 
nytt Holstadkryss. 

 
 
 
 
 
1. Ingen endring av planen.  
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med tanke på mulig ny fv. 152, og samtidig justere utforming av 
rundkjøring ved Holstad og eksisterende E18 Retvet – Holstad. 
2. Viser til en trafikktelling utført av SVV i 2012 og påpeker at kritisk 
punkt for fv. 152 syd for Holstad vil nås om få år. Planlegging av ny fv. 
152 bør derfor igangsettes snarest. 

 
 
2. Planlegging av ny fv. 152 er ikke en del av E18-prosjektets 
oppgaver. I planprosessen har E18-prosjektet hatt dialog med 
SVVs fylkesavdeling og Ås kommunes administrasjon om hvilken 
status ny fv.152 skal ha inn i dette prosjektet. Ny fv.152 er ikke 
et prioritert prosjekt, og løsning for ny trasé vises kun 
overordnet ihht planprogrammet.  
 

 
 
2. Ingen endring av planen.  
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4.3 Merknader og innspill som gjelder både Ski og Ås kommuner 
 

Merknad/innspill SVVs vurdering Konklusjon 
Dokument nr. 36, Opplysningsvesenets fond v/Morten Ørke Larsen 
Slik vegen er vist berøres ingen av fondets eiendommer, ingen 
kommentarer til planen. 
 

Tas til etterretning. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 111, Ås SV  
1. Mener at plandokumentene er så sammensatte og lite 
oversiktlige at høringen knapt kan kalles reell. I planbeskrivelsen 
vises til en lang rekke underliggende tematiske utredninger og 
notater med en uklar status i forhold til reguleringen, til dels 
motstridende eller uoppfylte føringer/anbefalinger og delvis i 
vanskelig tilgjengelig fagspråk. Usikkerhet gjelder også selve 
planbeskrivelsen og reguleringsplanen. Det er uklart hva som faktisk 
vil bli gjennomført, for eksempel avbøtende tiltak for kulturlandskap 
og friluftsliv. 
 
 
2. Reguleringsplanen legges frem uavhengig av reguleringsplanen 
for «Ny jord» - prosjektet og delvis uavhengig av planer for 
deponiområder. Særlig for Holstadmarka og Glenne er det 
sumvirkningen av veg, deponi og «Ny jord» som skaper problemer 
for friluftsliv og landskap. Mener at det er svært uheldig at 
behandlingen av disse planene ikke er koordinert, med en samlet 
vurdering. Dette er et utredningskrav etter Plan- og bygningsloven 
og Naturmangfoldloven. 
 
3. Mener at det er svært uheldig at reguleringsplanen er delt inn 
etter kommune, og at dette får spesielt uheldige konsekvenser for 
landskap og friluftsliv. Holstadmarka ligger i Ås kommune, men den 
største brukergruppen er i Ski kommune. Gryteland og Glenne ligger 
i Ski kommune, men mange av brukerne bor i Ås. Sykkelveg ved 
Holstad berører beboere i begge kommuner, og dreneringen for ny 
E18 ved Glenne i Ski vil gå til Hølensvassdraget via Kroer, Garder, 
Hølen og Son. Påpeker at det mangler akseptable 
konsekvensutredninger for dette vassdraget.  
 

1. Plandokumentene med vedlegg er hovedtrekk fra en 
planprosess som har pågått over 3 år. SVV har prioritert å gjengi 
det aller viktigste fra fagrapportene i planbeskrivelsen for å gjøre 
disse mest mulig lesbare og ikke for omfattende. SVV beklager 
dette ikke har lyktes. SVV oppfatter at kritikken ift hva som vil bli 
gjennomført handler om avbøtende tiltak for kulturlandskap og 
friluftsliv. Plan for ytre miljø har i tabellform listet opp hvilke tiltak 
som skal gjennomføres både permanent og i anleggsfase, se kap. 
5. SVV ser at noen tiltak bør gjengis i planbeskrivelsens kapittel om 
avbøtende tiltak, for å tydeliggjøre hvilke tiltak som faktisk skal 
gjennomføres. 
2. Grunnen til at reguleringsplanen for «Ny jord» ble gjennomført 
tidligere enn for E18, var av hensyn til opprinnelig fremdrift, der 
jordflytting skulle skje før vegbyggingen. Det skal det fremdeles, 
men i opprinnelig fremdrift var det mye kortere tid til dette. SVV 
har hensyntatt Ny jord i E18- planen og har gjort en samlet 
vurdering av sumvirkning ihht gjeldende lovverk. Deponi er en del 
av E18-planen. For å tydeliggjøre tiltakene sett i forhold til 
hverandre vil det innarbeides oversiktskart i planbeskrivelsens 
kap. 2.5.  
3. SVV mener at det mest hensiktsmessige er at planene 
behandles kommunevis. Alle fagrapporter behandler tiltaket 
samlet. SVV har vurdert det slik at plandokumentene vil være mer 
oversiktlige for folk flest dersom de er inndelt etter hver 
kommune. SVV anser at konsekvenser for vassdraget er godt nok 
utredet. SVV renser utslipp fra E18 lokalt før utslipp til resipient, 
men har gjort ytterligere vurderinger for Glennetjern og 
Glennebekken i merknadsbehandlingen.  
 
 

1. Endring av planbeskrivelse: Kap 5.5. /5.6, liste 
opp avbøtende tiltak som skal gjennomføres i 
permanent situasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Endring av planbeskrivelse: Kap 2.5: Innarbeide 
oversiktskart over både deponier og Ny jord-
arealer, samt veglinje. 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
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4. Planen oppleves som overflatisk mht:   

• Anleggets funksjon for kollektivtrafikk/busslinje 
• Gang- og sykkeltrafikk, særlig for pendling og transport 

over lengre avstander 
• Konflikter med og avbøtende tiltak for friluftslivet 
• Konflikter med og avbøtende tiltak for kulturlandskap. 

Viser til at ny E18 vil medføre oppdeling av noen av de få 
intakte utmarks- og jordbrukslandskaper som er igjen i 
Follo. Planen påpeker skadelige virkninger men sier lite om 
hva man skal gjøre med det. Påpeker at illustrasjoner i 
fugleperspektiv gir svært lite relevant informasjon om 
visuelle forhold på menneskenivå og oppfyller dermed 
ikke planens opplysningsplikt 

• Savner vurderinger av konsekvenser for restarealer i 
jordbruket, som blir vanskelig å dyrke på grunn av 
størrelse/arrondering etter utbyggingen av E18. Som 
eksempel nevnes arealet mellom Nygård og Kongeveien, 
småteiger rundt Øvre Holstad, bratte restarealer ved 
tunnelinnslaget på Haugerud, samt restarealer ved 
Gryteland, Bernhus og Glenne.  

Mener at forholdene må konkretiseres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  
• Kollektivtrafikk, gang og sykkel: Temaene er omtalt i 

egen rapport («Lokalveger, GS- veger og kollektiv») og i 
planbeskrivelsens kapittel 5, men ikke som eget 
delkapittel. SVV innarbeider eget underkapittel med kart 
som viser fremtidig situasjon for temaet. Det er gjort en 
vurdering av hva som er dette planprosjektets ansvar i 
henhold til vedtatt KVU og kommunedelplan. SVV 
forholder oss til vedtatt planprogram. I kap. 2.4.3 er det 
omtalt hva denne reguleringsplanen skal omfatte.  

