
Oppsummering fra møte mellom Lars Juul og E18 Ørje-Vinterbro 8.12.2015 

Tilstede: 

Lars Juul, grunneier 

Fra Statens vegvesen: Lisa Steinnes Rø, Michelle Andersson og Eivind Aase (Asplan Viak AS) 

Arbeidet med planforslaget er kommet så langt at det ikke er mulig å gjøre evt. endringer før høring i 

februar 2015. Statens vegvesen vil ta med innspill fra møtet som et høringsinnspill som vil bli 

behandlet og svart ut før planforslaget sendes over til Ås kommune for politisk behandling 

sommeren 2016. 

3D-modell over Vinterbroområdet ble brukt som grunnlag for diskusjonen i møtet. 

Sporvognsmuseet: 

Trasé for ny E18 i sørøstgående retning er lagt over området der Sporvognsmuseet har sin plassering 

i dag. Lars Juul spurte hvorfor ikke E18 er lagt med rettere linjeføring over området, og Eivind Aase 

svarte ut hvilke vurderinger vi har gjort for linjeføringen til E18, både med en kulvertløsning for E18 

under E6, og ulike bruvarianter over E6.  

Eivind Aase foreslo andre mulige plasseringer av Sporvognsmuseet nærmere Tusenfryd. Lars Juul 

ønsker at plassering ca 350 m nord for dagens plassering vurderes (se figur under). Her er det 

fjell/fast grunn. 

Plasseringen er innenfor byggegrense for E18/E6. Lisa Steinnes Rø kontakter planavdeling Akershus 

for å høre hvordan de stiller seg til etablering av Sporvognsmuseet innenfor byggegrensa. Prosjektet 

ønsker at foreningen som driver museet også er involvert i diskusjonen om ny plassering. De har fått 

Alternativ 

plassering av 

Sporvognsmuseet 

Dagens plassering 

av 

Sporvognsmuseet 



tilbud om et eget møte, men ikke gitt tilbakemelding på dato. Michelle Andersson ønsker å få 

oversendt en kopi av leiekontrakten mellom Juul og Sporvognsmuseet. Kontrakten har en varighet på 

anslagsvis 50 år. 

Høyungsletta (fv.156): 

Eivind Aase gjennomgikk plassering og kjøremønster. Grunneier ønsker at kryssing for gang- og 

sykkelveg legges i en kulvert under fylkesvegen, og ikke i en kryssing i plan som vist i foreliggende 

forslag.  

Driftsveg for kommunalt ledningsnett langs Vassflobekken og plassering av rensedam: 

 

 

  

 

Lars Juul ønsker at driftsvegen for kommunens spillvannsledning ikke legges over dyrka mark. 

Ledningsnettet inkludert kummer kan legges her, men ikke driftsveg. Adkomst kan evt. legges over 

gården Billit.  

Lars Juul ønsker at rensedammen plasseres så langt som mulig mot Franzefoss og adkomstveg for å 

unngå inngrep på dyrka mark.  

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. 

Etterskrift: 

Ang. ny plassering av sporvognsmuseet: 

Akershus fylkesavdeling vil være fleksible mtp behandling av dispensasjonssøknad fra byggegrensa, i 

og med at det er Statens vegvesen som er direkte årsak til behov for flytting. 

Ny plassering må legges utenfor vegens sikkerhetssone (10 m). Deler av E6 ligger på lett fylling i 

området på grunn av dårlige grunnforhold, og ny plassering av museet må ta hensyn til dette. 

Statens vegvesen kan ikke uttale seg om hva andre etater/kommunen kan komme med av innspill til 

dispensasjonssøknad, det er derfor en viss usikkerhet rundt krav som kan komme til ny plassering. 

Ønsker driftsveg fjernet 

over dyrka mark (mellom 

piler), alternativ adkomst 

ved gården Billit 

Ønsker kryssing for 

fotgjengere øst for bru 

over E18 til Franzefoss, og 

fortau videre på østsiden 

av atkomstvegen 

Ønsker at rensedammen 

plasseres lenger inn mot 

Franzefoss/adkomsveg for 

å unngå at den ligger på 

dyrka mark 



Fra: Firmapost 
Sendt: 17. februar 2016 10:49 
Til: Firmapost-øst 
Emne: VS: Kråkstad pg - Ingen merknad til offentlig ettersyn av reguleringsplan 

E18 Retvet - Vinterbro i Ski og Ås kommuner 
 
 

 

Fra: Morten Ørke Larsen [mailto:morten.oerke.larsen@ovf.no]  
Sendt: 17. februar 2016 09:51 
Til: Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> 
Kopi: OVF postmottak <ovf@ovf.no> 
Emne: Kråkstad pg - Ingen merknad til offentlig ettersyn av reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro i Ski 
og Ås kommuner 

 

Hei 

Slik veien er vist berøres ingen av fondets eiendommer. Vi har ingen merknad til planforslaget.  

 
 

 

Med vennlig hilsen 

Morten Ørke Larsen Seniorrådgiver  Tlf 23 08 16 40 / 00 mobil 997 47 111  
 lmo@ovf.no Opplysningsvesenets fond  Rådhusgata 1-3, Postboks 535 Sentrum, 0105 Oslo  
www.ovf.no 
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Fra: Hopland, Bård <Bard.Hopland@mfa.no> 
Sendt: 22. februar 2016 10:04 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Saksnummer 15/203918 Forslag til reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro. 
 
Det vises til brev datert 08.02.16 vedrørende nevnte samt til tidligere merknadsbehandling av innspill til 
reguleringsplan for «Ny jord», jfr min henvendelse datert 17.02.15 og vegvesenets svar datert 23.03.15. 
 
Siden innholdet i min henvendelse av 17.02.15 ikke ennå er konkret tatt stilling til av vegvesenet, tillater 
jeg meg i denne sammenheng om å gjenta merknaden: 
 
«Undertegnede er eier av Gnr 61 bnr 49, Sandli i Ås kommune. I hht tilgjengelig informasjon ser det ut for 
at ett av de områdene hvor det skal dyrkes erstatningsareal grenser inntil nevnte eiendom (område 7 på 
Skuterudsletta). 
 
Det fremgår ikke hvordan ut- og inntransport av masser fra/til dette oppdyrkningsområdet er tenkt, og 
siden den lokale veien inn fra Rv 152 ligger på min eiendom, vil jeg gjerne motta mer informasjon om 
hvordan eiendommen totalt sett blir berørt av den planlagde anleggsvirksomheten. 
 
Det er kanskje et spørsmål som må reises i annen sammenheng (ifm utarbeidelse av detaljerte planer for 
«Ny jord»-områder?), men jeg vil gjerne også melde en interesse for å bygge en støyvoll mot Rv 152 fra 
avkjørsel på Skuterudsletta og nordover for å ta av for trafikkstøy for boligene øst for Rv 152. Denne 
vollen blir i så fall liggende i sin helhet på undertegnedes eiendom hvor denne grenser inn til RV 152. Jeg 
vet ikke om dette må inn i reguleringsplanforslaget, men anmoder om at det vurderes. Om mulig kan 
vollen bygges av masser som likevel må transporteres ut fra nydyrkningsområdet på Skuterudsletta, eller 
av masser som tas ut av traseen annet sted». 
 
Håper å høre fra dere om dette. 
 
Med vennlig hilsen 
Bård Hopland 
 
 
 



Fra: Ole Fredrik Nordby <ofn@nordbyostre.no> 
Sendt: 29. februar 2016 09:15 
Til: Firmapost-øst 
Emne: E!8 Retvet - Vinterbro 
 

Hei, 

Som eier av 105/1 i ås kommune, så kan jeg ikke akseptere at dere skal legge beslag på mitt 

areale ved Nygårdskrysset. Kan ikke med beste velvilje se at dette arealet trengs i forbindelse 

med overnevnte utvidelse. 

 

I tillegg, så vil jeg varsle motstand mot det foreslåtte trailerstoppet, sør for Shell / Mcdonalds på 

dyrket mark. 
 

Med vennlig hilsen / Best regards 
Ole Fredrik Nordby 
 
Mob.: +47 90 23 80 51 
Epost: ofn@nordbyostre.no 

 

mailto:ofn@nordbyostre.no


Fra: Bjørn Erik Fiske <Bjorn.Erik.Fiske@aas.vgs.no> 
Sendt: 2. mars 2016 09:16 
Til: Firmapost-øst 
Kopi: be.fiske@icloud.com 
Emne: Saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø 
 

Saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø 
Uttalelse vedr forslag til reguleringsplan E18 Retvet – Vinterbro 
 
Jeg bor i Holstadkroken 108 på Holstad i Ås. Jeg ser av forslaget at det er tenkt en ny veg fra to-plans 
krysset på Holstad, som kommer ned mellom øvre Holstad gård og Holstadkroken 106, og at dette blir 
også vår nye adkomstvei til eiendommene. Beboerne ved Pukstad gård ville også være nødt til å bruke 
denne vegen, da det ligger i planene at Pukstadveien skulle pløyes opp for å forbinde jordene på hver 
side.  
 
På Pukstad gård er det, i tillegg til fire boliger, lager-plass for et firma som leier ut lifter, staller som leies 
ut til hester, samt at Øyvind Arnesen selv driver et landbruksverksted på gården. Dette medfører ikke 
bare en del biltrafikk fra biler med og uten hestehengere, men også noe transport av lifter, kjøring med 
lastebiler, gravemaskiner og øvrig anleggs – og landbruksmaskiner til og fra verkstedet.  
 
Dette vil medføre store ulemper for vår del, både med støy og støv fra veien, men også med tanke på 
sikkerhet da vi har små barn.  
 
Med vennlig hilsen 
Bjørn Erik Fiske 
 



Fra: Eivind Røed
Til: Rø Lisa Steinnes
Emne: E18 over Lie i Kråkstad Gnr 36 bnr 1
Dato: 1. mars 2016 22:51:13
Vedlegg: img084.pdf

Merknader til reguleringsplanen over /under eiendommen.

Punkt 1
 
Tunnel som her skal gjennomføreres  med delvis fjelltunnel og delvis løsmassetunnel  Det
 er beregnet en dybde til tunneltaket på løsmassetunnelen på maks 8 meter overfylling til
 dyrking-overflate. Dette er i utgangspunktet i dag dyrket mark. Da en tar høyden bredden
 og fundament til løsmassetunnelen og at det er et vannførende lag i bunnen av tunnelen vil
 dette påvirke grunnvannet fra tunneltaket og opp til fortsatt dyrket mark. I tørre perioder
 vil dette påvirke kapilærledningsevne i et område som er i 45 grader ut fra tunnelbunnen.
 
Her må det taes omsyn til dette når dette skal tilbakefylles og at det må lages en plan for
 dette . Her skal det taes omsyn til grunnvannet slik at dette ikke kommer til og følge
 tunnelen, men at grunnvannet går som det gjør i dag og opprettholdes i den høyde ca 0,75
 til1 meter under dyrkingsnivå.

Alle planer for dette må forelegges Grunneier og Fagetat som er valgt det være seg
 Jordforsk for godkjenning og gjennomgang.
Dette er viktig for også skogsområdene i begge ender av løsmassetunnelen.

Punkt 2

Under anleggperioden må det graves avskjæringsgrøfter på begge sider av anlegget p.g.a.at
 det skal dyrkes, det som ikke blir berørt. Det samme gjelder for anleggsvei.

Punkt 3

Gårdsvei føres opp i rundkjøring på høyre side av d.v.s.sydsiden av anleggsvei

Punkt 4

Alle grenser for anlegg og dyrkingsområder skal respekteres. Skal dette brytes må det være
 gjennom avtale med utbygger og grunneier.

Eivind Røed 

   

mailto:eivind.roed@gmail.com
mailto:lisa.ro@vegvesen.no
http://p.g.a.at/













Fra: Jørn Johansen <joe-jo2@online.no> 
Sendt: 13. mars 2016 11:11 
Til: Firmapost-øst 
Emne: 15/203918  Att: Lisa Steinnes Bø 
 
Merknader til reguleringsplanforslaget. 
Ønsker å komme i dialog med SVV så snart som mulig for å se på en løsning for støyskjerming rundt vår 
bolig. 
Mener det er fult mulig å skjerme på en effektiv måte som også vil ha en positiv ringvirkning 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 oss ut av en planskygge. 
Forventer at politikere og kommunelegen i Ås kommune ser på dette og støtter oss i denne saken. 
 
SVV opplyser på møte i Ski at den planlagte trailerparkeringen i området skal støyskjermes mot 
boligområder. Om man ser på terrenget og adkomstvei til dette jordet så ligger det så høyt i forhold til 
E18 at en skjerming her vil reflektere støyen mot boligområder. Trailerparkeringen bør så absolutt flyttes 
til nærliggende næringsarealer så slipper man å bygge ned unødvendig mye matjord og ytterligere støy 
fra dette området flyttes lengre vekk. Avstand til bensinstasjonen blir omtrent den samme om man lager 
en enkel gangvei. 
 
Mvh 
Jørn og Grethe Johansen 
Gamle Kongevei 8 



Fra: Herman Jan Andriessen <herman@andriessen.no> 
Sendt: 14. mars 2016 13:50 
Til: Rø Lisa Steinnes 
Emne: Spørsmål angående tolkning av kart for Gr. nr. 103 Br. nr. 70 
Vedlegg: Kartutsnitt 1.jpg; Kartutsnitt 2.jpg; Grunnbok 103-70.pdf; Matrikkel 

informasjon 103-70.pdf 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 

Hei, 

 

Hadde en prat med deg og dine kolleger etter møte i Ås kommune. Jeg så gjennom kartene forbi 

min eiendom og oppdaget at en av tomtene som jeg besitter (103/70) er lagt inn som en del av ny 

vei.  

 

Det jeg ønsker å vite hvorfor dette var gjort, da det ikke ser logisk ut i forhold til eiendommer på 

hver side. Er dette fordi denne tomten er regulert på annen måte øvrige tomter?  Legger ved et par 

kartutsnitt fra deres underlag som viser dette. Legger også ved kopi av grunnbok og et utsnitt fra 

Kartverket slik det er i dag. 

 

Ser frem til svar.  

Takk. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Herman Jan Andriessen 

Mob. 480 62 748 





Øvre Berger gård, Kråkstad 

 

Jon Ansten Johansen og Mina Sophie Mjærum Johansen 
 

Øvre Berger gård, Bergerveien 12, 1408 Kråkstad | Mobil: 99 53 96 81 (Jon)  /  917 75 831 (Mina) 
 e-post: jonmina@online.no  

 

 
Statens vegvesen region øst 
Att: Lisa Steinnes Rø 
Pb. 1010 
 
 2605 Lillehammer 
 
 
 
Deres ref.: 15/203918 

 
 

Øvre Berger, 28. mars 2016 

Høringsuttalelse på forslag til reguleringsplan for 

E18 mellom Retvedt i Ski kommune og Vinterbro i Ås 

kommune 
 

Vi vil med dette gi en høringsuttalelse i forbindelse med Forslag til reguleringsplan for ny E18 

mellom Retvedt i Ski kommune og Vinterbro i Ås kommune, som vi som berørte 

grunneiere og naboer til tiltaket, mottok brev i fra Statens vegvesen, datert 8. februar 2016. 

Vi som står bak høringssvaret er beboere og grunneiere på Øvre Berger gård (g.nr 41, br.nr 

2) i Ski kommune.  

 

Bergerveien 

Vi er tilfredse med reguleringsplanen sitt forslag om å koble Bergerveien med ny fv. 128 

(dagens E18), og la en ny E18 krysse fv. 128 i bro litt nordvest for Bergerveien (retning 

Retvedt), slik vi foreslo i vår høringsuttalelse i forbindelse med Varsel om oppstart av arbeid 

med reguleringsplan (detaljregulering) og utlegging av planprogram for samme strekning, 

datert 14. mars 2014. Det er for oss viktig at Bergerveien i størst mulig grad blir liggende som 

i dag, slik at man unngår beslag av verdifull matjord i området. Vi minner viktigheten av å 

sikre god framkommelighet på Bergerveien. Dette for å ivareta både næringslivets 

interesser og interessene til de 18 husstandene langs veien. Dette må gjøres ved å gi 

eventuelle underganger eller broer stor nok bredde for tungtransport, som frakter varer som 

melk, dyr, kraftfôr og tømmer, for skoleskyss, for traktor med redskap, for skurtreskere og for 

personbiler. I dag er Bergerveien kommunal, og framkommelighet, belysning og vedlikehold 

(snømåking, strøing, skraping og grusing) må ikke bli dårligere enn dagens tilbud. 



Høringssvar på forslag til reguleringsplan for ny E18 mellom Retvedt i Ski kommune og Vinterbro i Ås 

kommune 2 2 

 

I rutetabeller for bussforbindelser langs E18, står Bergerveien oppført som et busstopp. Det 

er derfor 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 gange, sykkel eller kollektivtransport, jf. regional plan for areal og transport i Oslo 

og Akershus og inneværende nasjonale transportplan. 

 

Bergerbekken 

I forlag til reguleringplan er det foreslått å legge om Bergerbekken flere steder. Vi vil først og 

fremst uttale oss om omleggingen nedenfor Tangenlia på vår eiendom (41/2). Denne 

omleggingen vil være svært ugunstig for jordbruksdriften på arealene som grenser til bekken. 

Disse arealene ligger brattlent til bekken, med ei lita flate nderst mot bekken. Arealene ligger 

i hovedsak i erosjonsklasse 3, og det påhviler oss å ha en buffersone med gras langs bekken 

for å hindre jordersosjon og næringstap fra dyrka mark til Morsavassdraget, som denne 

bekken er en del av. Dersom planforslaget blir en realitet, er vi redd for at det kan medføre 

utglidning av masser til bekken på grunn av særdeles dårlige grunnforhold, samt at det blir 

svært vankelig å drifte arealene maskinelt.  

Da vi blei gjort oppmerksom på dette forslaget, kontaktet vi landbrukssjefen i Follo, Lars 

Martin Julseth, som var på befaring i området og som i e-post av 2. desember 2015 til Lisa 

Steinnes Rø, uttalte følgende om reguleringsplanforslaget for Bergerbekken: 

Etter tips fra grunneier har jeg sett nærmere på Bergerbekken mellom Bergerveien og 

rensedam Bråten. Her må bekken flyttes pga ny trase for gamle E18 (ny fylkesvei). Flytting 

som vist på plantegning vil bli problematisk pga bratt terreng og kvikkleire. Bekk i åpen 

løsning vil medføre store kostnader i erosjonshindrende tiltak/terrengutflating. Arealet vil 

også få svært redusert verdi som landbruksareal. For meg framstår lukking av bekken i rør 

som eneste fornuftige løsning på dette punktet. 

 Vi forventer at Statens vegvesen tar hensyn til denne uttalelsen, og lukker bekken for nevnte 

strekning. Det er viktig at rørene blir dimensjonert for framtidige klimaendinger, som med all 

sannsynlighet vil føre til økt årsnedbør og økte flomtopper. 

Vi stiller med tanke på klimaendringene og økt vannføring på grunn av veianleggene (flere 

m2 tette flater) også spørsmål om hvordan rensedammene i Bergerbekken skal reguleres, 

slik at arealene nedstrøms ikke flomlegges ved nedbørstopper? Flom vil føre til at 

matjordarealer blir oversvømt og at dreneringen til de tilstøtende arealene blir satt ut av 

funksjon på grunn av høy vannstand. 

 



Høringssvar på forslag til reguleringsplan for ny E18 mellom Retvedt i Ski kommune og Vinterbro i Ås 

kommune 3 3 

Støy 

Statens vegvesens forslag til trasé vil med stor sannsynlighet føre til økt støybelastning for 

oss, som bor nærmest, både under anleggsperioden og driftsperioden. Allerede i dag er 

støyen fra E18 skjennerende i gårdstunet vårt, og vi ser av tidligere støyberegninger at vi må 

forvente en økt støybelastning av en ny firefeltsvei. Dette skyldes først og fremst fordi veien i 

vårt område vil ligge i en bro over Retvedt. Også anleggsperioden kan bli svært utfordrende 

med blant annet sprenging, boring, spunting og anleggstrafikk. Vi ber derfor om 

støyreduserende tiltak for å skjerme husene (blant annet soverom og stuer som vender mot 

nord og øst) og tunene våre, som blant annet inneholder hager og terrasser. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Marit og Johan Johansen, Øvre Berger, Bergerveien 10 

Mina Mjærum Johansen og Jon Ansten Johansen, Øvre Berger, Bergerveien 12 

 



Fra: Kjetil Barfelt
Til: Firmapost-øst
Kopi: Rø Lisa Steinnes; post@as.kommune.no
Emne: Høringssuttalelse E18 Ås kommune
Dato: 3. april 2016 15:18:42
Vedlegg: image001.png

image003.jpg

Høringsuttalelse fra Ås FrP ang ny E18 i Ås kommune - Saksnummer 15/203918
 
Nedstående er Ås FrPs høringsuttalelse ril E18 i Ås kommune. Vinterbrokrysset har fått en
 mye bedre utforming i enn tidligere skissert, men det er fortsatt en del forbedringsmuligheter.
 
Mvh,
Ås FrP
Kjetil Barfelt
91313131
 
 
 
Punkter fra i rekkefølge fra nord mot syd
 

1.       Kryssing for gående/syklende ved Veidemannsveien.
Det er ut som om gang-/sykkelveien på strekningen Veidemannsveien-K0500 GS-kulvert
 er flyttet fra vestsiden til østsiden av fylkesvei 156. I nord ender denne i en kryssing av fv
 156. Denne gang-/sykkelveien er del av hovedsykkelveinettet og en slik kryssing i plan
 med fylkesveien kan ikke være akseptabel. Dette er en vesentlig dårligere kryssløsning enn
 i dag.
Syklister som i dag bruker gang-/sykkelveien vest for fv 156 vil velge å sykle på
 fylkesveien gjennom rundkjøringen frem til sykkelveinettet syd for rundkjøringen.

 
2.      Manglende busstopp i nytt Vinterbrokryss.
Det er ikke innplassert busstopp for langdistansebusser i det nye Vinterbrokrysset. Når
 man først bruker 1-2 milliarder på et kryss, så burde tilpasning til offentlig
 kommunikasjon være en selvfølge.

 
3.      Grusvei i dalen fra Pukkverket til Nygårdsveien
Den nye grusveien blir et stort inngrep i bekkedalen og vil bitvis bli meget bratt. Er dette
 virkelig nødvendig for å sikre tilgang til en vann(avløps?)ledning? Det er jo ingen vei der i
 dag, og det fungerer jo. Dersom veien likevel kommer:

A.     Det nordre endepunktet må sikres en fornuftig forbindelse med 1) sykkelveinettet
 i Nøstvetmarka og 2) forbindelse med vestsiden over E18/E6 uten at man må inn
 på og gjennom området til Pukkverket.

B.     Det burde vurderes om den nordre delen av grusveien kunne flyttes nærmere de
 nye veiene ved rundkjøringen, slik at terrenget ved bekken kan spares så langt
 mulig. Høydeforskjellen kommer nord-syd kommer uansett.  

C.     Veiløsningen ved den søndre rensedammen må gjøres slik at «gjennomgående vei»
 blir rett og ikke får en 90 graders sving.

D.    Det må være tilgang for syklende direkte fra gang/sykkelvei ved busstopp i
 Nygårdskrysset.

E.     Dersom den eneste motoriserte trafikken på grusveien vil være Ås kommunes
 VA-biler vil trafikken være i størrelsesorden en bil hver måned, og den søndre
 delen av grusveien over 105/1 og 105/7 kan fjernes ved at grusveien får sitt
 startpunkt på busstoppet og gjøres enveiskjørt nordover (inn fra busstoppet – ut
 ved pukkverket. Det vil spare penger og frigjøre areal slik at busstoppet også kan

mailto:kjetil.barfelt@as.frp.no
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:lisa.ro@vegvesen.no
mailto:post@as.kommune.no




 gjøres noe større.
 

4.      Busstopp øst for 104/31
Det må sikres direkte adgang fra bensinstasjonens område til bussholdeplassen. I praksis
 kommer henting og bringing av busspassasjerer til å skje ved stopp på bensinstasjonen.

 
5.      Gang-/sykkelvei østover langs Søndre Tverrvei
Den østre rundkjøringen ved 152/E18 (Søndre Tverrvei x Nygårdsveien) bygges om, men
 gang-/sykkelveinettet slutter i praksis på bussholdeplassen nord for rundkjøringen.
Tilknytningen vist i oransje ville knyttet sykkeveinettet sammen til en helhet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.      Trailerparkering
Plasseringen på dyrket mark fremstår som særdeles uhensiktsmessig og i strid med både
 kommunale og sentral føringer. Så vidt vi har brakt på det rene kommer det mange
 plasser på Taraldrud som ligger mindre enn 5 minutter unna.
At plassene på Taraldrud strengt tatt ligger langs E6 og ikke langs E18 har ingen
 betydning, de ligger uansett mellom Vinterbro og Oslo, og den absolutte majoritet av
 tungtrafikken bruker E6 mot Oslo.
Vi kan ikke være så prosjektfokusert at døgnhvile MÅ ligge langs E18, da får evt heller
 E18-prosjektet bidra til opparbeidelsen av ytterligere plasser på Taraldrud.

 
7.      Gang-Sykkelvei øst for DaVinci broen/Adkomst til Sneissletta
Planen legger opp til at eiendommene på Sneissletta skal forbindes med veinettet
 sørøstover. Dette til tross for at eiendommene pr dags dato hører til lokalsamfunnet
 Solberg nordover fra Sneissletta. Barna i området går for eksempel på Solberg skole. I
 denne saken må lokalsamfunnet høres spesielt, og det må finnes en løsning
 lokalsamfunnet er enig i.
Løsningen med en gang-/sykkelvei som kanskje (ikke) skal være åpen for
 landbrukskjøretøyer synes å være dårlig, da den knytter Sneissletta mot vestsiden av E18,
 mens barnas skole og nåværende lekekamerater ligger på østsiden av E18. En bedre
 løsning hadde sannsynligvis vært å knytte gang-/sykkelveien til sørenden av Nyårdsveien.

 
8.      Snødeponi
Etter utsagn er dette et ønske fra Driftsavdelingen i Veivesenet som ønsker lagringsplass
 for snø fra fylkesveiene i Ås og Ski. Åpenbart ikke en del av E18-prosjektet.

 



9.      Kryssing av ny E18 for sykkelvei Ås-Ski langs jernbanen
Langs jernbanen finnes det pr i dag en drifts-/sykkelvei. Kryssing av E18 er sikret
 gjennom undergangen under E18. Planen legger tvert imot opp til at ny E18 fullstendig
 vil sperre for drifts-/sykkelveien. Det er heller ikke tatt hensyn til at Ås kommune har
 fremført at nødvendig «korridor/fri ferdsel for denne drifts-/sykkelveien må sikres».
 Dette er en situasjon som er vesentlig dårligere enn i dag og som ikke kan aksepteres.
Den enkleste løsningen er selvfølgelig at jernbanebroen/kulverten gjøres så mye bredere
 at drifts-/sykkelveien kan føres over ny E18 sammen med jernbanen.
Så kan drifts-/sykkelveien samordnes med veien til rensedammen og derfra forlenges
 sydover over Bølstadbekken. Slik vei og bro over Bølstadbekken reguleres gjennom hele
 reguleringsområdet.  

 
10.   Gammel E18 5,5 meter
Ideen om å gjøre gammel E18 til en 5,5 meter bred vei med gangvei på begge sider
 fremstår som lite gjennomarbeidet. På en vei med beregnet ÅDT på 2000 biler er en
 ensidig gang-/sykkelvei med en veibredde på 6 meter langt å foretrekke. Da kan også
 gang-/sykkelvei fysisk skilles fra veibanen med autovern eller betongblokker.
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Høringsuttalelse fra Ås SV        5. april 2016 

 

Innspill til:    

- Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning: “E18 Retvet-Vinterbro i Ski 

og Ås kommuner, Ås kommune”. 

 

- Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning: “E18 Retvet-Vinterbro i Ski 

og Ås kommuner, Ski kommune”. 

 

Generelt 

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 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 omkringliggende kulturlandskap 

og friluftsliv. 

 

Reguleringsplanen for veiprosjektet fremlegges uavhengig av regulering til prosjektet «Ny jord» og delvis 

uavhengig av planer om deponiområder. I flere tilfeller (særlig i Holstadmarka og ved Glenne) er det 

sumvirkningen av veien, deponiplaner og «Ny jord» som skaper problemer for friluftsliv og landskap. Det 

er svært uheldig at behandlingen av disse planene ikke er koordinert opp mot en samla vurdering. Dette er 

også et utredningskrav etter Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven. 

 

 Høringsdokumentene blir utsendt i spesielle versjoner for den enkelte berørte kommune, og da avgrenset 

av forhold som tilfeldigvis ligger på den enkelte kommunes areal.  Særlig når det gjelder landskap og 

friluftsliv blir denne inndelingen uheldig: Holstadmarka ligger i Ås, mens den største brukergruppa bor i 

Ski kommune. Gryteland og Glenne ligger i Ski, mens en stor gruppe av brukerne av området bor i Ås. 

En sykkelveitrase fra Ski til Ås forbi Holstad berører beboere i begge kommuner. Ved Glenne i Kråkstad 

vil ny E18 drenere mot Glennetjern og videre Sånavassdraget mot Kroer, Garder, Hølen og Son. Det 

mangler fortsatt akseptable konsekvensutredninger av dette vassdraget, som i hovedsak renner gjennom 

Ås, Hobøl og Vestby. 

 

Til å være en del av en total samferdselsplanlegging for hovedstadsregionen oppleves planen som 

overfladisk når det gjelder:  

 

- Anleggets funksjon for kollektivtrafikk (busslinje). 
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-  Gang- og sykkeltrafikk, særlig sykkeltrafikksystemer for pendling og transport over lengre 

avstander (mot Oslo og Ås-Ski). 

 

- Konflikter med- og avbøtende tiltak for friluftslivet.  

 

- Konflikter med- og avbøtende tiltak i forhold til kulturlandskap. Trasevalget for E18 innebærer 

oppdeling/fragmentering av noen av de få intakte utmarks- og jordbrukslandskaper som er igjen i 

Follo. Plandokumentene påpeker skadelige virkninger, men planen inneholder lite om hva man 

vil gjøre med disse problemene.  De aller fleste visualiseringer gjøres i fugleperspektiv 

(helikopterhøyde) og de fleste fra over veibanen. Slike illustrasjoner gir nesten ingen relevant 

informasjon om visuelle forhold på menneskenivå. Dette oppfyller ikke planleggingens 

opplysningsplikt. 