• Forholdet til friluftslivet: Konsekvenser for friluftsliv er 
kartlagt og omtalt i fagrapport «Nærmiljø og friluftsliv» 
og SVV mener at temaet er dekket tilstrekkelig. Viser til 
kommentar under punkt 1, om avbøtende tiltak for 
friluftsliv. 

• Konflikter med landskap: Det ble gjort et omfattende 
trasésøk i kommunedelplanen og traséen som ble valgt 
går gjennom et verdifullt kulturlandskap. SVV har gjort 
grundige landskapsvurderinger i planprosessen for å 
minimere anleggets negative virkninger på landskap og 
natur. En motorveg av denne typen har store negative 
konsekvenser for landskapet, og kan ikke se at SVV 
klarer å redusere skadevirkningene ytterligere, og mener 
også at det er beskrevet og illustrert konsekvensene så 
langt det lar seg gjøre. Det er lagt ut flere varianter av 
vegmodellen på nett, med ulik synsvinkel. SVV har sendt 
ut detaljerte illustrasjoner fra andre synsvinkler når det 
er forespurt av grunneiere og andre.  

• Arrondering av restarealer: SVV har hatt en omfattende 
prosess med involvering av berørte grunneier og 
relevante myndigheter med tanke på Ny jord og 
ulemper for landbruket. Den enkelte grunneiers ønsker 
er ivaretatt så langt som mulig. Jordskifteretten vil 
vurdere makeskifte ved deling av teiger i forbindelse 
med jordskiftesaken. SVV mener at temaet er godt nok 
beskrevet i kap. 2.5 i planbeskrivelsen og i fagrapport 
om «Naturressurser», men for lesbarheten vil det 
innarbeides et nytt i kart i planbeskrivelsens kap. 2.5 se 
punkt 2. 

4. Eget underkapittel i planbeskrivelsen med kart 
som viser fremtidig situasjon temaet kollektiv, 
sykkel og gange. 
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5. E18 som linje for busstrafikk: Mener forslaget er svakt mht dette, 
og at ny E18 må planlegges som en fast linje for hurtiggående busser 
med holdeplasser og innfartsparkering (privatbil, sykkel, gange). 
Ønsker innfartsparkering ved Holstad, Nygård og Vinterbro. Mener 
at togtilbudet ikke vil gi tilstrekkelig kapasitet i overskuelig fremtid 
for områder sør for Ski. Mener at planområdet mangler tilknytning 
til bane og at plandokumentene tar feil mht dette. Henviser til andre 
eksempler og påpeker at bybaner alene ikke kan dekke 
kollektivtrafikkbehovet. En fortetting i Ski og Ås, inkludert en mulig 
utbygging av Holstadskogen, gjør at presset på Ski stasjon og på 
trafikkforholdene/parkeringsmulighetene, gjør at buss fremdeles vil 
være et nødvendig supplement. Det samme gjelder behovet for et 
gjennomgående gang- og sykkelvegnett på strekningen. 
Mener at reguleringsplanen viser et rendyrket person- og 
lastebilprosjekt, og at dette står i grell kontrast til myndighetenes og 
SVVs påberopte satsing på kollektivtransport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vinterbro barnehage: Ønsker en ytterligere vurdering av 
løsningsvalg for å unngå høy fjellskjæring mot barnehagen. Uheldig 
at barnehagen mister sin «hundremeterskog». Hvis vist løsning 
allikevel ikke kan unngås, må det gjennomføres særskilte 
sikkerhetsløsninger mot fjellskjæringen, og en flytting av 
barnehagen må vurderes. 
 
 
7. Driftsveg langs Vassflobekken: Det er ikke redegjort for hvilket 
behov denne vegen skal betjene. Det fremgår ikke hvordan anlegget 
vil påvirke vassdraget og dets biologi.  Det er behov for en 
sykkelvegforbindelse mellom Nygård og Vinterbro, og denne 

5. Gjennom dialog med Nettbuss og Ruter har SVV foreslått 
busstopp for ekspressbuss på Nygård, med innfartsparkering og 
tilkobling til gang- og sykkelløsninger. Ved innfartsparkeringen vil 
det opparbeides sykkelparkering. Viser til Strategi for 
innfartsparkering i Akershus, og mener at SVVs forslag er i tråd 
med føringene i denne. Kort oppsummert kan innfartsparkeringer 
føre til økt trafikk på lokalvegnettet. Dette forsterker køer og gir 
dårligere fremkommelighet for busser. Holstad er vurdert til å 
kunne gi nettopp en forverret trafikksituasjon. Viser til kap. 3 i 
rapport «Vegserviceanlegg». Ny E18 er tilrettelagt som busslinje 
for ekspressbuss i foreliggende planforslag, med holdeplasser og 
evt omgjøring til kollektivfelt senere ved behov. Mht. 
innfartsparkering på Vinterbro vises det til Strategi for 
innfartsparkering i Akershus, men på bakgrunn av innspillet vil det 
gjøres en ny vurdering av behovet for innfartsparkering på 
Vinterbro-området.  Viser til Ruters egen strategi om tilkobling til 
bane, som sier at kapasiteten for buss inn mot Oslo sentrum ikke 
er stor nok, og at fremtidig transport til Oslo derfor må gå via 
bane. Ruter har hyppige avganger mellom Frogn og Ski.  
Gang- og sykkel: Viser til planprogrammets kap. 1.8 og 2.4.3, med 
beskrivelse av hvilke tiltak som skal vurderes og gjennomføres i 
dette prosjektet. SVV har likevel lagt inn nok areal i plankartet til å 
kunne legge holdeplasser og innfartsparkering i Holstadkrysset 
dersom det er behov for det når E18 skal bygges.  
Fylkesavdelingen i SVV jobber kontinuerlig med utbedring av gang- 
og sykkelvegnettet i samarbeid med kommuner og 
fylkeskommune. 
6. Løsning for Vinterbrokrysset har sterke tekniske føringer og er 
meget grundig gjennomarbeidet (se rapport «Vurderte 
løsninger»). Det er ikke muligheter for å legge vegen slik at 
fjellskjæringen blir lavere, uten at dette går ut over trafikkavvikling 
og trafikksikkerhet. Det er planlagt både flettverksgjerde mot 
barnehagens eiendom og høy støyskjerm mot fjellskjæringen og 
mener at sikkerheten er ivaretatt. Midlertidig flytting av 
barnehagen vil gjennomføres i anleggsfase, men ikke permanent. 
7.Driftsvegen skal betjene Ås kommunes behov for vedlikehold av 
ledningsnett. Dette står omtalt i planbeskrivelsens kap. 5.2. Det er 
et ønske fra Ås kommune om å etablere driftsvegen for å drifte 
VA-nettet som legges her.  Hovedsykkelvegruta i området går over 