 

- Arronderingsmessige virkninger på restarealer i jordbruket: På flere steder langsmed traseen blir 

dyrkede teiger avkuttet slik at restarealene knapt vil bli dyrkbare – særlig med den grove 

maskinpark som dominerer i Follo-jordbruket. I noen tilfeller kan et jordskifte muligens bøte på 

problemene, men for eksempel vil arealet mellom Kongeveien og E18 ved Nygård, gjenværende 

småteiger rundt Øvre Holstad, de brattlendte restarealene rundt tunellinnslaget på Haugerud samt 

avsnørte arealer ved Gryteland, Bernhus og Glenne uansett lett være tapt som dyrka mark. Vi kan 

ikke se at disse forholdene er inne i vurderinger av «arealtap» eller i prosjektet «Ny jord». 

 

Dette er forhold vi mener Veivesenet må sørge for at blir konkretisert. 

 

Til enkeltpunkter i reguleringsplanforslaget: 

 

E18 som linje for kollektivtrafikk 

Forslaget er svakt med hensyn på å tilrettelegge for kollektivtrafikk. En motorveitrase som dette må 

planlegges som en fast linje for hurtiggående busstrafikk med buss-stopp og innfartsparkering på 

strategiske steder (privatbil, sykkel, gange). Konkret må dette gjøres både ved Holstad, Nygård og 

Vinterbro. Man vil få store funksjons- og kostnadsmessige problem ved eventuell seinere etablering av 

slike anlegg. 

 

En snakker her særlig om hurtiggående busslinjer over noe avstand. Ruters fylkesveibaserte tilbud, har en 

mer lokal funksjon. Jernbanen vil aldri kunne ta av behovet for kollektivtrafikk. Når det gjelder 

togtilbudet er det ikke signalisert særlige forbedringer i overskuelig framtid for områder sør for Ski. I 

motsetning til hva plandokumentene påstår, så mangler mange av de aktuelle områder tilknytning til bane. 

Dette gjelder i alle fall Holstad, Sneissletta, Solberg og områder lengre vest i Nordby. Ytre Miljø-plan 

legger til grunn at E18 vil åpne Holstadmarka for framtidig utbygging. Dette området har heller ingen 

banetilknytning. Om folk i de nevnte områdene ideelt burde søke seg mot Ski stasjon, blokkeres dette 

effektivt av trafikkforholdene i tettstedet og håpløse parkeringssystemer. Planer om tung utbygging tett på 

Ski og Ås stasjon vil vanskeliggjøre slike funksjoner ytterligere. 

 

Det finnes knapt noen eksempler (vel heller ikke internasjonalt) på tilsvarende bynære områder der bane 

alene fanger opp kollektivtrafikkbehovet. Selv i drabantbyer bygd opp «fra bunnen av» rundt 

baneløsninger, er busslinjer alltid et nødvendig supplement. Behovene for bussfasiliteter langs E18 vil 

være minst like store som ved Korsegården (E6), der man i ettertid sliter med et svakt anlegg. Det er 
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uansvarlig å investere milliarder i en motorvei uten at samtidig blir skapt en god framtidig kollektivlinje! 

Det samme gjelder systemer for lokal og gjennomgående gang- og sykkeltrafikk på strekningene.  

 

Reguleringsplanen viser et reindyrka person- og lastebilprosjekt; en avgrensning av perspektivet som står 

i grell kontrast til samferdselsmyndighetenes og Vegvesenets påberopte satsing på kollektivtrafikk og 

«myk transport». E18-prosjektet burde inneholdt gjennomtenkte gode løsninger for dette nå – ikke 

omvendt at ny E18 både blir årsak til problemer for denne type funksjoner, og en betydelig ny utfordring 

for å finne gode fremtidige (reparasjons-)løsninger.  

 

Inngrep ved Vinterbro barnehage 

Hundremeterskogen er en fantastisk ressurs for barnehagen. Veianlegget er stort og teknisk vanskelig på 

grunn av høyden på fjellskjæringen. Det bør gås ytterligere runder med å utrede (herunder vurdere 

fornuftige tilpasninger av tekniske standarder) kurvaturer, tunell, halvtunell eller andre løsninger for den 

vestre buen inn i rundkjøringen. Dersom inngrepet vedtas må det innføres helt særskilte 

sikkerhetsløsninger langsmed kanten av skjæringen – også ut over nåværende flettverksgjerde. Man må ta 

høyde for at en varig flytting av barnehagen kan bli nødvendig. 

 

Driftsvei langs Vassflobekken – manglende sykkelveiforbindelse 

Det er foreslått en driftsvei på nordsiden av E18 nede ved Vassflobekken på hele strekningen fra nye 

Nygårdskrysset (Verken) til Vinterdalen. Det er ikke redegjort for hvilket behov denne veien skal tjene. 

Vi kan ikke finne noen utredning om hvordan dette anlegget vil påvirke vassdraget og dets biologi (i 

utredningen kalt «opprydding i bekkeløpet og fjerning av gammel granskog ned mot Vassflobekken»).  

 

Det er imidlertid behov for sykkelveiforbindelse uten ekstra høydemeter fra Nygård til Vinterbro. Sykkel 

(herunder pendling) over lengre distanser har et betydelig volum, og Nygårdskrysset-Vinterbrokrysset 

(samt Holstad-Ås) er en problem-strekning i det regionale systemet. I dag sykler for mange på E18. 

Eksisterende tilrettelagt trasse Nygård-Kveldroveien-Vinterbro forserer samlet sett drøyt 30 

«unødvendige» høydemeter. Uansett hva utredningen måtte kalle «godt nok» angående sykkelveier, og 

uansett hva reguleringsplanen måtte anføre; Dersom denne driftsvegen blir bygd, vil hovedbruken senere 

bli sykkeltrafikk, ikke minst pendlertrafikk mot Oslo. Det er da bedre å planlegge for denne bruken med 

en gang. Men også for slik bruk må anlegget planlegges adskillig mer skånsomt mot terreng og vassdrag 

enn hva planen viser. 

 

Kontrollplass/døgnhvileplass sørøst for Nye Nygårdskrysset  

Kontrollplass/døgnhvileplass sørøst for Nye Nygårdskrysset anses som svært uheldig. Anlegget vil i sin 

helhet legge beslag på dyrka mark og vil redusere arealet mellom Kongeveien og E18 såpass mye at 

resten av jordet (delt av eiendomsgrense) arronderingsmessig trolig vil bli uaktuelt for jordbruksdrift. I 

praksis vil inngrepet lett føre til at all dyrka mark mellom Kongeveien og E18 fra Nygårdskrysset til Da 

Vinci bru vil opphøre å være landbruksmark - og lett senere bli omdisponert. Visuelt framstår oppstilling 

av lastebiler i seg selv (og enda verre ved videre utbygging mot sør) som et ytterligere grovt inngrep i 

kulturlandskapet rundt Nordby kirke, Nordby og Ris. Det framstår ellers som et paradoks at det legges 

opp til fast massiv lastebilparkering her, mens fast parkering ellers langs E18 forbys innenfor en 100 

meterssone, og at Vegvesenet sjøl tidligere har kjørt konfliktsak mot tilsvarende parkering lenger nord. 
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Holstadkrysset 

Det er for så vidt positivt at Holstadkrysset er flyttet slik at en viss skjerming kan bli mulig. Planen 

illustreres ikke på noen relevant måte, og angir ingenting bindende om det visuelle – hverken om høyder 

eller skjerming mot landskapene omkring. Her må planen sikre varig skjerming. 

 

E18 og deponiområde i Holstadmarka 

Holstadmarka er intensivt brukt til friluftsliv, særlig av befolkningen i nord. Friluftsområdet er 

arealmessig svært begrenset. Ny E18 vil sterkt prege kolle-området sør for Salstein, som er en av de mest 

attraktive delene av Holstadmarka for friluftslivet. Det må forutsettes en visuell og støymessig skjerming 

opp mot dette området. 

 

Som om dette ikke var nok, vil massedeponi 4a over lang tid (og for alltid dersom arealet dyrkes opp) slå 

en bred kile sentralt inn i turområdet. Sammen med Nylennajordet vil denne kilen, som åpner for direkte 

påvirkning fra E18, strekke seg godt over halvveis gjennom området. Deponiområdet vil kutte over den 

kjente runden i marka og bruksmessig dele Holstadmarka i to for turlivet. Konflikten med friluftslivet må 

dermed kunne betegnes som ekstrem og unødvendig. Vurderinger i planarbeidene av virkninger på 

friluftslivet av E18 alene, blir uten mening på grunn av deponiet. Massedeponi 4a framstår ut fra dette 

som uakseptabelt. Uansett må stiføringer i området (også øst-vest) sikres og opparbeides – både i 

anleggsperioden og varig. 

 

At Plan for ytre miljø framhever Holstadmarka som framtidig utbyggingsområde som «åpnes» via 

Holstadkrysset, er for så vidt interessant, men ikke i tråd med kommuneplaner og føringer i samordna 

plan for Akershus og Oslo. 

 

Gang- og sykkelveiforbindelse Ås-Holstad  

Gang- og sykkelveiforbindelse Ås-Ski via servicevegen langs jernbanen til Holstad er kun overfladisk 

utredet og deretter i praksis forlatt. Den rimelig åpenbare alternativkombinasjonen 3+2 (evt. på nordsiden 

av bekken østover fra jernbanebroa) er ikke vurdert. Det er regulert inn en fremtidig trasse fra nåværende 

jernbanebru og sørover ned i dalen (der den ender blindt) – en løsning som både med hensyn på 

høydeforskjell (ca. 20 «ekstra høydemeter») og lengde (ca. 350 meter lenger enn 3+2) er uaktuell for 

trafikken Ås-Ski. Det må være et absolutt krav at en funksjonell løsning for gang- og sykkeltransport Ås-

Ski må innreguleres og bygges komplett samtidig med det øvrige anlegget.   

 

Holstad stasjon og Ås stasjon ligger på tilnærmet samme høyde (som også jernbanen tidligere fulgte på 

strekningen), mens sykkeltrassen gjennom Aschemskogen har et toppunkt nærmere 50 meter høyere. 

Alternativet om Haugerud og jernbanens servicevei har nesten 30 «ekstra» høydemeter. Slike 

unødvendige stigninger kan være greit nok for tursykling, men er ikke forenlig med sykkel som seriøs 

transportform.  

 

Støy og lysforurensning 

Perspektivet i støyutredningen synes begrenset til målbar helsefare knyttet til bolig. At ny trasse massivt 

vil skape støy i Follos få gjenværende skjermede kulturlandskap og friluftslivsområder, og dermed sterkt 

berøre store befolkningsgruppers utendørsliv og livskvalitet på fritida, er ikke berørt. I Ås har man svært 

dårlige erfaringer med slik avstandsstøy fra tidligere utbygging av motorvei E6, der nesten alle områder i 

kommunen fra og med Årungen østside – Ås kirke - Børsum og vestover oppleves som sterkt forringet.  
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Planbeskrivelsen ofrer to avsnitt på «lysforurensning», men planen sier ingen ting forpliktende om hva 

man skal gjøre med problemet. Landskapsmessig er traseen fra Skuterud og videre østover i Kråkstad 

mest kritisk fordi traseen her er lagt i ekstrem konflikt med landskapsformene og E18 vil være synlig over 

store avstander. Anlegget ved Gryteland vil være synlig fra boligområder i så vel Ski som Ås tettsted (ca 

8 km2). Sett fra sør (Stenerudveien) gir landskapene ved Glenne og lenger øst i dag noen av de få 

gjenværende horisonter mot nord (ved nordlys mv.) lite forstyrret av kunstig lys. 

 

Friluftslivsstrukturer i Grytelandskogen 

Alle stier, løyper og sykkeltraseer sør og vestfra i Grytelandskogen ender i dag opp mot sørkant av 

Bernhusjordet. Planbeskrivelsen – og i alle fall delrapport om dette - legger ikke skjul på at de nevnte 

infrastrukturer vil bli avskåret akkurat her. Det vises til at stier og skiløypa kan krysse over på Gryteland 

viltovergang, uten at potensiell konflikt med viltet nevnes. Rapporten nevner at sti- og løypeframføring da 

må ordnes fram til overgangen. Skiløype fungerer sjølsagt ikke i kombinasjon med brøytet vei. Stier og 

løyper må også føres utenom tunet på Bernhus. Eventuelt må rett til almen umotorisert adgang erverves 

gjennom tunet, som neppe er «utmark» i friluftslovens forstand. Vi finner ingenting i planen som tilsier at 

etablering av slike sti- og løypesammenhenger skal være utbyggers ansvar og hvordan dette skal skje. 

Planen må gi bindende bestemmelser om dette. 

 

En stor del av sykkeltrafikken Ås-Kråkstad bruker i dag skogsvei/-sti mot Glenneveien via nevnte sørkant 

av Bernhusjordet (dokumentert med foto i plandokumentene – men ikke på kart!). Planen viser ingen 

sammenheng herfra til bru over til Glenneveien i øst. Kryssing på gårdsveg over Gryteland viltovergang 

vil forutsette trafikk gjennom tunet på så vel Store Gryteland som Bernhus. Utbygger må bygge 

alternative nye veger med sykkelstandard fram til overgangspunktene. Det må erverves rett til almen 

umotorisert adgang gjennom de nevnte tuna. 

 

Landskap Skuterud – Retvet 

Valget av veilinje for E18 framstår som særlig krevende fra tunnelåpningen ved Skuterud og videre 

østover. Her ligger linja på tvers av terrengets hovedformer og griper inn i landskapsrom som tidligere 

ikke har vært dominert av tunge samferdselsanlegg. Ut fra plandokumentene er det svært vanskelig å få 

noe inntrykk av de visuell virkningene av bruer og anlegg. Ikke engang høyder finnes i lett tilgjengelig 

form. Disse manglene i dokumentasjon og visualisering gir ikke grunnlag for en betryggende 

planbehandling. Det er imidlertid hevet over tvil at bruene vil framstå som meget dominerende 

fremmedelementer sett over store områder både ved Retvedt, Kråkstaddalen og ved Grytelandbekken.   

 

Særlig skjemmende framstår veien på fylling forbi Glennegårdene og østover. Særlig sett fra sør vil E18 

framstå som en sammenhengende lang monoton «mur» i en besynderlig vinkel i forhold til den kraftige 

horisontale linjen som Glenne-ryggen representerer med sin store landskapshistoriske forklaringskraft. 

Forslaget blir slett ikke bedre av at et enda verre alternativ har vært vurdert. Visuelt og støymessig vil 

med en dagtrasse sterkt berøre store områder sørover som tidligere har vært skjermet.  Veien må på denne 

strekningen senkes til godt under bakkenivå. Dersom en daglinje vedtas må uansett det monotone 

inntrykket brytes av vegetasjon eller på annet vis. Av denne grunn bør område 16 a og 16 b for 

oppdyrking utgå (se under). 

 

«Ny jord» og deponier 

Prosjektet var initiert av landbruksmyndighetene i kommuneplanfasen for å gjenskape dyrkingsressurser, 

men framstår her i like stor grad som en ytterligere deponiplan for utbyggers behov. Restarealer som av 

arronderingsmessige grunner vil gå ut av jordbruksproduksjon, er ikke med. Planene for «Ny jord» ses i 
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liten grad i sammenheng med andre deponier og E18 som sådan, selv om flere av de foreslåtte prosjekter 

for dyrking i likhet med flere deponier forverrer virkninger av selve E18 betydelig – særlig når det gjelder 

visuelle forhold og friluftsliv: 

 

Område 51, (Gryteland/Glenne) vil åpne innsyn mot en allerede visuelt uheldig E18-trasse fra nord og 

bidra til ytterligere fragmentering av utmarka. For 51, 52 og 14 er sannsynligheten for å påtreffe 

kulturminner stor. 

 

Område 16a og 16b ved Bjastadveien er på strekningen Glenne-Kråkstaddalen det eneste felt med 

skogsmark som kan bryte den visuelle dominansen av «motorvei-muren». Å fjerne også denne skog-

luggen anses som svært uheldig. Området representerer også viktige framtidige skjermer for nærliggende 

boliger. 

 

Som nevnt vil massedeponi 4a i Holstadmarka gi en ekstrem konflikt med friluftsinteressene. 

 

Oppsummering (til utforming av vedtak) 

 

1. Prinsipalt:  Planforslaget avvises og henvises til ny behandling der følgende forhold 

ivaretas: 

 

a. Reguleringsplanens reelle innhold må klargjøres. Herunder må planens forhold til 

underliggende planer, rapporter og anbefalinger avklares. 

b. De forskjellige kommunene må konkret inviteres til å gi innspill om forhold som berører 

kommunens innbyggere – også når det gjelder arealer i nabokommuner. 

c. Reguleringsplanen må på bindende måte omfatte anleggets funksjon som linje for 

busstrafikk. 

d. Reguleringsplanen må på bindende måte omfatte systemer for gang- og sykkeltrafikk - også 

knyttet til sykkeltransport mot Oslo og Ås-Ski.  

e. Reguleringsplanen må omfatte deponiområder og en revisjon av plan for «Ny jord».   

f. Visuelle virkninger (herunder lys) må beskrives og illustreres på relevante måter. Avbøtende 

tiltak må sikres – også for kulturlandskap og friluftsområder. 

g. Støymessige virkninger må beskrives også for berørte kulturlandskap og friluftsområder. 

Avbøtende tiltak må sikres. 

h. På strekningen fra Gryteland til Kråkstaddalen legges veien prinsipalt i tunell. Uansett senkes 

veien til under bakkenivå fra Glenne og øst til Kråkstaddalen. 

 

 

2. (Detaljert tillegg hvis 1 vedtas.  Eventuelt subsidiært):  

 

Planen revideres med hensyn på følgende forhold: 

a. Busstopp og innfartsparkering etableres ved Holstad, Nygård og Vinterbro. 

b. Alternative løsninger til høy fjellskjæring øst for Vinterbro barnehage utredes og fremmes. 

c. Konsekvenser for vassdraget av driftsvei langs Vassflobekken utredes. Forbedret løsning med 

hensyn på vassdrag og terreng fremmes. 

d. Driftsvei langs Vassflobekken videreutvikles til gang- og sykkelvei med tilfredsstillende 

påkobling i nord og sør.  

e. Lokalisering av kontrollplass/døgnhvileplass sørøst for nye Nygårdskrysset avvises. 



7 
 

f. Høydebegrensninger for Holstadkrysset angis.  

g. Visuell og støymessig skjerming rundt Holstadkrysset sikres. 

h. Visuell og støymessig skjerming mot utmarksområder i Holstadmarka sikres. 

i. Stiføringer øst-vest i Holstadmarka sikres reetablert. 

j. Deponiområde nordover i Holstadmarka avvises. 

k. Funksjonell løsning for gang- og sykkeltransport Ås-Ski angis og sikres. Løsning skal 

ferdigstilles seinest samtidig med det øvrige anlegget. 

l. Tiltak mot uønskede visuelle virkninger (herunder lys) sikres – også i forhold til berørte 

kulturlandskap og friluftsområder  

m. Støydempende tiltak sikres – også i forhold til berørte kulturlandskap og utmarksområder. 

n. Stier, sykkelveier og skiløyper i Grytelandskogen / Glenneskogen sikres kryssing av E18 og 

tilkobling (fysisk og rettighetsmessig) til sammenhengende strukturer. 

o. Sikring med hensyn på forurensning av Glennetjernet med våtmarker og Sånavassdraget 

videre. 

p. På strekningen fra Glenne og øst til Kråkstaddalen senkes veien til under bakkenivå. Dersom 

daglinje vedtas må det monotone inntrykket brytes av vegetasjon eller på annet vis. Område 

16 a og 16 b tas da ut av plan for «Ny jord». 

q. Område 51 i plan for Ny jord tas ut. 

r. Alle restarealer som av arronderingsmessige grunner vil utgå for jordbruksdyrking må 

kompenseres som dyrkingsressurs via en revisjon (utvidelse) av plan for Ny jord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Håvard Steinsholt                                                       Kristine Lien Skog 

SVs representant i HTM                                            Gruppeleder Ås SV 





Fra: bodil salid <bodilsalid@hotmail.com> 
Sendt: 9. april 2016 22:12 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Vedr. ref. 15/203918 ATT: Lisa Steinnes Rø  
 

 
Viser til brev datert 08.02.2016 vedr forslag til reguleringsplan med tilhørende 
konsekvensutredning. 
 
Vi er grunneiere på den planlagte trailerstoppen ved Nygårdskrysset, og stiller oss svært 
negative til plasseringen av trailerstopp på det foreslåtte stedet. 
 
Grunnene er flere, men først og fremst er vi bekymret for hva dette vil føre med seg av sosiale 
og miljømessige belastninger, søppel og støy. Å plassere en trailerstopp så nært et boligområde 
syns vi er unødvendig, når det finnes flere andre alternativer som er mye bedre med tanke på 
avstand fra boligfelt og bebyggelse. Den planlagte trailerstoppen ligger like ved Shell-stasjonen, 
hvor mange ungdommer oppholder seg på kveldstid, og ikke langt unna inngangen til et av de 
største boligfeltene i Ås. Det er veldig sannsynlig at det vil oppstå konflikter og/eller uønsket 
kontakt mellom ungdom og trailersjåfører eller andre som oppholder seg på trailerstoppen. Vi 
er bekymret for hva et slikt sted bringer med seg av alkohol, narkotika, prostitusjon, søppel, støy 
og rot. 
 
Som grunneiere er vi også opptatt av at jorda som er planlagt avsatt til dette, er dyrket mark, og 
jord av høy kvalitet. I et jordvernsperspektiv vil det også derfor være mer fornuftig å legge 
denne plassen et annet sted. 
 
Vi foreslår heller at den planlagte trailerstoppen legges til Tusenfryd-parkeringen, den planlagte 
kontrollplassen på Holstad eller kontrollplassen på Taraldrud og/eller Svartskog.   
 
Mvh, 
 
Bodil Sælid og Georg William Sverdrup 
Nordby Gård 
1407 Vinterbro 
 
 



Fra: Marit Sælid Johannessen <maritsinmail@msn.com> 
Sendt: 9. april 2016 22:33 
Til: Firmapost-øst 
Kopi: Ulf Knobloch Johannessen 
Emne: Ref. 15/203918 att: Lisa Steinnes Rø 
 

Viser til brev om forslag til reguleringsplan E18 Vinterbro. 
 
Vi ønsker å protestere på at det etableres en trailerstopp på jordet ved Shell/7-Eleven ved 
Nygårdskrysset. 
 
Dette pga alt dette vil medføre av belastninger på miljøet. Dette er et sted hvor det oppholder 
seg mange ungdommer på kveldstid året rundt, det er også rett ved et stort boligområde med 
mange barn og ungdommer. Vi er bekymret for hva et slikt trailerstopp fører med seg av økt 
tilgang på alkohol, narkotika, men også forsøpling og støy. 
 
Vedr. støy; så ønsker vi også å vite hvordan dere planlegger å skjerme for støyen fra den nye 
veien. I skrivende stund hører vi støy fra Nygårdskrysset og veien under, og vi antar dette vil øke 
når veien utvides. Antar dere har planer om økt støyskjerming for oss naboer. 
 
Det viktigste for oss er at vi håper dere finner en mer fornuftig plassering av trailerstoppen, enn 
rett ved et område hvor barn og ungdom oppholder seg - og skal kunne ferdes trygt og fritt også 
i fremtiden. Legg det heller til Taraldrud eller den planlagte kontrollplassen på Holstad. Mat og 
drikke kan trailersjåførene likevel kjøpe på Shell eller Mc Donalds, da dette tross alt er tilpasset 
mennesker på farten - og ta med seg til trailerstopp noen minutter unna. 
 
Hører fra dere! 
 
Mvh, 
 
Marit og Ulf Johannessen 
Gamle Kongevei 26 
1400 Ski 
 
 



Kjell Thirud 

Østensjøvn 60 

1430 Ås 

 

 

Statens Vegvesen 

Postboks 1010 , 2605 Lillehammer. 

Saksnr. 15/203918  att: Lisa Steinnes Rø 

 

Uttale i tilknytning forslag til reguleringsplan E 18 Retvet- Vinterbro. 

Først en liten introduksjon og historikk. Jeg er pensjonist og har i  alle år  bodd i Østensjøveien, 
Nordre Østensjø. 

Jeg har gått på Holstad skole (nå Steinerskole), syklet til skole i Ås og til Holstad stasjon. De tyve til 
førti  siste årene har det ikke vært trivelig å gå eller sykle langs dagens E 18. 

Så til forslaget til reguleringsplan som omfatter dagens E 18, som etter at ny 4 felt E 18 er ferdig 
omklassifiseres til fv. 128 mellom Holstad og Retvet. 

Her foreslås det en gang og sykkelbane på ca 1.5meter på hver side av kjørebanen som snevres inn 
5,5meters kjørebane og at hastigheten for kjøretøyer settes til  60 km. Det er positivt at det tenkes 
på gående og syklene på strekningen langs hele gamle E 18 fra Retvet til Vinterbro. Noe av veien har i 
dag gangvei. Så foreslås det gang og sykkelbane uten skille mot motorisert veibane for den 
strekningen som ikke har gang og sykkelvei i dag. Det er flott at en nå endelig tenker på de myke 
trafikantgruppene på strekningen Holstad - Hesteskoen - Retvet. 

Jeg tillater meg  å be om at det vurderes å legge gang og sykkelbanen til den ene siden av veien slik at 
den får en bredde på ca 3meter og at den skilles fra biltrafikken med et fenderverk i betong eller stål. 
Dette vil gi de myke trafikantene en bedre beskyttelse og et større rom å bevege seg på. Jeg er sikker 
på at denne gang og sykkelbanen vil bli brukt av alle aldersgrupper; syklister, gående og løpende. 

Det blir i rapport om lokalveger, gang og sykkelveger osv. hevdet at dagens E 18 ikke er skolevei. Nei, 
det er mange år siden barn og ungdom gikk langs E 18 til skole. Ei heller kunne barn og unge bruke E 
18 til å besøke venner osv. Vi foreldre måtte kjøre og det gjorde vi med glede og gjør fortsatt. Vi har 
noen ganger foreslått gangvei langs E 18, men har ikke blitt verdiget et svar engang. Opp gjennom 
årene hadde en kunnet spart penger til skoleskyss og gitt muligheter for myke trafikkanter til å ferdes 
trygt langs E 18. En framtidig fv. 128  derimot med brei og skjermet gang- og sykkelbane vil kunne 
brukes til skolevei fra Tanbergløkka og Østensjøveien til Steinerskolen på Holstad. Det blir 2 til 3,5 
kilometer. Videre vil barn og unge kunne reise til venner og aktiviteter trygt. 
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Det bor i dag  5 barn i alderen 0 til 6 år i Østensjøveien. Hvor mange barn det er på Tandbergløkka 
veit jeg ikke. Det er 11 hustander i Østensjøveien. 

Dagens gangveisytem i Holstad følger rv 152 og dagens E 18 til Sneissletta og Nordby. Det går ikke 
noe gangveisystem østover som binder sammen de nevnte gangveier med Kråkstad ved Hesteskoen 
og  Østensjøvn og andre gårdsveier som kan gi fine turer av ulik lengde og opplevelse. Derfor er det 
flott at det foreslås nå, men tenk på å lage det til en trygg og sikker vei for alle. 

 Det kommer mange mennesker fra Tandbergløkka og Ski sentrum øst ned Østensjøvn fra 
Kråkstadvn, men 95% av disse snur ved E 18 og kommer tilbake igjen. Dette er alt fra syklene, joggere 
og til familier med hund og barn.  Så flott det blir med gangvei både mot øst og vest når disse møter 
den nye fv 128. Gå tur rundt Østensjøvannet eller rundt om Kråkstad. 

Så litt om hvorfor jeg ønsker meg en bred (ca 3m ) gangvei med fenderverk, Jeg ser av rapporten at 
døgntrafikken og framtidig fartsgrense skulle tilse at de holder med ca 1,5 m gangbane på hver side 
av veien.  Kanskje antall kjøretøyer indikerer at dette er nok, men etter å ha fulgt med  dagens E 18 
opp gjennom årene, så veit jeg at selv om trafikken redusere på dagens E 18, så vil vi ha mange tunge 
og store kjøretøy på ny fv 128. All næringsvirksomhet i Kråkstad, landbruk og annen næring trenger 
store lastebiler og traktorer med varer inn og ut av området. Det er påkjøring til ny E 18 i Hobøl og 
Nordby. Videre oppfordres det til at noen ekspressbusser bør kjøre fv128. I tillegg vil det nok bli en 
god del personbiltrafikk som vil kalles lokal, men som  trenger plass og i mellom har dårlig tid. 
Lastebiler og busser skaper vind og sug og vil gjøre at  sykkellister kommer i ubalanse , og da er det 
godt med litt plass og et fenderverk. Videre blir det trangt nå store biler (lastebiler og busser) møtes. 
Et fenderverk vil og begrense mulighetene for kjøretøyer å komme over i gang og sykkelbanen. 

Noen vil kanskje hevde at ved å ha bred gang og sykkelvei på en side av fv 128 vil kreve kryssinger og 
åpning i fenderverket, ja, men dette vil jeg da hevde blir gode kryssinger som merkes med gangfelt. 

Jeg gleder meg til å gå tur på ny bred og avskjermet gang og sykkelvei og ønsker Statens Vegvesen  
lykke til med E 18 prosjektet fra Retvedt til Vinterbro og omgjøring av gammel E 18 til lokalveg med  
skjermet og bred  gangveg. 

 

Østensjø, 8. april 2016. 

 

Hilsen 

Kjell Thirud 

 

 



Fra: Kjetil Barfelt
Til: Firmapost-øst
Kopi: Rø Lisa Steinnes; post@as.kommune.no
Emne: Høringssuttalelse E18 Ås kommune - Tillegg
Dato: 10. april 2016 09:04:59
Vedlegg: image001.png

image002.jpg

Som et 11. punkt til høringsuttalelsen kommer:
 
11. Busstopp sydover på fv 156
Rett syd for den vestre rundkjøringen i Vinterbrokrysset er det nå busstopp for sørgående
 bussruter, bl.a. for buss 500 Oslo-Drøbak. Dette busstopp ser uten videre ut til å ha
 forsvunnet. Busstopp som erstatning for dagens må selvfølgelig innplasseres i planen.
 
Mvh,
Ås FrP
Kjetil Barfelt
91313131
 
 
 
 
From: Kjetil Barfelt [mailto:kjetil.barfelt@as.frp.no] 
Sent: 3. april 2016 15:18
To: 'firmapost-ost@vegvesen.no' <firmapost-ost@vegvesen.no>
Cc: 'Rø Lisa Steinnes' <lisa.ro@vegvesen.no>; 'post@as.kommune.no' <post@as.kommune.no>
Subject: Høringssuttalelse E18 Ås kommune
 
Høringsuttalelse fra Ås FrP ang ny E18 i Ås kommune - Saksnummer 15/203918
 
Nedstående er Ås FrPs høringsuttalelse ril E18 i Ås kommune. Vinterbrokrysset har fått en
 mye bedre utforming i enn tidligere skissert, men det er fortsatt en del forbedringsmuligheter.
 