5. I planbeskrivelsen vil det innarbeides en 
vurdering av om det er behov for innfartsparkering 
på Vinterbro. Plankartet revideres med nok areal 
til holdeplasser og innfartsparkering i 
Holstadkrysset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ingen endring av planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ingen endring av planen. Driftsvegen langs 
Vassflobekken asfalteres. 
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strekningen er en problemstrekning. Mange sykkelpendlere brukes 
strekningen, og mange sykler i dag på E18.  Mener dagens sykkelveg 
langs Kveldrovegen er for dårlig pga mye stigning, og at driftsvegen 
langs bekken vil bli tatt i bruk av syklister. Oppfordrer til å planlegge 
driftsvegen som en sykkelveg og samtidig legge den mer skånsomt i 
terrenget og mot vassdraget enn det som vises i planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Døgnhvileplass Nygård: Anser døgnhvileplass her som svært 
uheldig. Plassen beslaglegger dyrket mark. I tillegg øker faren for at 
tilleggende dyrket mark mellom Nygård og da Vinci bru blir vurdert 
som restareal og omdisponeres til andre formål. Vurderer selve 
trailerstoppen som et uheldig visuelt element og et grovt inngrep i 
kulturlandskapet rundt Nordby kirke, Nordby og Ris. Anser det som 
et paradoks at SVV anbefaler en fast oppstilling av lastebiler her, 
samtidig som det ellers er byggeforbud i en sone på 100 meter fra 
E18, samt at SVV har kjørt en konfliktsak mot tilsvarende parkering 
lenger nord. 
9. Holstadkrysset: Mener det er positivt at krysset er flyttet slik at en 
viss skjerming blir mulig, men mener at planen ikke i tilstrekkelig 
grad illustrerer kryssområdet og ikke gir bindinger mht det visuelle. 
Planen må sikre varig skjerming. 
 

Myråsdalen. Kobling mellom Kveldroveien og gang- og 
sykkelvegnettet langs fv. 156 er nylig åpnet og SVV ønsker å 
opprettholde denne ruta. Dersom driftsvegen langs Vassflobekken 
skal være en gang- og sykkelveg, må det gjøres endringer slik at 
vegen tilfredsstiller krav til geometri. Dette gir konsekvenser for 
arealinngrep langs/i Vassflobekken pga tilpassing til eksisterende 
gang- og sykkelvegnett i området, kjøreadkomst fra lokalvegnettet 
(for driftsbiler), vegen må utformes universelt med tanke på 
stigningsforhold. I Vinterbrokrysset må det etableres en egen 
gang- og sykkelvegbru over E18 for å koble løsningen til fv.156, 
noe som er svært kostnadsdrivende og utfordrende å få til 
gjennom et ellers krevende kryssområde. Statens vegvesen har 
besluttet å asfaltere driftsvegen, slik at den kan benyttes som et 
supplement til hovedsykkelvegruta over Myråsdalen. Vegen vil 
ikke vil ha standard som en gang- og sykkelveg, noe som betyr at 
den f.eks. ikke vil bli belyst. Påkobling mot Vinterbrokrysset vil bli 
noe endret, etter innspill fra grunneier om å unngå beslag av dyrka 
mark. Dette gir en bedre løsning for syklister.  
Det vil bli direkte tilgang for syklende mellom busslomme på 
nordgående rampe og driftsvegen.  
Påvirkning på vassdraget er beskrevet i temarapport «Naturmiljø». 
I planbeskrivelsen er tiltaket omtalt i kap. 7.4, 7.15.1 og 7.15.3. 
Vassflobekken har en svært dårlig økologisk tilstand i dag og 
denne vil trolig bli bedre etter tiltaket.  
8. Det er behov for døgnhvileplasser generelt og også i dette 
området. SVV er forpliktet til å legge til rette for denne 
yrkesgruppen. SVV forstår at det ikke er ønskelig å legge den på 
dyrka mark og flytter derfor anlegget til en annen plassering ved 
Nygårdskrysset. Ny plassering er foreslått nord for Mc Donalds. 
 
 
 
 
 
9. SVV har lagt inn vegetasjonssoner i o-tegningene (formgivning 
og vegetasjon) på arealer som er regulert til vegareal og ikke er i 
konflikt med trafikksikkerhet eller dyrka mark. Deponi 4b er 
planlagt som en voll som skal beplantes. I Holstadkrysset vises de 
landskapsfaglige vurderingene i tegning O009 i tegningsheftet. Her 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Endring av planforslaget, døgnhvileplass legges 
mellom Kveldroveien og E18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ingen endring av planen. 
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10. Deponi på Holstad: Holstadmarka er et intensivt brukt 
friluftsområde, og er arealmessig begrenset. Ny E18 vil prege vil 
prege en av de mest attraktive delene av Holstadmarka. De 
forutsetter en visuell og støymessig skjerming mot dette området. 
Deponi 4a vil , sammen med Nylennajordet, være en barriere  og 
bruksmessig dele Holstadmarka i to  for friluftslivet. Hvis deponi 4a 
blir dyrket opp vil dette bli en permanent situasjon. Konflikten med 
friluftslivet betegnes som ekstrem og unødvendig. Vurderinger av 
E18s virkning på Holstadmarka alene blir uten mening på grunn av 
deponiet, og massedeponi 4a fremstår som uakseptabel. Uansett 
må stier i området sikres og opparbeides i anleggsperioden og varig. 
Kommenterer at det i Ytre miljø- planen sies at Holstadmarka åpnes 
opp som fremtidig utbyggingsområde ved bygging av nytt 
Holstadkryss, og at dette er en interessant betraktning, men at det 
ikke er i tråd med kommuneplaner og føringer i samordnet plan for 
Akershus og Oslo. 
 
 
 
11. Gang- og sykkelvegforbindelse Ås-Ski via driftsvegen langs 
jernbanen er kun overflatisk utredet og deretter i praksis forlatt. 
Mener det er en åpenbar kombinasjon av vist alternativ 3+2, som 
ikke er vurdert. Mener det må være et absolutt krav at en 
funksjonell løsning for gang- og sykkeltransport Ås-Ski må reguleres 
og bygges samtidig med det øvrige anlegget. Påpeker at dagens 
sykkelveg gjennom Aschjumskogen har 50 meter høydeforskjell i 
forhold til Ås og Holstad stasjon, og at alternativet om Haugerud og 
jernbanens driftsveg har nesten 30 ekstra høydemeter, som ikke er 
forenlig med sykkel som seriøs transportform. 
12. Støy- og lysforurensing: Påpeker at perspektivet i støyrapporten 
er begrenset til boliger, og at støypåvirkning på friluftsområder og 
kulturlandskap ikke er berørt. Lysforurensing er omtalt i 
planbeskrivelsen, men sier ingen ting forpliktende om hva man skal 
gjøre med problemet. Strekningen mellom Skuterud og Kråkstad er 