Mvh,
Ås FrP
Kjetil Barfelt
91313131
 
 
 
Punkter fra i rekkefølge fra nord mot syd
 

1.       Kryssing for gående/syklende ved Veidemannsveien.
Det er ut som om gang-/sykkelveien på strekningen Veidemannsveien-K0500 GS-kulvert
 er flyttet fra vestsiden til østsiden av fylkesvei 156. I nord ender denne i en kryssing av fv
 156. Denne gang-/sykkelveien er del av hovedsykkelveinettet og en slik kryssing i plan
 med fylkesveien kan ikke være akseptabel. Dette er en vesentlig dårligere kryssløsning enn
 i dag.
Syklister som i dag bruker gang-/sykkelveien vest for fv 156 vil velge å sykle på
 fylkesveien gjennom rundkjøringen frem til sykkelveinettet syd for rundkjøringen.

 
2.      Manglende busstopp i nytt Vinterbrokryss.
Det er ikke innplassert busstopp for langdistansebusser i det nye Vinterbrokrysset. Når

mailto:kjetil.barfelt@as.frp.no
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:lisa.ro@vegvesen.no
mailto:post@as.kommune.no




 man først bruker 1-2 milliarder på et kryss, så burde tilpasning til offentlig
 kommunikasjon være en selvfølge.

 
3.      Grusvei i dalen fra Pukkverket til Nygårdsveien
Den nye grusveien blir et stort inngrep i bekkedalen og vil bitvis bli meget bratt. Er dette
 virkelig nødvendig for å sikre tilgang til en vann(avløps?)ledning? Det er jo ingen vei der i
 dag, og det fungerer jo. Dersom veien likevel kommer:

A.     Det nordre endepunktet må sikres en fornuftig forbindelse med 1) sykkelveinettet
 i Nøstvetmarka og 2) forbindelse med vestsiden over E18/E6 uten at man må inn
 på og gjennom området til Pukkverket.

B.     Det burde vurderes om den nordre delen av grusveien kunne flyttes nærmere de
 nye veiene ved rundkjøringen, slik at terrenget ved bekken kan spares så langt
 mulig. Høydeforskjellen kommer nord-syd kommer uansett.  

C.     Veiløsningen ved den søndre rensedammen må gjøres slik at «gjennomgående vei»
 blir rett og ikke får en 90 graders sving.

D.    Det må være tilgang for syklende direkte fra gang/sykkelvei ved busstopp i
 Nygårdskrysset.

E.     Dersom den eneste motoriserte trafikken på grusveien vil være Ås kommunes
 VA-biler vil trafikken være i størrelsesorden en bil hver måned, og den søndre
 delen av grusveien over 105/1 og 105/7 kan fjernes ved at grusveien får sitt
 startpunkt på busstoppet og gjøres enveiskjørt nordover (inn fra busstoppet – ut
 ved pukkverket. Det vil spare penger og frigjøre areal slik at busstoppet også kan
 gjøres noe større.

 
4.      Busstopp øst for 104/31
Det må sikres direkte adgang fra bensinstasjonens område til bussholdeplassen. I praksis
 kommer henting og bringing av busspassasjerer til å skje ved stopp på bensinstasjonen.

 
5.      Gang-/sykkelvei østover langs Søndre Tverrvei
Den østre rundkjøringen ved 152/E18 (Søndre Tverrvei x Nygårdsveien) bygges om, men
 gang-/sykkelveinettet slutter i praksis på bussholdeplassen nord for rundkjøringen.
Tilknytningen vist i oransje ville knyttet sykkeveinettet sammen til en helhet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.      Trailerparkering
Plasseringen på dyrket mark fremstår som særdeles uhensiktsmessig og i strid med både
 kommunale og sentral føringer. Så vidt vi har brakt på det rene kommer det mange



 plasser på Taraldrud som ligger mindre enn 5 minutter unna.
At plassene på Taraldrud strengt tatt ligger langs E6 og ikke langs E18 har ingen
 betydning, de ligger uansett mellom Vinterbro og Oslo, og den absolutte majoritet av
 tungtrafikken bruker E6 mot Oslo.
Vi kan ikke være så prosjektfokusert at døgnhvile MÅ ligge langs E18, da får evt heller
 E18-prosjektet bidra til opparbeidelsen av ytterligere plasser på Taraldrud.

 
7.      Gang-Sykkelvei øst for DaVinci broen/Adkomst til Sneissletta
Planen legger opp til at eiendommene på Sneissletta skal forbindes med veinettet
 sørøstover. Dette til tross for at eiendommene pr dags dato hører til lokalsamfunnet
 Solberg nordover fra Sneissletta. Barna i området går for eksempel på Solberg skole. I
 denne saken må lokalsamfunnet høres spesielt, og det må finnes en løsning
 lokalsamfunnet er enig i.
Løsningen med en gang-/sykkelvei som kanskje (ikke) skal være åpen for
 landbrukskjøretøyer synes å være dårlig, da den knytter Sneissletta mot vestsiden av E18,
 mens barnas skole og nåværende lekekamerater ligger på østsiden av E18. En bedre
 løsning hadde sannsynligvis vært å knytte gang-/sykkelveien til sørenden av Nyårdsveien.

 
8.      Snødeponi
Etter utsagn er dette et ønske fra Driftsavdelingen i Veivesenet som ønsker lagringsplass
 for snø fra fylkesveiene i Ås og Ski. Åpenbart ikke en del av E18-prosjektet.

 
9.      Kryssing av ny E18 for sykkelvei Ås-Ski langs jernbanen
Langs jernbanen finnes det pr i dag en drifts-/sykkelvei. Kryssing av E18 er sikret
 gjennom undergangen under E18. Planen legger tvert imot opp til at ny E18 fullstendig
 vil sperre for drifts-/sykkelveien. Det er heller ikke tatt hensyn til at Ås kommune har
 fremført at nødvendig «korridor/fri ferdsel for denne drifts-/sykkelveien må sikres».
 Dette er en situasjon som er vesentlig dårligere enn i dag og som ikke kan aksepteres.
Den enkleste løsningen er selvfølgelig at jernbanebroen/kulverten gjøres så mye bredere
 at drifts-/sykkelveien kan føres over ny E18 sammen med jernbanen.
Så kan drifts-/sykkelveien samordnes med veien til rensedammen og derfra forlenges
 sydover over Bølstadbekken. Slik vei og bro over Bølstadbekken reguleres gjennom hele
 reguleringsområdet.  

 
10.   Gammel E18 5,5 meter
Ideen om å gjøre gammel E18 til en 5,5 meter bred vei med gangvei på begge sider
 fremstår som lite gjennomarbeidet. På en vei med beregnet ÅDT på 2000 biler er en
 ensidig gang-/sykkelvei med en veibredde på 6 meter langt å foretrekke. Da kan også
 gang-/sykkelvei fysisk skilles fra veibanen med autovern eller betongblokker.

 
 
 
 



Jens Casper Hoelstad 
Holstadkroken 9 
1430 Ås      Holstad, 12.april 2016. 
 
Statens vegvesen 
Att: Lisa Steinnes Rø 
Sak nr 15/203918 
 
Innspill vedrørende reguleringsplan E18 Redtvedt-Vinterbro 
Som grunneier av Gnr 62, bnr 1 i Ås kommune er jeg berørt av den 
nye planlagte E18 traseen. Har følgende innspill til 
reguleringsplanen som er lagt ut til høring.  
 

1) Etablering av ny tømmeropplagringsplass på østsiden av den 
nye traséen med egnet adkomst for tømmerbiler. 

2) Spesifisering av veier som skal benyttes av 
landbruksmaskiner, og sikre adkomst til jorder på både øst 
og vestsiden av ny trasé. Ta hensyn til at f.eks tresker er over 
4 m bred når disse vegene etableres. Bygge gangveinettet 
bredt nok for å benytte dette? 

3) Evt planlagte anleggsveier må tilrettelegges og etableres 
etter grunneiers ønske. 

4) Kan ikke se at ett snødeponi faller inn under SVV sitt mandat 
når de skal bygge ny E18. Er ikke behov for snødeponi fra 
verken E18, fylkes eller riksveger i området. Er ikke SVV sitt 
ansvar å sørge for snødeponi fra private og offentlige 
parkeringsplasser i Ski og Ås kommune. Deponiet er også 
planlagt tett inntil en mulig nydyrking med de 
forurensningsproblemene dette kan medføre.  

5) Etablere en bom for å stenge av den planlagte 
kontrollplassen når den ikke er i bruk. Erfaringsmessig blir 
slike plasser flittig benyttet av uvedkommende med 
forsøplings og skadedyrproblemer.  

 
     Håper disse punktene blir tatt til følge.  

Mvh 
Jens Casper Hoelstad 





Fra: Olav Nyttingnes <olav@nyttingnes.net> 
Sendt: 12. april 2016 22:33 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Innspill til reguleringsplan for E18 Retvet - Vinterbro – Deponi 2.2 

Auerud 
 

Saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø 

 

Vi viser til saksdokumenter på nett, og informasjonsmøte i Ås 1. mars 2016.  

Vi har arvet i direkte linje og overtatt landbrukseiendommen Håpet (10/16 Ski kommune), som er 

berørt av planen om deponi 2.2 Auerud i Ski kommune.  

Deponiplanen berører vårt skogsområde samt kornarealer på vår eiendom. Deponirapporten gir 

ikke noe anslag over hvor stort areal av vår eiendom som er foreslått regulert til deponi. Vi synes 

ikke informasjonen til oss om planene som berører vår eiendom har vært tilfredsstillende.  

Vi ser av deponirapporten at arealet som skal brukes til deponi skal reetableres med matjord, og 

at skogen på vår eiendom blir borte. Skogen mot vest, og vest for vår eiendom, fungerer også 

som visuell skjerming mot nåværende E18. Deponiplanene innebærer at vi mister all skog på vår 

eiendom, noe som innebærer et betydelig tap for oss, samt en visuell forringelse.  

I tillegg har vi liten tillit til at ny-jord prosjektet vil klare å reetablere dyrka mark med samme 

kvalitet som nåværende jord. Det er rapportert enkelte vellykkede prosjekter særlig ved snarlig 

tilbakefylling, for eksempel ved graving av vannledning. Det er likevel for mange eksempler på 

at strukturen i jorda under matjordlaget (særlig B-skiktet jf 

http://gudbrandsdalen.nlr.no/media/ring/1204/R%C3%B8nnaug/Terrenginngrep%20p%C3%A5

%20jordbruksareale%20bioforsk%20gudbrandsdalen.pdf), får en betydelig lavere kvalitet ved 

jordflytting eller reetablering over et steinlag/løsmasselag. Kornrøtter går gjerne over en meter 

ned i jorda, og det er rapportert reduserte avlinger for korn etter slike jordflyttingsprosjekter 

(samme referanse). Arbeidet på deponiet vil gå over lang tid, og vi tror ikke det er realistisk at 

entreprenørene klarer å bevare vannlagringsevne og poresystem i B-skiktet for alle jordmassene 

som skal tilbakefylles etter en lengre periode med deponiarbeid.  

Vi må derfor legge til grunn at planene medfører et langvarig moderat avlingstap for vår eiendom 

som er vanskelig å kvantifisere, samt at vår begrensede skogteig går tapt. Dette innebærer både et 

økonomisk verditap og tap av bruksverdi for oss, og det vil forringe variasjonen og helheten for 

eiendommen. I tillegg vil selvfølgelig arbeidet på deponiet innebære støy, støv og betydelig 

visuell forringelse for oss i anleggsperioden, selv om det er forringelsen av jordkvalitet og tap av 

skog som er det sentrale i vår innsigelse.  

Vi motsetter oss derfor deponi på eiendommen Håpet (10/16, Ski kommune).  

http://gudbrandsdalen.nlr.no/media/ring/1204/R%C3%B8nnaug/Terrenginngrep%20p%C3%A5%20jordbruksareale%20bioforsk%20gudbrandsdalen.pdf
http://gudbrandsdalen.nlr.no/media/ring/1204/R%C3%B8nnaug/Terrenginngrep%20p%C3%A5%20jordbruksareale%20bioforsk%20gudbrandsdalen.pdf


  

Med hilsen  

(sign) (sign) 

Beatrix Nyttingnes Olav Nyttingnes 

 

Kontakt oss helst på olav@nyttingnes.net eller mob: 99 73 65 33 

 

 

 

mailto:olav@nyttingnes.net


Fra: Tollefsrod Odd (ot)
Til: Firmapost-øst
Emne: Saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø
Dato: 14. april 2016 14:36:17
Vedlegg: image002.jpg

 
Hei!
 
Vi bor i Rombekkveien 17, Gnr/bnr 97/23 i Ås kommune og har noen innspill til
 reguleringsplanen.
 
Vi vil bli et av de nærmeste husene på Sneissletta til nye E18.
 
Er bekymret for deponiene, spesielt 4B som vil komme veldig nærme.
Forstår ikke at dette kan være et egnet område som i dag har stor nivåforskjell og ligger nær
 bebyggelse.
I dag er det store problemer med overvann på dyrket mark tilhørende 97/1 som kommer over til
 vår eiendom.
Hva vil skje med dette i byggeperioden og etterpå?
Står at det vil bli satt opp et knuseverk i byggeperioden. Forventer at dette plasseres lengst mulig
 unna bebyggelsen
Er veldig positivt at det beplantes på område 4B etter byggeperioden.
 
 
Forslaget sier at gammel E18 stenges i retning Nygård. Dette er veldig negativt og gjør at område
 isoleres og alle får en stor omkjøring for å komme til barnehage/skole/idrett/kirke osv.
Det skal etableres gang/sykkelvei som skal knyttes mot lokalvei (Kongeveien). Skal også kunne
 benyttes for landbruksmaskiner.
Denne bør også kunne benyttes for lokaltrafikk. Ikke lov for gjennomkjøring selvsagt.
Merkelig at det kun skal være landbruksmaskiner som skal ha lov. Dette bør absolutt gjelde for
 moped og evt andre kjøretøy som ikke har lov til å kjøre på motorvei.
Forslaget medfører også et mye dårligere tilbud i forhold til buss. I dag er det buss på
 eksisterende E18. Etter det vi forstår vil dette opphøre hvis gammel E18 stenges.
 
 
 
Mvh
Linda og Odd Tollefsrød
Rombekkveien 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:odd.ot.tollefsrod@volvo.com
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no



 
Med vennlig hilsen/Best regards
Volvo Maskin AS
Odd Tollefsrød
Økonomisjef
Mobil: +47 91197217
odd.ot.tollefsrod@volvo.com
www.volvomaskin.no

 

mailto:odd.ot.tollefsrod@volvo.com
file:////c/www.volvomaskin.no


	
Thorvald	Sverdrup	
Riis	Gård	
Kongeveien	197	
1407	Vinterbro	 	 	 	 	 	 	
tsverdrup@me.com			 	 	 	 	 	
tel	480	78	240	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 firmapost-ost@vegvesen.no	
	 	 	 	 	 	 	

Statens	Vegvesen	
Postboks	1010	
2605	Lillehammer	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 Riis	den	13.	April	2016		
	
	 	 	 	 	 	 		 Kopi:			lisa.ro@vegvesen.no	
	
	
Uttalelse	til	planforslag	E18	Retvet	–	Vinterbro	
	
Det	er	positivt	at	reguleringsforslaget	inneholder	viltovergang	og	støyvoll	mot	
kulturlandskapet	i	Nordby	samt	at	det	ikke	blir	lokalvei	over	Riis-sletta.		
	
Det	er	beklagelig	at	E18	vil	skape	en	mur	gjennom	bygda	og	at	veien	krever	store	arealer	
dyrka	mark.		
	