er det tegnet inn delvis revegetering, beplantning med trær og 
busker. Detaljutforming vil bli gjort i byggeplan. For øvrig vil det 
for de tilstøtende arealer være opp til grunneier om disse 
opprettholdes/reetableres som dyrka mark og vil dermed være 
åpne, som i dag.  
10. Deponi på Holstad: SVV har gjort et grundig arbeid for å finne 
egnede arealer for deponering av masser ved Holstad, og hensyn 
til jordvern, naturmiljø og kulturminner har fått høyest prioritet. 
Grunneier har ønsket å dyrke opp deponi 4a, som vurderes som 
svært positivt mtp jordvern. Dessverre vil deponi og oppdyrking få 
negative konsekvenser for friluftslivet. SVV mener allikevel at det 
er svært positivt for samfunnet at masser fra store 
utbyggingsprosjekter blir håndtert på en faglig forsvarlig måte, 
noe vi mener er gjort her. 
E18 i Holstadmarka er lagt her for å unngå konflikt med 
bebyggelsen på Sneis for å imøtekomme beboere og politikere i 
Ås. Vegen er lagt ned i terrenget på strekningen, som gir en 
naturlig skjerming støymessig og visuelt. SVV gjennomfører 
støyskjerming ihht T1442, dette inkluderer ikke skjerming for 
friluftsliv. 
Av hensyn til sikkerhet i anleggsperioden vil det ikke være mulig å 
opprettholde stier gjennom området. Etter anlegg skal det 
opprettes stiforbindelse fra nytt Holstadkryss og ut i marka, samt 
at rundløype skal sikres. Dette vil innarbeides i planbestemmelse. 
11. Viser planprogrammets punkt 2.4.3 der det står 
at SVV skal finne en akseptabel løsning for hvordan sykkelvegene 
langs jernbanens vestside kan sammenkobles. Dette er ivaretatt i 
planforslaget, men tydeliggjøres i revidert planforslag. SVV vil 
regulere nok areal til en gjennomførbar løsning over ny E18 og 
under dagens E18, fram til eksisterende system. Dette må være 
del av et helhetlig system og en helhetlig utbygging, men SVV 
ivaretar muligheten for en fremtidig kryssing av vårt vegsystem 
gjennom denne reguleringsplanen. 
 
12. SVV gjennomfører støyskjerming ihht T1442, dette inkluderer 
ikke skjerming for friluftsliv/kulturlandskap. 
Lysforurensing er en uheldig konsekvens av vegtiltaket. Det er 
bestemt at veger av denne typen skal ha belysning, og SVV gjør 
ikke avbøtende tiltak for lysforurensing. Lysforurensing har vært 

 
 
 
 
 
10. Stiforbindelser i Holstadmarka i permanent 
situasjon sikres i ny planbestemmelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Kobling mellom dagens sykkelvegløsning og 
framtidig sykkelvegløsning ved eksisterende bru 
over jernbanen reguleres, se plankart nr. 5 i Ås 
kommune.  
 
 
 
 
 
 
12. Ingen endring av planen. 
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mest kritisk fordi vegen vil ligge i ekstrem konflikt med 
landskapsformene og være synlig over store områder.  
13. Friluftslivsstrukturer i Grytelandsskogen: Kommenterer at alle 
former for friluftsliv må krysse ny E18 på viltkryssingen ved Bernhus, 
men at skiløype ikke fungerer i kombinasjon med brøytet veg. Stier 
og løyper må legges utenom tunet på Bernhus, evt. må almen rett til 
umotorisert ferdsel erverves. Finner ikke at etablering av stier og 
løyper skal etableres som del av prosjektet, og kommenterer at 
planen må gi bindende bestemmelser om dette. 
Planen viser ingen sammenheng fra stisystemet ved Bernhus til bru 
over Glenneveien. Mener at SVV må bygge alternative veger med 
sykkelstandard frem til overgangspunktene, og at det må erverves 
rett til almen umotorisert ferdsel gjennom Store Gryteland og 
Bernhus.  
14. Landskap Skuterud – Retvet: Det er svært vanskelig å få inntrykk 
av de visuelle virkningene av bruer og anlegg. På denne strekningen 
ligger E18 på tvers av landskapet og berører et landskap som ikke 
har tunge samferdselsanlegg fra før. Mener at det er mangler i 
dokumentasjon og visualisering av bruer og anlegg, som ikke gir 
grunnlag for en betryggende planbehandling. Det er hevet over tvil 
at bruene vil bli dominerende fremmedelementer både ved Retvet, 
Kråkstaddalen og Grytelandsbekken. Særlig skjemmende er veien på 
fylling i Glenneområdet. Visuelt og støymessig vil E18 i dagen sterkt 
berøre store områder som tidligere har vært skjermet. Mener at 
vegen må senkes til godt under bakkenivå forbi Glenne, og at 
dersom dagens linje vedtas må det monotone inntrykket brytes vhj 
vegetasjon eller annet. Av denne grunn bør «Ny jord» - område 16a 
og 16b, utgå.  
 
 
 
 
 
 
15.» Ny jord» og deponier: Mener at «Ny jord» - planen fremstår 
som deponiplan for SVVs behov like mye som en plan for å 
gjenskape dyrket mark. Mener at reguleringsplanene for «Ny jord» 
og E18 i liten grad er sett i sammenheng og at flere Ny jord- 
områder i likhet med flere deponier forverrer virkningen av selve 

del av landskapsvurderingene, og ved optimaliseringen av veglinja 
har denne flere steder blitt lagt lavt i terrenget. 
13. Viltkryssingen på Gryteland er planlagt med bredde 80 meter 
(viser til fagrapport om Konstruksjoner). Etter innspill fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal bredden fastsettes i 
planbestemmelse. SVV anser at dette er bredt nok for å ivareta 
alle interessegruppene.  SVV anser at det ikke er problematisk å 
legge skiløype/stier utenom tunet på Bernhus. SVV merker seg at 
ansvaret for opparbeidelse av stier og løyper ikke er fastsatt og vil 
innarbeide SVVs ansvar i planbestemmelse. Det samme gjelder for 
opparbeidelse av en sykkelsti/gruset skogsvei som vil knytte 
dagens brutte hovedveger i skogen sammen med kryssingspunktet 
på Gryteland. 
 
14. Illustrasjon av konstruksjoner: Dette er vist i eget hefte med 
illustrasjoner samt i fagrapport om Konstruksjoner. SVV mener at 
konstruksjonene er godt illustrert, men forstår at det kan være 
vanskelig å se hvor høye de blir i landskapet. For å bedre på dette 
vil det legges inn høyder på konstruksjonene og 
fyllinger/skjæringer i billedteksten i planbeskrivelsen. E18 bryter 
med hovedlandskapsformen i deler av planområdet, som er en 
konsekvens av valgt trasé i kommunedelplanen. Bruene vil 
dessverre kunne bli dominerende i landskapet, men SVV mener 
det er bedre med bruer enn vegfyllinger nettopp av hensyn til 
landskapet. 
Forbi Glenne gjør linjeføring, grunnforhold og hensynet til 
jordbruk og Glennetjern at vegen ikke kan legges lavere i 
terrenget. Lavere veg gir store jordskjæringer og større 
landskapsinngrep over Glenne. 
Av hensyn til jordvern er det ikke planlagt vegetasjon langs E18 
over Glenne, og det er det samme hensynet som gjør at 
eksisterende skogteig er regulert til Ny jord- område 16a og b. 
Arronderingsmessig er det bedre å innlemme disse områdene i et 
større sammenhengende jordbruksområde. 
15. Ny jord er ikke en deponiplan for E18. E18-utbyggingen får sitt 
deponibehov løst gjennom foreliggende reguleringsplanforslag. 
Oppdyrking av deponier er et resultat av planbestemmelsen fra 
kommunedelplan, slik at SVV har nok areal for å imøtekomme krav 
om reetablering av 100% av dyrka marka som beslaglegges av ny 

 
 
13. Endring av planbestemmelse: fastsette bredde 
på viltkryssing Gryteland og ansvar for 
opparbeidelse av brutte hovedstier i 
Prestegårdsskogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. I planbeskrivelsens kapittel 5.2 og 5.3 (Ås) og 
5.2 (Ski) innarbeides høyder på konstruksjoner og 
fylling/skjæring som del av billedtekstene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Ingen endring av planen.  
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E18 betydelig, særlig mht friluftsliv og visuelle forhold. Nevner 
følgende Ny jord-områder og deres uheldige virkninger: 51 (ønskes 
opprettholdt som skjerm mot veg), 51, 52 og 14 (kulturminner)16a 
og 16b (skjerm mot E18). Deponi 4a anses å være i ekstrem konflikt 
med friluftslivet. 
Oppsummering: Mener at planforslaget bør avvises og henvises til 
ny behandling der forholdene (beskrevet over) ivaretas. (se original 
merknad for oppramsing av hvilke forhold). 
 

E18. Deponiene som følge av E18, unntatt deponi 4b, skal gjøres 
dyrkbare etter krav fra Fylkesmannen, men om det blir skog eller 
jorde vil være grunneiers valg. Jordvernet ble i 
kommunedelplanen vektet svært høyt, som medførte kravet om 
reetablering. Dette kan gi en negativ konsekvens, for eksempel for 
friluftslivet i området. 
 
  

Dokument nr. 200, Hafslund Nett 
1. Hafslund har flere elektriske anlegg i det aktuelle planområdet. 
Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det 
nødvendig for nettselskapet å etablere og drifte. Det må heller ikke 
iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til 
nettselskapets anlegg. 
2. Normalt regionalnett/høyspenningsanlegg: Planområdet krysses 
av høyspenningsanlegg som er bygget etter konsesjon gitt av NVE. 
Slike anlegg er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven, og for 
disse kan det ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av 
reguleringsplan for andre tema. Hafslunds 
høyspenningsluftledninger er inntegnet i plankartet med 
hensynssoner. Det må ikke gjøres inngripen/oppfylling i terrenget 
som fører til redusert høyde opp til ledningsanlegget. 
Høyspenningslinjene har restriksjoner som er beskrevet i vedlagt 
skriv. Ved bygging i nærheten av luftledninger gjøres det 
oppmerksom på at det ikke alltid er samsvar mellom hvilken avstand 
som er nødvendig for å komme under anbefalte utredningsgrense 
for magnetfelt, og gjeldende byggeforbudsbelte.  
Hafslund har listet opp en rekke vilkår for eventuelle omlegginger av 
høyspenningsledninger. Vilkårene gjengis ikke her, men tas med og 
følges opp i den videre planprosessen. 
3. Normalt distribusjonsnett: Det må tas hensyn til 
høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. 
Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste 
strømførende ledning ihht. gjeldende forskrifter, FEF § 6.4.  Det må 
ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører redusert høyde opp 
til ledningene. Normalt kan det igangsettes tiltak så nært inntil 
kabelgrøften som 1 meter målt fra kabelgrøftens ytterkant. Viktig at 
tilkomst til grøftene ikke hindres eller at overdekning endres. Det 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
2. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
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må bestilles kabelpåvisning før anleggsstart. Nettstasjoner er viktige 
komponenter i elektrisitetsforsyningen, og eventuell flytting av disse 
medfører store kostnader og tekniske konsekvenser for nettet. 
Nettselskapet ber om at SVV planlegger slik at det ikke er behov for 
flytting av disse. 
4. Andre forhold: Dersom planen medfører at eksisterende 
høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av 
arealer til nye traséer og/eller nettstasjoner, og tiltakshaver må 
bekoste kostnadene ved tiltaket. Nye traséer må gis rettigheter med 
minst like gode vilkår som det nettselskapet har i de eksisterende 
traséene. 
5. Follo transformatorstasjon grenser til planområdet og det må tas 
hensyn til denne. 
6. Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. Dersom SVV ønsker kart kan 
dette ettersendes. 
 

 
 
 
 
 
4. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
5. Tas til etterretning. 
 
6. Tas til orientering. 

 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
5. Ingen endring av planen. 
 
6. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 234, Lokal Agenda-21 forumet Ski 
1. Ber om at planene må sikre at de avbøtende tiltak for 
konsekvensene for friluftslivet, nevnt i rapportene om Ytre miljø og 
Deponier, blir gjennomført.  
 
 
2. Peker spesielt på at det er foreslått en sti og beplantning mellom 
Nylenna og deponi 4a i Holstadmarka. Dette muliggjør en passasje 
sør for Nylenna, mellom jordet og deponiet, og vil muliggjøre en 
rundtur og flere varierte turer. Ber om at det nedfelles i 
reguleringsplanen for Ås at dette skal gjøres og at stien skal 
opprettholdes også i anleggsperioden. 
Understreker at det er svært viktig at Holstadmarka skal kunne være 
et viktig nær-turområde både under byggingen av E18 og etterpå. 
Holstadmarka brukes flittig som ettermiddags- og dagsturområde 
for barn og voksne, og av flere barnehager.  
3. Peker på at Holstadmarka er nærturområde for store deler av 
befolkningen i Ski og Ås. Mener at konsekvensene for friluftslivet et 
store og ikke middels slik det sies i rapport for Friluftsliv og 
nærmiljø. Dette skyldes mye deponi 4a, som vil bryte flere av stiene 
og den rødmerkede rundløypen.  
4. Foreslår nytt kulepunkt til § 3.3, Ytre miljø, samfunnssikkerhet og 
rigg- og marksikringsplan: «Bevaring og / eller opparbeiding av 

1. Plan for ytre miljø har i tabellform listet opp hvilke tiltak som 
skal gjennomføres både permanent og i anleggsfase, se kap. 5. 
SVV ser at noen tiltak bør gjengis i planbeskrivelsens kapittel om 
avbøtende tiltak, for å tydeliggjøre hvilke tiltak som faktisk skal 
gjennomføres. 
2. SVV mener at dette er et godt forslag og vil innarbeide en sti fra 
nytt Holstadkryss til Nylenna i samråd med grunneiere. En sti vil 
ligge i midlertidig anleggsområde og vil ikke kunne opparbeides og 
brukes i anleggsperioden av hensyn til sikkerhet. 
 
 
 
 
 
 
3. SVV tar innspillet til orientering, men ønsker ikke å endre 
rapporten Nærmiljø og friluftsliv, som anses å være avsluttet.  
 