Undertegnede	mener	planforslaget	har	betydelig	potensiale	for	forbedringer	i	søndre	
del	av	eiendommen	Riis	og	området	Langli	-	Sørli:	

1. Forslaget	innebærer	unødvendig	nedbygging	av	dyrka	mark	som	følge	av		
lokaliseringen	av	gang-	og	sykkelveien.		

2. Foreslått	tur-	og	driftsvei	over	E18	har	mangelfull	tilknytning	til	gang-	og	
sykkelveien.	

	
Undertegnede	forventes	å	avgi	nærmere	60	da	til	ny	E18.	Det	er	overraskende	at	gang-	
og	sykkelveien	planlegges	slik	at	den	deler	et	mulig	sammenhengende	jorde	på	ca.	20	da.	
i	to,	med	gang-	og	sykkelvei	diagonalt	over.	De	to	gjenværende	arealene	blir	i	praksis	
hver	for	seg	ubrukbare	små	trekanter	som	ikke	er	egnet	for	bruk	av	større	maskiner.		
	
Jeg	vil	foreslå	følgende	alternativ:	
Gang-	og	sykkelveiforbindelsen	fra	nye	E18	til	gamle	E18	flyttes	sydover	og	starter	i	
nærheten	av	viltovergangen	og	tilslutter	gamle	E18	direkte	syd	for	Sørli.	
	
Forslaget	fremgår	av	følgende	skisse:	
	



	
Tur-	og	driftsveien	over	viltovergangen	knyttes	til	gang-	og	sykkelveien.		
	
	
Alternativet	for	gang-	og	sykkelvei	har	flere	fordeler:	

• Reduserer	bruken	av	dyrka	mark	og	jorde	kløyves	ikke	i	to	
• Skaper	nytt	lettdyrket	areal	på	ca.	8	da	for	Ny	Jord	prosjektet	
• Gir	god	tilknytning	mellom	gang-	og	sykkelvei	og	tur-	og	driftsvei	over	

viltovergangen.		
• Tilgjengeligheten	og	adkomsten	til	og	fra	skogen	forbedres	vesentlig	for	ulike	

brukergrupper.	Dette	er	den	eneste	muligheten	for	å	krysse	ny	E18	mellom	
Nygård	og	Holstad	

	
Jeg	har	ikke	signert	og	returnert	avtale	for	Ny	Jord	prosjektet.	
Min	eventuelle	deltakelse	krever	en	reguleringsplan	som	i	høyere	grad	tar	vare	på	
dyrket	mark	enn	hva	planforslaget	legger	opp	til	samt	gir	en	mer	hensiktsmessig	drifts-	
og	turvei.	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Vennlig	hilsen	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Sign.	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Thorvald	Sverdrup	
	
	
		
	
	



	
	
	
	
	 	 	 	 	











STATENS VEGVESEN 

Saksnummer 15/203918 

Att. Lisa Steinnes Rø 

 

Re. E-18 Støy og støydemping, strekningen  Nygårdskrysset-Vinterbro. 

Forstår at støydemping på strekningen, som vil gi effekt for boliger i Gamle Kongevei, er vanskelig. Vil 
imidlertid peke på at vi etter fjerning av vegetasjon i forbindelse med industriområdet og med nye, 
massive bygg på samme område, har merket en betydelig økning av støy. Det kan virke som vi har 
fått en slags «ekkoeffekt». Har man kjennskap til forsøk med akustiske tiltak som kan avhjelpe noe? 
Tenker på bruk av støydempende/støyabsorberende materialer, og tett vegetasjon langs veien, det 
siste kun brukt i forbindelse med viltgjerder. 

Det er åpenbart at vegetasjon demper støy, og selvsagt at snø fanger opp og demper lyd.  Dersom 
noe kan gjøres ,  evt som et interessant forsøk, kan gjerne vår eiendom benyttes til f eks målinger. 

Støyen i dag kan være svært plagsom, særlig fra motorsykler og tungtrafikk i sydgående retning. 

 

Nordby, 13.4.2016 

 

Inger Andersen og Rolf Eide Andersen 

Gamle Kongevei 42 

1400 Ski 

roei-a@online.no 

 









Statens vegvesen 
Postboks 1010 
2605 Lillehammer        Ås 14. april 2015 

 

Høringsinnspill til reguleringsplan for E18 
Retvet-Vinterbro,  
 
Manglende tilrettelegging for syklister 
I forbindelse med at dagens E18 skal erstattes av en ny 4 felts motorvei etterlyses det tiltak for å 
legge forholdene til rette for syklister i området Nygårdskrysset Vinterbro. 

Dagens situasjon 

Det er en form for sykkelmulighet gjennom industrifeltet i Kveldroveien og Myråsdalen. Denne 
sykkelmuligheten er dårlig pga svinger og opp og nedoverbakker samt mange kryss. Det er mye 
tungtransport i området. 

En annen mulighet er å sykle ut på E18 fra FV154 og ta av ved første mulighet nede på Vinterbro. I 
utgangspunktet er nok ikke dette tenkt på som sykkelvei, men det er ikke skilting som forbyr sykling 
her, og denne veien oppfattes som vesentlig tryggere og mer komfortabel enn alternativet oppe på 
industriområdet. Grunnen til at dette er en foretrukken sykkelvei i dag er de brede skulderen på 
veien slik at man er unna trafikken og veien går rett frem uten masse svinger og opp/nedoverbakker. 

I fremtiden 
Det blir ulovlig å sykle på skulderen av en motorvei. Alternativer må finnes. 

Sykkelmuligheten gjennom industrifeltet (kveldroveien) vil være der, men den veien er jo så dårlig at 
mange vegrer seg mot å bruke den! I fremtiden vil forholdene bli vesentlig dårligere – REMA 1000 
skal doble lageret sitt og de kalkulerer med 600 flere trailere inn og ut til anlegget sitt daglig. De ser 
også for seg at disse lastebilene skal fordele seg opp mot rundkjøringen ved McDonald og ned 
Myråsdalen. I praksis blir det farlig å sykle denne veien. 

Det skal anlegges anleggsvei nede i dalen ved siden av ny E18 som skal gruses. Slik planene er i dag 
blir denne veien også dårlig tilrettelagt for syklister. 

I det hele vil nyE18 gi en vesentlig dårligere situasjon for de som ønsker å sykle fra ÅS/Ski mot 
Oslo/Vinterbro. 

Dette er en situasjon som må tas tak i. 

Forslag 

Vi foreslår at anleggsvei parallelt med Ny E18 mellom Nygardskrysset og Vinterbro legges slik at den 
blir attraktiv å bruke for syklister. Dette innebærer å legge asfalt og sørge for å minimere 
opp/nedoverbakker og skarpe svinger. Kostnadene ved å gjøre dette vil være minimale sett i forhold 
til totalkostnadene for E18 utbyggingen. 



Snødeponi 
Vi viser til rapport Snødeponi, Utgave/dato: 04 / 2016-02-05, ArkivID AV 532554 225 Notat – 
Snødeponi. 

I utganspunktet ser vi ingen sammenheng mellom snødeponi for Ski og Ås sentrum og den nye 
motorveien. Hvorfor er dette punktet tatt med i E18 prosjektet? 
Av de 5 skisserte plasseringer av fremtidig snødeponi er vi enige i at alternativ 5 er et gunstige 
alternativ. Notatet foreslår at det etableres fast dekke og renseanlegg. Dette fordi snøen som 
deponeres vil inneholde betydelige mengder klorider og annen forurensning1. Dette er forhold vi 
eventuelt vil følge opp senere i prosessen. 

På det nåværende stadiet i prosjektet har vi tre innspill: 

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

2. Klorider og andre løselige ioner/molekyler vil ikke bli renset bort fra vannet. De minste 
partiklene vil det også være vanskelig å fjerne med bare sedimentasjon hvis ikke 
oppholdstiden for smeltevannet blir veldig lang. Hvis det ikke etableres filtering må en 
derfor påregne utslipp av finfordelte partikler (1-10 µm). Smeltevannet, med forurensninger 
som ikke blir fjernet, vil bli tilført Bølstadbekken. Vi forutsetter at det gjøres en 
risikovurdering på hvordan klorider og annen forurensning vil påvirke livet og vannkvaliteten 
i bekken. Dette må gjøres før en tar endelig beslutning om plassering av snødeponi. Melding 
til forurensningsmyndighetene og tidlig konsekvensutredning av mulig forurensning er også 
gitt i forurensningsloven, Kap 3. 

3. Snødeponiet skjermes mot innsyn med passende beplantning. 

Trailerparkering Nygårdskrysset 
Plasseringen på dyrket mark er uakseptabel og i strid med både kommunale og sentral føringer. Vi er 
kjent med at det planlegges parkering på Taraldrud, hvorfor ikke utvide dette området slik at det 
dekker behovet. Ellers burde det være mulig å finne egnet areal på strekningen Oslo Ørje til 
trailerparkering som ikke ødelegger matjord.  

Forslag innsendt av miljøpartiet de grønne (MdG) i Ås. 

Kryssing av ny E18 for sykkelvei Ås-Ski langs jernbanen 
Langs jernbanen har vi mange gående og sykklende på jernbanens driftsvei. Kryssing av E18 er 
ikke tatt hensyn til. Dette kan ikke aksepteres. 

Vinterbro barnehage 
Vi ser to alvorlige utfordringer. 

Bratt skjæring. Her må man sikre at barn kan falle ut. Det er ikke sikkert at vanlig metallgjerde gir 
god nok sikkerhet. 

Barnehagen blir liggende veldig nærme veianlegget. Utredningen sier: 

1 Se doktoravhandling til Karin Reinosdotter Luleå Universitet (2007) http://epubl.ltu.se/1402-
1544/2007/12/LTU-DT-0712-SE.pdf  

                                                           

http://epubl.ltu.se/1402-1544/2007/12/LTU-DT-0712-SE.pdf
http://epubl.ltu.se/1402-1544/2007/12/LTU-DT-0712-SE.pdf


 

Selv om avstandsbetraktninger ut fra trafikknomogram indikerer at barnehagen ligger utenfor 
forurensningssonene fra hovedvegløpet antas det at luften ved barnehagen vil være periodevis 
forurenset, særlig ved ugunstige værforhold om vinteren og våren. Prosjektet må derfor ta høyde for 
at det kan bli nødvendig å flytte Vinterbro barnehage. 

Verdifull natur 
Prosjektet berører/kan berøre viktige biologiske lokaliteter. I området er følgende lokaliteter 
registrert i Naturbase: 
 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00051341 (ødelegges av deponi) 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00086799 (ødelegges av deponi) 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00051992 (påvirkes i kantsonen) 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00051852 (krysses) 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00086792 (lite påvirkning) 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00051380 (lite påvirkning) 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00086797 (ødelegges?) 

Vi regner med at prosjektet er kjent med disse lokalitetene og har gjort vurderinger for å minimere 
evt skadevirkninger.  

 

Innsendt av Miljøpartiet de grønne (MdG) i Ås 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00051341
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00086799
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00051992
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00051852
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00086792
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00051380
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00086797


Fra: Bernhard Pfefferkorn
Til: Firmapost-øst; Rø Lisa Steinnes
Emne: E18 - Revet-Vinterbro , 2 uttalelser til høringsforslaget, frist 15.april, saksnummer 15/203918,
Dato: 14. april 2016 21:26:36

Gjelder saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø.

Innspill til utbygging av E18 - Retvet- Vinterbro
 
Hei. Jeg er daglig leder ved Steinerskolen i Ås
Vi på Steinerskolen i Ås, Haugerudveien 25, 1430 Ås (Holstad) har to spørsmål:
 

1. Under byggeperioden er det tenkt å sette opp en anleggsvei på den siden av bekken
 som er vendt mot vår skole. Det er et par hundre meter avstand, men terrenget går
 slakt oppover og det er kun få trær - på vårt område -, som kan dempe lyden fra
 anleggstrafikken. Vi 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. Inngang til tunnelen på "Vinterbro-siden" ligger på åkeren av vår nabo: ""Thirud-
gården". Er støydempende tiltak i forhold til bolighus og skolen på Holstad
 vegvesenets ansvar? Hvis ja: Hva slags støydempning er planlagt?

Vennlig hilsen
 
Bernhard Pfefferkorn, daglig leder ved Steinerskolen i Ås.

mailto:Bernhard.Pfefferkorn@steinerskolen.no
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:lisa.ro@vegvesen.no


Fra: Kjerstin Tveita
Til: Firmapost-øst
Emne: Nye E18 Vinterbro, støyreduserende tiltak
Dato: 14. april 2016 21:29:07

Hei!
Vi henvender oss for å forsikre oss om at det blir utført støyreduserende tiltak i/ved boligen vår i forkant av
 byggeperioden av nye Vinterbrokrysset.
Vi ser for oss at det blir aktuelt med støydempende vindusruter og tilsvarende for terrasse og uteplass som
 vender ut mot krysset.

Mvh Kjerstin og Cato Martinsen
Gråbeinstien 3b
Vinterbro

Sendt fra min iPhone

mailto:kjerstin79@hotmail.com
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no




















 
Thorvald Sverdrup 
Riis Gård 
Kongeveien 197 
1407 Vinterbro       
tsverdrup@me.com        
tel 480 78 240       
 
 
        firmapost-ost@vegvesen.no 
       

Statens Vegvesen 
Postboks 1010 
2605 Lillehammer 
 

        Riis den 14. April 2016  
 
        Kopi:   lisa.ro@vegvesen.no 
 
 
Uttalelse til planforslag E18 Retvet – Vinterbro. Gjelder støy Sørliåsen. 
 
Ny E18 vil gi omfattende støy i Holstadskogen og spesielt i turområdet ved Sørliåsen.  
Om E18 senkes i terrenget over Riisletta og støyskjermen forlenges videre sydover vil 
både eiere av boliger i Nygårdsåsen og turgåere i Holstadskogen med området ved 
Sørliåsen bli forskånet fra støy. De vil bli glade!  
De har nok ikke oppdaget den bortgjemte støyrapporten (vedlegg?) i planforslaget! 
 
 
        Vennlig hilsen 
        Sign. 
        Thorvald Sverdrup 
 
  
 
     

mailto:tsverdrup@me.com


Maj I. Tollefsrud,                                                                                                                                    
Oppsal Gård,                                                                                                                            
Bjastadveien 24,                                                                                                                                  
1408 Kråkstad 

Mail: pnet@online.no 

                                                                        
 

                                                                                       Kråkstad, 14.04.2016 

 

Statens vegvesen 
Postboks 1010 
2605 Lillehammer 
 

Innsigelser  av «Reguleringsplan» av Statens  
vegvesen (heretter forkortet SVV)  pr. 15.04.2016  ang. ny 
E18, Retvet – Vinterbro 

Saksnr.: 15/ 203918, att; Lisa Steinnes Rø. 

 
Jeg har nøye gjennomgått SVV siste foreliggende reguleringsplaner. Den har 
meget alvorlig konsekvenser for min gård, Oppsal Gård 15/ 1, Ski Kommune. 
Jeg kommer her med en rekke innsigelser / konsekvenser denne 
reguleringsplanen vil få dersom den blir gjennomført. 

Jeg viser også til tidligere innsigelser fra meg, av tidligere planer, fremlagt for 
SVV  i 2014.  

 

 



STORE OVERSVØMMELSER I 
KRÅKSTADELVA VED NY E18  -  STATENS 
VEGVESEN TAR IKKE ANSVAR. 
Pr i dag er det stor vann-føring i Kråkstad elva.  1 til 2 ganger årlig er det 
oversvømmelser i elva som tar med seg jord og annen forurensing.  Området ned 
mot elva, særlig vest for elva, (men også fra øst,) er svært bratt. Det er pr i dag 
stor vannføring fra ovenfor liggende områder (Oppsal Gård området) ned til 
elva, der den nye E18 planlegges lagt. Kart-koter viser dette tydelig.     Området 
består av dyrket mark, skog og utmark. Dette holder på mye vann, som frigjøres 
ved anleggelse av ny E18. Resultatet blir store økte vannmengder som med stor 
hastighet som renner ut i Kråkstad elva.                                    
Forskningsresultater oppgir høyere temperatur og 20 % økt nedbørsmengde de 
nærmeste årene.  