 
 

1. Endring av planbeskrivelse: Kap 5.5. /5.6, liste 
opp avbøtende tiltak som skal gjennomføres i 
permanent situasjon. 
 
 
2. Innarbeide en rekkefølgebestemmelse i § 10 i 
planbestemmelsene for Ås kommune, som angir at 
sti skal opparbeides når anlegget er ferdigstilt. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
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viktige turstier for å kunne opprettholde muligheter for rundturer 
både under anleggsperioden og etterpå.» 
 
5. § 5.1, LNF- områder, L3 Landbruk med deponi/oppdyrking, L3:  
«Planen skal ivareta mulighet for populære rundturer, som blir brutt 
på grunn av «Ny jord» - deponier mv., herunder at det opparbeides 
ny passasje for friluftslivet ved deponi 4a i tråd med avbøtende 
forslag i deponirapporten. En stiforbindelse må også opprettholdes 
under anleggsperioden.» 

4. Se svar i punkt 2. SVV anser at bestemmelse om tursti hører 
hjemme under rekkefølgebestemmelser og er juridisk ivaretatt 
her. 
5. Se svar i punkt 2.  
Bestemmelsesområdet L3 er brukt på flere deponier, og det vil 
ikke bli riktig å legge inn en slik bestemmelse her. 

 
 
 
5. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 

Dokument nr. 246, Akershus fylkeskommune, foreløpig uttalelse (AFK) 
Tiltaket er vurdert utfra Fylkeskommunens rolle som regional 
planmyndighet og som fagmyndighet for kulturminnevern. 
1. Nyere tids kulturminner og kulturlandskap: Påpeker at det i 
konsekvensutredningen er et nyere tids kulturminne som ikke er 
omtalt. På eiendommen 103/3 ved gamle Nygårdskrysset ligger 
Nordby kabelhus, oppført i 1924-25 i murstein og med skifertak. 
Kabelhuset er omfattet av Telenors verneplan for historiske 
bygninger og installasjoner, og er fremdeles i drift. Plan for vern av 
huset er til behandling hos Riksantikvaren og har stoppet opp pga 
eierstruktur. Bygningen har høy bevaringsverdi, og Fylkeskommunen 
anbefaler at den blir regulert til hensynssone bevaring av 
kulturmiljø. 
2. Automatisk fredete kulturminner: Fylkesrådmannen har 
oversendt reguleringsplanforslaget til Riksantikvaren for behandling 
ihht Kulturminneloven§ 8.4 og vil gi en endelig uttalelse når 
Riksantikvarens avgjørelse foreligger. 
 

 
 
1. SVV har gjort en ny vurdering av hvor store arealer som er 
tilstrekkelige for å sikre mulighet for å oppføre en ny gangbru med 
universell utforming når Leonardo da Vinci bru en gang i framtiden 
ikke kan brukes lenger. På grunnlag av disse vurderingene, er deler 
av arealet på eiendommen 103/3, inkludert Nordby kabelhus, tatt 
ut av plankartet. SVV vil derfor ikke legge inn en hensynssone 
bevaring på bygget, fordi det ikke lenger er en del av planen. 
 
 
 
2. Tas til etterretning. 

 
 
1. Ingen endring av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen. 

Dokument nr. 269, Jernbaneverket (JBV) 
1. Sikkerhet og planfaglige krav: Viser til arbeidsmøte med SVV 
14.4.16. Det er ca 40 meter mellom landkarene i planforslagets 
kulvert under jernbanen på Holstad, og eksisterende jernbanebru. 
Det ligger en friksjonsplate i underbygningen på eksisterende 
jernbanebru. Platen skal bidra til å ta opp bremsekrefter på 
jernbanebrua og er en kritisk viktig del av bruas konstruksjon, 
samtidig som den er sårbar for bevegelser i fyllingen under 
anleggsarbeider. Friksjonsplaten ligger ca 30 meter inn i fyllingen fra 
bruas begynnelse. SVVs anleggsarbeider må derfor gjennomføres på 
en slik måte at platen ikke påvirkes. 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rekkefølgebestemmelse legges inn i § 10 i 
planbestemmelser for Ås kommune. 
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En forutsetning for å kunne bygge den planlagte jernbanekulverten 
på så kort tid som reguleringsplanen legger opp til, er at kulverten 
kan bygges/settes på plass uten at det er nødvendig med tiltak på 
eksisterende jernbanebru og friksjonsplate. JBV må godkjenne 
detaljplaner før tiltak kan igangsettes, og SVV må dokumentere at 
tiltakene kan gjennomføres innenfor de tidsrammene som er satt. 
JBV mener at dette må tydeliggjøres i planbestemmelsene gjennom 
en rekkefølgebestemmelse. 
Planforslaget viser en illustrasjon på kulvert med skrå landkar. JBV 
gjør oppmerksom på at deres tekniske regelverk ikke tillater en slik 
konstruksjon, og at landkarene må stå vinkelrett på sporene. Dette 
må hensyntas i den videre planlegging. 
2. Jernbanens arealbehov: JBV har utredet forskjellige plasseringer 
for hensettingsspor i nærheten av Ski. Ett av områdene som JBV 
vurderer er i planforslaget foreslått regulert til deponi 4a. Deponi 
forutsetter en heving av terrenget, noe som gjør området mindre 
egnet til hensettingsspor. JBV ber om at dette vurderes i det videre 
arbeidet med planen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. JBV har gjennom hele reguleringsplanprosessen for E18 vært 
informert om løsningsvalg og nødvendig arealbeslag for dette 
tiltaket, og har hatt flere anledninger til å uttale seg om planer om 
hensettingsspor i området. Deponi 4a er plassert etter et grundig 
arealsøk i området. Det har vært vanskelig å finne egnede 
deponiområder ved Holstad av hensyn til ikke prissatte 
konsekvenser. SVV opprettholder vist plassering og utforming av 
deponiet i planforslaget.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planforslaget.  

Dokument nr. 272, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) 
Fylkesmannen er fornøyd med de faglige vurderingene som er gjort i 
forbindelse med prosjektet.  
 
1. Planbestemmelse om Ytre miljø: Det er en svakhet at 
planbestemmelsene for strekningen både i Ås og Ski ikke sikrer at 
resultatene i de faglige vurderingene blir juridisk bindende. 
Planbestemmelse § 3.3 om Ytre miljø er formulert på en slik måte at 
den ikke sikrer gjennomføringen av YM- planen. Dette har vært tatt 
opp i møte med SVV, og denne skal endres til å sikre en juridisk 
forankring av YM- planen. 
2. Søknad om utslippstillatelser: YM- planen er for overordnet til at 
FMOA kan vurdere om §8 i forurensingsloven kan bli gjort 
gjeldende. Miljørisikovurdering og mer detaljert 
miljøoppfølgingsplan må sendes til FMOA for en vurdering etter 
forurensingsloven i god tid før arbeidet planlegges igangsatt.  
For anleggsfasen må FMOA vurdere om prosjektet faller inn under 
unntaksbestemmelsen i forurensingslovens § 8. Det vil særlig være 

 
 
 
1. Planbestemmelsens §3.3 vil omformuleres for å sikre en bedre 
forankring av de faglige vurderingene. Ny formulering er 
utarbeidet i samarbeid med saksbehandler i Fylkesmannens 
miljøavdeling.  
 