Prosjektleder SVV/ Lisa S. Rø har hevdet flere ganger at SVV kun har ansvar 
for vann / forurensing fra brua over Kråkstaddalen. Dette står også i SVV 
regulerings plan. – Dette er i følge Vannressursloven både feil og ulovlig. 

SVV fraskriver seg alt ansvaret i forbindelse med anleggelse av ny E18 i forhold 
til endrede vanntilførsel til elva.                                                                        
Kråkstad elva er en del av Morsa, som er drikkevannforekomsten til Vannsjø/ 
Moss-regionen. Det er lagt ned store ressurser både statlig, kommunalt og privat 
for å bedre vannkvaliteten gjennom mange år. Dette er nå bortkastet. 

SVV har planlagt en sedimenterings dam ved elva, hvor bru-vannet skal ledes. 
SVV anser at det kun er vann og forurensing fra brua som er deres ansvar. 
Multiconsult, har på oppdrag fra Asplan Viak, som på oppdrag fra SVV opplyst 
at flom i elva «må andre ta seg av. »  

Dimensjoneringen av dammen: Beregningsgrunnlaget er lavere enn SVV egne 
anbefalinger i følge SVV håndbok!  ( – som etter SVV eget utsagn må 
oppdateres.) 

Hver gang det er flom i elva vil denne sedimentasjonsdammen oversvømmes og 
forurenset vann renner ut i elva og på mitt og naboenes jorder.                             
I Kommunedelplanen er det konkludert med at alt vann skal renses før det 
slippes ut.  



Hvordan skal rensing foregå ved flom 1-2 ganger årlige?  

 

Elva har i det aktuelle området lite fall, området er flatt. I mange år har det vært 
/ er det store problemer i Kråkstad sentrum med oversvømmelser for huseiere 
langs elva. Stor jordmasser raser ut.  

Ved økt vannføring, i forbindelse med ny E18, Kråkstad elva brua, vil vann med 
høyere hastighet fra ovenfor liggende områder (der ny E18 trasen legges), 
medføre at vannet presses tilbake i elva. Dermed økes flomproblematikken i 
Kråkstad sentrum. Som kjent har vann med stor hastighet forrang for langsomt 
rennende vann. 

SVV opplyser i sin Reguleringsplan at de ikke ser noen problemer med flom i 
Kråkstad elva pga  SVV`s  anleggelse av bru. Temaet har de av den grunn 
utelatt. Dette er en grov feil og strider mot lovverket. 

I en av SVV egne håndbøker (VD-rap nr 49) påpekes det i forordet at:  « SVV `s 
kunnskaper for håndtering av overvann er mangelfull og spredt plassert.» 
Videre: «Det er behov for å behandle overvann i et helhetlig perspektiv for å 
sikre en tilfredsstillende håndtering.» 

 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). 
  

Kapittel 1. Formål og virkeområde 

§ 1.(formål) 
Denne lov har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. 

 

 § 3.(definisjoner) 

I denne lov forstås med 

a) vassdragstiltak: vassdragsanlegg og alle andre tiltak i vassdraget som etter sin art er egnet til å  
påvirke vannføringen, vannstanden, vassdragets leie eller strømmens retning og hastighet eller den 
 fysiske og kjemiske vannkvaliteten på annen måte enn ved forurensning; 

b) vassdragsanlegg: bygning eller konstruksjon i eller over vassdrag, bortsett fra luftledninger; 
c) årssikker vannføring: vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av  

naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt; 
d) høyeste vanlige flomvannstand: vannstand ved den høyeste flom som erfaringsmessig kan påregnes 

 i gjennomsnitt hvert tiende år. 
 
 



Plan og bygningsloven: 

§ 22.Definisjon 
Med reguleringsplan forstås i loven her en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer 
utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø i bestemte 
områder i en kommune innenfor den ramme §§ 25 og 26 angir. 
 
Det er for øvrig mange flere deler av Plan og bygningsloven SVV bryter. 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen                        
«Vassdragsreguleringer uten vesentlige miljøhensyn har blant annet medført at 
vannet fraføres elver, unaturlig raske svingninger i vannstander, ødelagte 
leveområder og endret landskap.»  

SVV s Reguleringsplaner er også i strid med vedtatt vannforvaltning i 
Stortingets og EU s vanndirektiv. 

Resultat:                                                                                                                        
SVV Reguleringsplan vil medfører skader av mine og alle mine naboers dyrket 
mark, pga store flomskader og erosjoner, samt giftig forurensing fra planlagte 
sedimentasjons dam. 

Krav:                                                                                                                               
SVV mangelfulle «vann planer» avvises.                                                                 
Nye, faglige forankrede planer må utarbeides og lovligheten må implanteres.           
Videre må SVV påta seg alt ansvaret i forhold til erstatning, inngripen og skader 
som blir påført min eiendom ved ny E18 umiddelbart og uten opphold. 

 

 

E18 NY KRÅKSTADELV BRU ,  OVER 300 M  - 
SAMMENBRUDD? 
Seismisk klasse 

Kråkstadbru-området er i seismisk klasse 3 til 4. I følge bl.a. Multiconsult har 
dette store konsekvenser bl.a. ved bruanlegg med økt fare for sammen- brudd. 
Bruanlegget skal ha 11 spenn. Dette området består av sensitiv leire / kvikkleire 
som kan gå over til flytende masse. Godt kjent fra andre eksisterende 
veiprosjekter. 



Det opplyses i SVV planer at bru-spennene bør  (ikke skal) forankres i fast fjell. 
Ved boreundersøkelser ble det boret til dybde på over 50 m uten å finne fast 
fjell. Området er en del «Oslofjord- forkastningene», hvor det med ujevne 
mellomrom er små bevegelser /jordskjelv. På Richter skala er dette så små 
bevegelser at de ikke merkes, men over tid vil dette kunne få store konsekvenser 
på leirmassene som endrer struktur (til flytende / plastisk) med store negative 
konsekvenser bl. a. for  bru-konstruksjoner og for dyrket mark som raser ut. 
Seinest i 2004 var det Norgeshistoriens nest største skjelv (M 5,4). Leir-ras i 
Norge er ikke et ukjent fenomen som har fått meget alvorlige konsekvenser.  

Resultat:                                                                                                                    
Meget stor risiko forbundet med SVV sitt Kråkstadelv-bru prosjekt i nær 
fremtid. Det fremkommer ingen opplysninger som motbeviser dette.             Stor 
fare for utrasing av større områder på min eiendom. 

Krav:                                                                                                                  
Avvisningen av foreliggende mangelfulle Reguleringsplan.                                                      
SVV må påta seg alt ansvar og erstatning. 

 

 

«NY JORD- PILOTPROSJEKT  - ET FALSUM» 
Opprinnelig ba Ski Kommune og Fylkesmannen om at det skulle utredes tunnel 
i Glenne / Oppsalområdet. Dette fordi den valgte Reguleringsplan er den som 
ødelegger mest dyrket mark.                                                                                                        
SVV feilinformerte med overlegg alle, inkludert berørte grunneier, om at det var 
for dårlig grunn. SVV nektet å utlevere boredata under påskudd at de ikke var 
klare.                                                                                                                           
På privat basis ble det engasjert en professor i geologi ved NMBU som vurderte 
at det var meget gode grunnforhold / fjell i hele området med få unntak for 
tunnel. 

«I god tro» vedtok kommunene og Fylkesmannen at det ikke skulle utredes 
tunnel. Deretter fremla SVV dokumentasjon det samme resultatet som påvist av 
geolog på NMBU, - men «da var det for sent å utrede tunnel!»  

Med andre ord: En bevisst, villet og planlagt villedning fra SVV. 



Fylkesmannen, Ski og Ås kommune og grunneiere har i ettertid blitt kjent med 
denne grove feilinformasjonen i tidligere planer.        

 SVV dekker seg bak at veiplanleggingen nå har kommet forlangt og truer åpent 
med at hvis dette ikke godtas blir det ingen ny E18! Pr. i dag kan det se ut som 
at både Fylkesmann og angjeldende kommuner lar seg true til taushet.  Jeg har 
selv blitt utsatt for trakassering/ uthenging i media fra jurist Bang Carlsen /SVV.                                                                                                                   
En av toppene i et av de største politiske partiene i Ski uttalte på et møte: Den 
som forpurrer bygging av ny E18, har blod på sine hender og skal bli 
ansvarliggjort for de neste dødsulykkene på gamle E18 Det er altså ikke grenser 
for hva man skal trues med. 

Krav: Reguleringsplanen må avvises. Ny Reguleringsplan må utarbeides. 

«Keiserens nye klær» 

Fyksen /SVV har frontet / forledet offentlige myndigheter til å tro at et av 
Norges best dyrket mark kan erstattes uten videre. Sannsynligvis blir lite eller 
ingenting erstattet og kvaliteten blir dårlig. Jeg og mange meg har ikke 
underskrevet noen intensjonsavtale og de som har underskrevet har gjort det 
med store forbehold.  

SVV betaler en dårlig pris for dyrket mark som konfiskeres.  Mens «erstatnings-
jord» skal betales enten etter det SVV finner for godt eller fastsettes i 
Jordskifteretten. Det er antydet at opparbeidelse av «Ny jord» vil koste mellom 
260.000 til 330.000 kr pr da. Hvem vil godta slike forslag?  

Det er altså ingen som vet hva de må betale for den jorda som SVVS  angivelig 
skal nydyrke. Saker som sendes til Jordskifteretten kan ta, som kjent, mange år. 
Dette er å anse som ren svindel. SVV har tidligere sagt at de evt kan dyrke opp 
deponiene, som bl.a. blir lagt på dyrket mark. SVV har tidligere påstått at de har 
rett til å erverve seg deponiene ved ekspropriasjon. Dette er faktisk ulovlig, noe 
som SVV seinere har måttet innrømme. I forrige plan hadde SVV satt opp tabell 
for hvordan de skulle erstatte beslaget jord. Ved nøyere ettersyn viste det seg at 
regnestykket SVV satte opp var sterkt misvisende og mangelfull m.h.t.  kravet 
om 100 % nydyrking.  Dette måtte Fyksen/ SVV erkjenne i møte med 
Grunneierlagsmøte i 2015.                                                                                   
Så vidt vites er det ikke gjort noe for å bedre dette, snarer tvert om. Arealet av 
matjord SVV beslaglegger har nå økt med nærmere 40 % , mens 



nydyrkingsarealet har gått stadig nedover. Sannsynligvis vil også mer dyrket 
mark (enn oppgitt) medgå.  

I en intensjonsavtale nettopp sendt fra SVV til en grunneier står det følgende:  

«Videre forhandlinger som endelig avtale for «Ny jord» - prosjektet legges på is 
i lys av bevilgningssituasjonen for prosjektet E18 Retvedt – Vinterbro.»  

Er dette bare et utspill for å presse igjennom et meget dårlig planlagt vei-
prosjekt, og / eller «glemme » hele «Ny jord prosjektet?» 

Fyksen/SVV har skrytt i flere møter med grunneiere at det skal være utarbeidet 
en «Resept» på hvordan ny jord «skal lages.» SVV har aldri greid å fremvise 
denne såkalte «Resepten».  

Hvis denne «Resepten» skulle eksistere, bør den fremskaffes øyeblikkelig og 
settes ut i livet. Det er nemlig stor matmangel i verden, Norge importerer ca. 65 
%  av maten vi spiser. Nærmere 1 milliard mennesker sulter. 

SVV vedgår at de ikke kan rense bort salt, men vil renne fritt ut i grunnen. I 
stedet for å oppgi beregnet saltfrigjøring opplyser SVV konsekvent beregnet Cl 
(klor)–frigjøring i stedet for Na (salt) flere steder i sine planer. 

 Hvorfor er mengde Na utslipp utelatt? Na er som kjent en gift for både planter 
og dyr. 

Vi med lang erfaring og kunnskaper i jordbruk vet at det «lages» ikke ny 
matjord på verken 1 eller 20 år.  Den gode jordkvaliteten er et resultat av mange 
århundres «pleie og stell». Dette områdets matjord regnes som av den beste i 
Norge. 

Et eksempel: For ca 60 år siden ble det foretatt jordplanering på et område på 
Oppsal Gård. Fortsatt gir dette området lavere avling, tross stor innsats. 

Rapporter fra Bioforsk og artikler i media har vist gang på gang at disse 
nydyrkingene sjelden gir mer enn 40% av normal avling. Nydyrkingsarealet 
SVV angir «skal lages», må derfor minst fordobles. 

Våren 2015 ble det foretatt arkeologisk utgraving på området hvor ny E18 
planlegges. SVV prøvde å lure meg til å underskrive på en avtale de selv ikke 
hadde underskrevet. Jeg måtte bruke advokat, etter å ha blitt truet av SVV v/ 
Bang Carlsen. 



Det var tørre og fine forhold. Da undersøkelsene var ferdige lot de sjaktingene 
stå åpne i lang tid, slik at en ikke fikk startet våronna. Det var skriftlig avtalt at 
stein som ble gravd opp skulle legges på anvist plass, det skulle ikke benyttes 
tunge gravemaskiner og maskinene skulle være rengjort før de kjørte inn på 
området. 

Hva skjedde: Sjaktene ble stående åpne i lang tid etter at undersøkelsene var 
ferdige. Så kom store mengder nedbør. Da kjørte de inn med tunge 
gravemaskiner, kjørte frem og tilbake mange ganger. Dette ble forsøkt stoppet 
fordi jordstrukturen ble ødelagt! Store pakkeskader ble resultat. Stein ble ikke 
fjernet, (som skriftlig avtalt) sågar ble det veltet en stor kampestein i en åpen 
grøft. Til tross for klager har ikke SVV gjort noe for å rette opp skadene. 

Svaret var: «Vi gjør som vi vil, du har fått erstatning! » 
 
 

Lov om jord (jordlova) 

 
 
  

  
Kap. I. Føremålet med lova 

§ 1.Føremål 

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og 
fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for 
samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig 
gode løysingar. 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og 
mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

§§ 9 og 12 kan fravikes ved en reguleringsplan. 

§ 1 kan ikke fravikes! 

Reguleringsplan SVV har utgitt, bryter bl.a. også denne loven på en rekke 
punkter.   



Resultat:                                                                                                                     
Valgte trase` ødelegger dobbelt så mye matjord som andre alternativ.         
Tunnel kunne ha spart mye verdifull matjord. 

Krav:                                                                                                         
Reguleringsplanen må avvises. 

 

 

KULTUR OG KULTURMINNER  ØDELEGGES 
Område ny E18 er definert som et unikt kultområde. Det inneholder også en 
rekke viktige kulturminner av stor verdi som nå blir ødelagt. 

Arkeologiske undersøkelser i Oppsal Gård`s  område er svært verdifullt. Det er 
påpekt fra arkeologisk hold at restene i dette området, som ødelegges, må sikres 
ekstra nettopp pga stor fare for utglidning. Se tidligere beskrevet jordrasfare. 

Området har et rikt dyreliv, både når det gjelder vilt, fugler og rød listede arter. 
Dette blir nå utryddet. 

Miljøvernkonvensjonen av 19. februar 1974, mellom Danmark, 
Finland, Norge og Sverige. 