 
 
2. Tas til etterretning. SVV søker om utslippstillatelser før 
anleggsfase.  
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Endring av planbestemmelse §3.3.  
 
 
 
 
 
 
2. Ingen endring av planen.  
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aktuelt å vurdere behov for tillatelse etter forurensingsloven for 
tunnelarbeider, men også arbeider i dagsonen må vurderes. Det 
medfører ikke nødvendigvis riktighet, slik det står i YM- planen, at 
FMOA legger til grunn at større anleggsarbeider kan gjennomføres 
uten særskilt tillatelse så lenge YM- planen er godkjent. 
Miljørisikovurdering og mer detaljert miljøoppfølgingsplan må 
sendes til FMOA til vurdering etter forurensingsloven i god tid før 
arbeidet planlegges igangsatt. En vurdering etter forurensingsloven 
skal særlig gjøres på bakgrunn av resipientens sårbarhet og 
økologiske forhold. I dette prosjektet vil følgende punkter være 
viktige fokusområder:  

• Vaskevann tunneldrift: Det må avsettes tilstrekkelig areal 
for tilfredsstillende renseløsning for håndtering av 
vaskevann fra tunneldrift. Utslipp av tunnelvaskevann er 
søknadspliktig etter forurensingsloven. 

• Snødeponi: Ved etablering av snødeponi må det søkes om 
tillatelse etter forurensingsloven. 

• Massedisponering: Det må vurderes om 
massedisponeringen vil utgjøre en fare for forurensing. 
Ved opphopning av sprengsteinsmasser i betydelig 
omfang kan tiltaket medføre skade eller ulempe på 
miljøet. Tiltaket vil kunne kreve særskilt tillatelse etter 
forurensingsloven. Det må sikres at plastfiberrester i 
sprengsteinen ikke spres i naturen. 

• Overvannshåndtering vegvann: FMOA er opptatt av at det 
etableres tilfredsstillende løsninger for rensing av 
forurensningskomponenter i vegvannet. Det er også viktig 
med gode driftsrutiner. 
Økte nedbørsmengder og nedbørintensitet i et endret 
klima vil føre til større avrenning fra vegarealet på E18 og 
tilhørende nedbørsfelt, og øke risikoen for større 
avrenning og forurensningsfare i utsatte bekker og tjern. 
Spesielt blir det viktig å tilpasse rensebassengene til 
klimaendringer. Klimafaktorer og sikkerhetskrav må 
tydeligere inn i planen og følges opp med 
dimensjoneringskriterier, standarder og prosedyrer for 
større mengder vegavrenning. Et endret klima vil også føre 
til økte krav til oppfølging og vedlikehold av dammene. 
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3. Viltkryssinger: FMOA fremmer innsigelse til manglende 
konkretisering av bredde for viltovergang i bestemmelsene. FMOA 
er kjent med at bredde på overgangene er vurdert i planarbeidet, og 
innsigelsen vil anses som imøtekommet dersom dette legges inn 
som krav i en bestemmelse. 
 
 
4. Deponi 19: Opplyser om at NINA undersøkte dammen ved Søndre 
Frestad i 2014 og fant storsalamander. Deponi 19 kan komme til å 
ligge mellom dammen og overvintringsområdene. Avbøtende tiltak 
som anbefalt i deponirapporten for deponi 4a og 19, samt 
ledegjerder for deponi 19, må inn i bestemmelsene. FMOA fremmer 
på dette grunnlag innsigelse til manglende planbestemmelse for 
gjennomføring av avbøtende tiltak. Innsigelsen vil bli ansett som 
imøtekommet dersom krav til de avbøtende tiltak som beskrevet, 
sikres i bestemmelse til planen. 
5. Omdisponering av dyrka mark har økt med 127 daa fra 
kommunedelplan til reguleringsplan. FMOA mener at noe av denne 
økningen kunne vært unngått dersom deres tidligere uttalelser 
hadde vært fulgt opp tettere. Faktorer som nevnes er minimering av 
omdisponering av dyrka mark som følge av viltgjerder, 
døgnhvileplass, bestemmelser og avbøtende tiltak for 
anleggsfasen/masseforvaltning og masselagring, samt at anleggs-, 
rigg- eller masselagringsområder skal legges utenom verdifulle 
jordbruks- eller kulturlandskapsområder. Jordvernet må vektes 
tyngre ved valg av døgnhvileplass, og de ber om en grundigere 
vurdering av alternativ plassering.  
 
Videre mener de at bestemmelsene for L3, som er områder som skal 
inngå som del av Ny jord- prosjektet, må sikre at alle deponiene 
(unntatt 4b som skal bli støyvoll), fylles opp på en slik måte at de 
kan dyrkes opp til matproduksjon. Selv om det er opp til grunneier 
om arealene i ettertid skal brukes til jordbruk eller skogbruk, er det 
viktig at muligheten for jordbruk er tilstede. 
 
FMOA er positive til grep som er gjort for å minimere arealbeslaget 
av dyrka mark, som flytting av Holstadkrysset, bru over 
Grytelandsbekken og brattere vegskråninger. 

3. SVV innarbeider en endring av planbestemmelse §5.4 for Ås 
kommune, der siste endres til: «Endelig bredde på viltovergangen 
skal være minimum 50 m mellom viltgjerdene.» 
 
SVV innarbeider en endring av planbestemmelse §4.3 i Ski 
kommune, siste setning endres til: «Endelig bredde på 
viltovergangen skal være minimum 50 m mellom viltgjerdene.» 
4. SVV legger inn kulepunkt i § 3.3 i planbestemmelsene for begge 
kommuner: «Det skal etableres tette ledegjerder i utkanten av 
anleggsområdet med utgangspunkt i vandringsveier for amfibier i 
området, slik at amfibiene ikke kommer inn i anleggsområdet.» 
I  tillegg gjennomfører SVV kartlegging av amfibienes vandringer 
fra Søndre Frestad høsten 2016 og våren 2017. 
 
 
 
5. SVV er ikke enige i at økningen i beslag av dyrka mark kunne 
vært unngått dersom tidligere uttalelser fra FMOA hadde vært 
fulgt opp tettere. SVV har sterke føringer for utforming av store 
veganlegg som ikke kan fravikes uten konsekvenser for blant 
annet trafikksikkerhet.  
SVV har fått flere merknader som er negative til planforslagets 
plassering av døgnhvileplass, og som en konsekvens av dette, har 
SVV funnet en alternativ plassering innenfor samme område 
(Nygårdskrysset). 
 
 
 
SVV vil innarbeide en formulering som sikrer at alle L3-områder vil 
opparbeides på en slik måte at de kan benyttes til jordbruk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Endring i planbestemmelse §5.4 i Ås og §4.3 i Ski 
kommune.  
 
 
 
 
 
4. Endring i planbestemmelse §3.3 i Ås og Ski 
kommune.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Endring av planen, ny plassering av 
døgnhvileplass ved Nygård. Planbestemmelse for 
L3-områder suppleres med formulering som sikrer 
at arealene kan dyrkes opp.  
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7. Samfunnssikkerhet: FMOA anser at temaet er tilfredsstillende 
ivaretatt gjennom planforslaget inklusive ROS- analyse og 
grunnundersøkelser. Avbøtende tiltak forutsettes fulgt opp som 
foreslått i ROS- analysen. 
 

7. Tas til etterretning.  7. Ingen endring av planen.  

Dokument nr. 276 Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE 
Viser til planforslag, egne møter og telefonsamtaler om planen og 
avtale om utsatt frist.  
1. Kvikkleire og marine avsetninger: Planområdet er preget av 
forholdsvis store områder med tykke marine avsetninger hvor det 
potensielt kan finnes kvikkleire. Hverken Ski eller Ås er kartlagt ift 
kvikkleire, men de geotekniske undersøkelsene ifbm denne planen 
har avdekket en del områder med kvikkleire. Det er laget separate 
rapporter for områdestabilitet for ulike delområder av strekningen, 
og alle konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende. 
SVV bør vurdere om det i bestemmelsene også bør henvises til 
rapportene og eventuelle tiltak knyttet til disse. 
2. Vassdrag: NVE har ingen spesielle merknader til 
flomberegningene og mener at de er tilfredsstillende ift NVEs 
ansvarsområder. Påpeker at arealkategorien «bruk og vern av sjø og 
vassdrag» mangler i kartene og ber om at dette blir tatt inn. 
3. Bergerbekken: NB: I uttalelsen er det brukt navnet Bølstadbekken. 
Siden Bølstadbekken aldri har blitt vurdert lukket, og Bergerbekken 
har blitt diskutert lukket i planprosessen, oppfatter SVV at det er en 
navnefeil som er oppstått og at NVEs omtale gjelder Bergerbekken. 
NVE har merket seg at Bergerbekken er avmerket som åpen på 
kartet, men har også kjennskap til at det er kommet ønsker om 
lukking av bekken i en lengde på ca 100 meter i planprosessen. NVE 
anbefaler at Bergerbekken opprettholdes som åpen. Bekkedragene 
skaper variasjon i landskapet, og har verdi for det biologiske 
mangfoldet og for naturopplevelser i nærmiljøet. Mange steder 
brukes det nå betydelige ressurser på å gjenåpne tidligere lukkede 
vassdrag. Videre bidrar åpne bekker til redusert forurensing 
nedstrøms, fordi den naturlige renseprosessen i vannet er avhengig 
av lys. Åpne bekker gir også mindre fare for flomskader, både fordi 
de normalt har større kapasitet til å lede flomvannet, og fordi åpne 
bekker gir bedre muligheter for å kontrollere avrenningen i 
flomsituasjoner enn bekker lagt i rør. 

 
 
1. Tas til etterretning. SVV anser formuleringen under §6.2 
faresone ras/skred (Ski kommune) og §8.2 faresone ras/skred (Ås 
kommune) som dekkende for temaet.  
 
 
 
 
 
 
2. Tas til etterretning, arealkategorien legges inn i plankartene.  
 
 
 
3. SVV tar NVEs merknad til etterretning, og vil ikke foreslå at 
Bergerbekken lukkes.  

 
 
1. Ingen endring av planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Endring i plankart 1, 2, 5, 6, 7 i Ås kommune, 
plankart 4, 6, 7 og 8 i Ski kommune.  
 
 
3. Ingen endring av planen.  

Dokument nr.303 Akershus fylkeskommune 
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Dokumentet er Akershus fylkeskommunes endelige uttalelse til 
planforslaget, etter behandling hos Riksantikvaren ihht 
kulturminneloven §8, 4.ledd. Foreløpig uttalelse er svart ut under 
dokument nr. 246. 
 
1. Viser til Riksantikvarens vedtak datert 27.6.2016, der det gis 
tillatelse til inngrep i automatisk fredede kulturminner jf. 
kulturminneloven §8, 4.ledd. Følgende kulturminner er frigitt uten 
ytterligere vilkår om videre arkeologiske undersøkelser: 
173942, 175122, 175134, 175166, 175123, 179764, 173858, 175113, 
191292, 191298, 213745, 175120, 175119, 213743, 211632, 191364, 
191376, 191363, 191530, 191360, 191526,191534, 191538, 180080, 
213736, 213933, 19 1396, 191358, 212275, 191345, 191506, 
191503, 191504,191428, 191306, 212180, 191409, 191410, 191412, 
219114 og 76264. 
 
2. Ber om at følgende endringer gjøres i plankartet: 
Kulturminnene med id 191290, 173918, 214715, 213740, 23321, 
43217, 179864, 179865, 180792, 
173959, 173951, 191523, 174438, 68402, 191522, 191434, 70025 
(15 - 33, 3, 37), 69133, 191399, 173926, 191432, 173914, 191400, 
191405, 76265, 21301 og 180136 som skal dispenseres med vilkår 
om arkeologiske undersøkelser merkes i plankartet som 
bestemmelsesområde og gis fortløpende nr. #1 - #27. 
 
Kulturminner med id 173942, 175122, 175134, 175166, 175123, 
179764, 173858, 175113, 191292, 191298, 213745, 175120, 175119, 
213743, 211632, 191364, 191376, 191363, 191530, 191360, 191526, 
191534, 191538, 180080, 213736, 213933, 191396, 191358, 212275, 
191345, 191506, 191503, 191504, 191428, 191306, 212180, 191409, 
191410, 191412, 219114 og 76264 som skal dispenseres uten vilkår 
merkes i plankartet som bestemmelsesområde og gis fortløpende 
nr. #28 - #68. 
 
3. Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser: 
 
«Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas 
arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete 

 
 
 
 
 
1. – 4. SVV tar uttalelsen til etterretning, og innarbeider endringer 
i plankart og bestemmelser som angitt i uttalelsen.  

 
 
 
 
 
1. Ingen ending av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Kulturminner som angitt i uttalelsen markeres 
med bestemmelseområde i plankartet og 
nummeres fra #1-#68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tekst som angitt i uttalelsen innarbeides i 
reguleringsplanens bestemmelser. 
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kulturminner, id 191290, 173918, 214715, 213740, 23321, 43217, 
179864, 179865, 180792,173959, 173951,191523, 174438, 68402, 
191522, 191434, 70025( 15- 33, 3, 37), 69133,191399, 173926, 
191432, 173914, 191400, 191405, 76265, 21301 og 180136, som er 
markert som bestemmelsesområde #1 - #27 i plankartet. 
 
Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før 
tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske 
undersøkelsen kan fastsettes. 
 
Kulturminner med id 173942, 175122, 175134, 175166, 175123, 
179764, 173858, 175113, 191292, 191298,213745,175120,175119, 
213743,211632,191364,191376,191363, 191530, 191360, 191526, 
191534, 191538, 180080, 213736, 213933, 191396, 191358, 212275, 
191345, 191506, 191503, 191504, 191428,191306, 
212180,191409,191410,191412, 219114 og 76264, som er markert 
som bestemmelsesområde #28 - #68 i plankartet kan fjernes uten 
arkeologiske undersøkelser.» 
 
4. Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingen endring av planen. 
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