Regjeringene i Danmark, Finland, Norge og Sverige, som anser det svært viktig å verne og 
forbedre miljøet er blitt enige om følgende: 

Art 1.Med miljøskadelig virksomhet menes i denne konvensjon utslipp av fast eller flytende 
avfall, gass eller annet stoff fra grunn, bygning eller anlegg i vassdrag, sjø eller i havet og bruk av 
jord, havbunn, bygning eller anlegg på annen måte som medfører eller kan medføre forstyrrelse av 
omgivelsene gjennom vannforurensning eller annen innvirkning på vannforholdene, sanddrift, 
luftforurensning, støy, rystelse, temperaturforandring, ioniserende stråling, lys eller annet 
tilsvarende. 

 Lov om kulturminner [kulturminneloven]. 
  

Kap. I. Formål og virkeområde. 

§ 1.Lovens formål. 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av 
vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 



Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som 
varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 
virksomhet. 

Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det 
legges vekt på denne lovs formål. 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

Kapittel I. Formål og virkeområde mv. 

§ 1.(lovens formål) 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk 
kultur. 

  

Krav:                                                                                                        
Avvisning av SVV fremlagte planer.                                                                      
Nye planer som imøtekommer lover og regler som rammer området ved ny E18 

 

FOR LITEN BRU OVER BJASTADVEGEN 
Planlagt bru over E18,  Bjastadvei-brua, er for smal for dagens / morgendagens 
landbruksredskap kan passere. 

Brua er for bratt slik at oversikten blir for dårlig når en skal kjøre over med 
landbruksutstyr / tungtrafikk som krever hele bredden → økt fare for ulykker. 

Bruer er mer utsatt for ising på vinteren → økt fare trafikkulykker spesielt ved 
tyngre kjøretøy. 

Slik SVV vil bygge brua vil myke trafikanter være spesielt utsatt. 

Det må heller ikke legges sving på veien slik SVV teninger kan tyde på. 

E18 må legges lavere i terrenget for å minske støyforurensing. Selv om det er 
spredt bebyggelse er det ingen grunn til å plage disse unødvendig med støy. 

KRAV:                                                                                                                  
Bjastadvei- brua må legges lavere i terrenget og bredden må økes. 



SVV  OG  ANSVARFRASKRIVELSER 
Hver gang det kommer opp kritikkverdige forhold, enten muntlig eller skriftlig 
legger SVV skylda på kommunen og politikerne som «har gitt oppdraget med 
bygging av ny E18.» 

Kommunen og politikerne, på sin side, legger ansvaret på SVV. Kommunen 
hevder at de ikke har kunnskaper og opplyser at SVV har ansvaret for 
informasjonen «fordi de vet best.» Slik holder partene på, frem og tilbake. Ingen 
har /tar ansvar. 

Offisielt heter det bl.a. at forurensing og bilkjøring skal reduseres. Miljø og 
matjorda skal vernes. Vannkvaliteten skal forbedres.  

Oslo kommune har gitt tydelig beskjed om at trafikken inn mot hovedstaden skal 
reduseres pga forurensingsproblemer. De ønsker sågar å stenge veier på vinteren 
for å beskytte befolkningen. 

På dagens E6 og E18 er det stor køer nesten hele døgnet. Ingenting planlegges 
for å utbedre dette. 

Ny E18 er med på å øke / oppfordre til økt biltrafikk, mer kø, mer forurensing 
osv. Økt hastighet øker svevestøv-problemene og ulykkene vil bli alvorligere. 
Hastighet dreper. Hva er hensikten med høyhastighetsvei når køene er som et 
langt vondt år? 

Ny E18 trase` har på alle måter negative konsekvenser. 

Ved forrige høringsuttalelse var det 35 som leverte høringsuttalelser. Den 
overveiende flertallet var svært negative og kom med tunge argumenter.          5 
berørte var positiv, 6 ikke berørte var positive , resterende 24, nesten 70%  var 
sterkt negative til ny E18  

I nye planer fra SVV, med høringsfrist 15. april 2016, har SVV overhode ikke 
tatt hensyn til tidligere uttalelser. Dette er både udemokratisk og arrogant.  

Spørsmål:                                                                                                                 
Hvorfor blir det ikke tatt hensyn til alle innsigelsene i forrige høringsuttalelse? 

Krav:                                                                                                     
Reguleringsplanen avvises. 

 



SVV OG INTENSJONSAVTALE 
Svv har tidligere produsert en «Intensjonsavtale»  

En Intensjonsavtale skal beskrive intensjonen / hensikten, den er ikke bindende, 
men være grunnlaget for en senere bindende avtale. Den skal vise ærlige 
hensikter og skal henspeile den endelige plan / avtale. 

Det er svært stor avstand mellom  SVV`s intensjonsavtale og deres forliggende 
planer. 

Spørsmål:                                                                                                                 
Hvorfor lager SVV intensjonsavtale når de i liten grad akter å videreføre / følge 
den i neste fase ? 

 
SVV  ØDELEGGELSE AV OPPSAL GÅRD 
Etterlyste i tidligere høringsuttaler konsekvenser for Oppsal Gård. SVV svarer at 
gården er utelatt fordi bebyggelsen ligger for langt unna. Gårdsnavnet er  
plassert på forskjellig steder på de forskjellige kartene fra SVV – hvorfor det? 

Gården deles i to, store inngrep, mye matjord, skog og utmark går tapt, kan en 
da si at den ikke berøres?                                                                                       
Resultatet er store verdiforringelser. Gården raseres totalt. 

Resultat:                                                                                                                    
Oppsal Gård er pr i dag en godt arrondert gård. Ny E18 vil dele opp, rasere 
gården, noe av Follos beste matjord forsvinner og store verdiforringelser. 

Spørsmål :                                                                                                              
Hvordan kan SVV påstå at Oppsal Gård ikke blir berørt?                                  
Hvordan vil SVV dekke kravet om erstatnings jord (ikke nydyrking) som de selv 
har erkjent? 

Krav:                                                                                                                           
1) Avvise SVV Reguleringsplaner.                                                                                               
2) Konsekvensanalyse for Oppsal Gård må utarbeides, dersom det likevel blir 
tvunget gjennom ny E18 i angjeldende område, inkludert klare og bindende 
avtaler om løsning på negative konsekvenser i samarbeide med grunneier.                                 
3) Utarbeide planer for hvordan istandsettelse etterpå.                                         



4) Erstattning / oppreisning må igangsettes umiddelbart.                                        
5) Erstattningsjord må være klarlagt før oppstart. 

 

SAMLET VURDERING AV SVV 
REGULERINGSPLAN 
Reguleringsplanen er sammensatt av flere deler. Det er totalt sett «mange sider.» 
Det gjennomgående er at de forskjellige delene gjentar seg selv, tåkelegger, har 
store mangler og alvorlige feil.  

Den bærer preg å være «klippet og limt» fra tidligere planer fra SVV, alt i alt, et 
svært dårlig håndverk.                                                                                         
Alvorlige utredninger som SVV tidligere har opplyst skulle bli utredet i denne 
Reguleringsplanen er totalt fraværende  

SVV har heller ikke tatt hensyn til alle negative innspill i forrige 
høringsuttalelse. 

Konklusjon:                                                                                                
Reguleringsplanen må avvises. 

Jeg ber om at ansvarlig myndighet tar innsigelsene, av SVV`s  Reguleringsplan , 
på alvor og ser behovet for at en faglig og lovlig holdbar Reguleringsplan 
utarbeides. SVV Reguleringsplan slik den nå foreligger, er totalt uforsvarlig, og 
kan ikke gjennomføres.                                                                                       
Jeg opprettholder også kravet om at tunnel i dette området utredes. Det holder 
ikke at SVV sier at «det er for seint». SVV har selv med overlegg ansvaret for at 
tunnel for lengst ikke er utredet. 

Med hilsen 

Maj Tollefsrud 

 

Kopi sendes alle instanser som tenkes ha interesse i saken. 



Fra: Hans Petter Kristiansen
Til: Firmapost-øst
Emne: Saksnummer 15/203918 Att: Lisa Steinnes Rø.
Dato: 14. april 2016 23:10:04

Merknader til Regueringsplan Retvedt /Vinterbro -  Deponiet ved  Retvedt.
 
Undertegnede ønsker tatt med i reguleringsplan at dersom deponiet ved Retvedt etter fylling
 skal opparbeides til dyrket mark,  så må nødvendige veier opprettes.  Det må videre tinglyses
 veirett fra offentlig vei og inntil oppdyrket areal.
 
Mvh
 
Hans Petter Kristiansen
Sendt fra E-post for Windows 10
 

mailto:hpe-k@online.no
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


 

Trond Overaae 

Glenne Søndre 

Glenneveien 14a 

1408 Kråkstad 

 

Statens vegvesen 

Postboks 1010 

2605 LILLEHAMMER        Kråkstad, 14. april 

2016 

 

saksnummer  15/203918, att: Lisa Steinnes Rø. 

 

Høringsuttalelse til reguleringsplanforslag for E18 i Follo 

 

Innledning: (Jeg ser meg selv som part i saken) 

Som grunneier og deleier av glennetjern vil jeg å påpeke bekymring for konsekvensene av å lede 

overvann fra 1,75 km motorvei ned i denne sårbare resipienten uten å ha en bra plan for og hindre 

flom /erosjon i å ødelegge område samt opprettholde god økologisk tilstand på vann forekomsten med 

saltvannspåvirkning. Dette vil igjen ødelegge det biologiske mangfoldet. Forpakter bruker vannet til 

drikkevann for beitedyr samt jordbruksvanning. 

Avbøtende tiltak: 

Jeg ser det slik at et avbøtende tiltak er å lede vannet fra delen av veibanen som har avrenning inn mot 

Glennetjern utenom. Hele 1750 meter og ca 35 daa kan ledes utenom våtmarksområdet og inn på 

Glennebekken ca 500 meter på sydsiden av tjernet. Så langt ned må man for å hindre tilbakeslag pga 

lite fall i bekken. For at dette skal virke tilfredsstillende og ikke skape flom og erosjon i denne lille 

bekken må den utbedres for å ta i mot store vannmasser på kort tid. Dette må skje ved at  man utbedrer 

både fall og bekkesider i fra området ved Kroer kirke. Bekk må steinsettes for å forhindre erosjon. En 

utvidelse av bekken vil føre til tap av landbruksarealer og dette må selvsagt kompenseres i hht planlagt 

jordflytting. Dette er et omfattende tiltak men dette må til for å få en så god løsning som mulig. 

SVV hadde i 2012 et forslag på å lede vannet rundt våtmarksområdet. Hvorfor er ikke dette 

konsekvens utredet for å se om dette er mulig? Uansett dette kan ikke vedtas uten en skikkelig 

utredning som ser på konsekvensene av et slikt tiltak også nedover i Glennebekken og videre ned i 

Hølenvassdraget. 

Endre knekkpunkt på vei /lage dypere skjæringer å føre vannet andre steder er en annen mulighet. 

Hvis dette ikke er mulig så gjenstår det kun 1 løsning for området som også er den beste. Det er 

veitunell i fjell som vi hele tiden har hevdet er gjennomførbart. Nå ser vi også på SVV sine egne snitt 

skisser at vi har hatt rett hele tiden og at SVV har bevist villedet ved å si at dette ikke er mulig.  

Ved å legge veien i tunell så sparer man 90 da dyrka mark, 90 da dyrkbar mark som er er av nasjonal 

viktighet,  svært viktig kulturmiljø ved Prestegårdskog, svært viktig og sårbart naturmiljø ved 

Glennetjern, Nasjonalt viktig kulturlandskap ved Glenne og et svært særbårt vannmiljø ved 

Glennetjern og Hølensvassdraget. Man sparer også drikkevannskilden til 50.000 mennesker for mye 

forurensning i Mosseregionen. Samtidig så oppnår man mindre flom, fare for jordras og 

erosjonsproblemer både i Glenne området og også ved flomsletta ved Kråkstad elva 



 

 

Kommunedelplan E18 Retvet – Vinterbro 
Følgende bestemmelser til kommunedelplanen er knyttet til vegstrekningen Retvet –Vinterbro. I tabellen 
under framgår det hvordan prosjektet ivaretar disse bestemmelsene.(dette er limt inn fra 
planbeskrivelsen) 
 

- Oppfølging av vedtatt kommunedelplan, KDP pkt 7.3 Planbestemmelser til 

kommunedelplanen 

 

 

 

 

 

 

 



 

- PKT 4. Det er ikke konkrete avbøtende tiltak i ytre miljø plan. 

- Pkt 10. SVV kommenterer at NVE`s krav til dokumentasjon av områdestabilitet for faresonen 

ikke er nødvendig for valgt trase.  

- I sin høringsuttalelse til kommunedel plan skriver NVE at dette skal utredes og dokumenteres 

for alle traseer.  

- NVE er klare på at det skal uansett trase dokumenteres og redgjøres i forhold til kvikkleire 

funn. Likt det som er avdekket ved Glennetjern. Da er det uforståelig at SVV mener at dette 

ikke er nødvendig. 

- Pkt 11. Jeg kan ikke se hvordan kravene til EU`s vannrammedirektiv eller vannforskriften 

tilfredstilles i forhold til Glennetjern og Hølenvassdraget. Uansett renseløsning fra SVV som 

ennå ikke klar! Det i seg selv er alvorlig!  

- Med henvisning til Plan- og bygningslovens §11-9, punkt 1,5 og 8 gir følgende bestemmelser 

- Dette ble etterspurt allerede i høringsuttalelsene til kommunedelplan i 2012 og SVV har hatt 

rikelig med tid til å utarbeide dette.  

Videre så viser vi til SVV sine Vassdragstekniske vurderinger: 

7.8 Vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18 
7.8.1 Flomvurderinger 
 

Utløpsbekk Glennetjern  
«Ny E18 er planlagt oppstrøms Glennetjernet og Glennetjernets utløpsbekk, slik at vegen ikke blir berørt 
av vannet eller bekken. Det er foretatt en overslags messig vannlinjeberegning på bakgrunn av FKB-
kartdata. Beregningene indikerer at vegen ikke vil bidra til vesentlige endringer i vannmengder i 

Glennetjern eller utløpsbekken.Beregningene inkluderer ikke overflatevann fra E18.» 
 
Vær situasjon de siste årene viser hyppigere samt mye større vannmengder på kort tid noe som igjen 

gir hyppigere flom. Grunneiere har både film og bilder som viser dagens problematikk. 

Hvordan dere klare å vurdere flom uten og ta med overflatevannet som kommer i tillegg er helt 

utrolig. Glennebekken må utredes skikkelig. 

 

Det trengs mer fall for å få vannet ut og det må hentes fra Kroer kirke området,- graves dypere og 

steinsettet. Beslaglagt dyrka mark fra utbedring av bekk må inn i ny jord regnskapet. I motsatt fall vil 

jeg saksøke SVV for ødelagte landbruksarealer som tidvis vil stå oversvømt og drenering og 

filtermateriale vil bli ødelagt.  

Erosjon 
Som det skrives så er stabiliteten ved Glennetjern anstrengt. Dette er ikke å ta i. Jeg kjenner dette 

området og vet at det er kvikk leire i dagen og konsekvensene ved mettede vannmasser rundt 

Glennetjern vil få svært store konsekvenser slik som løsmasse skred/kvikkleire.   

Området rundt tjernet samt bekkeløpet er allerede oversvømt ved store nedbørsmengder og nå vil alt 

vannet komme mye raskere!! Dette må utredes bedre  

Drifts vei 

Vill ellers utdype min bekymring for opprettholdelse av drifts vei mellom glenneveien ved 

stenerudveien og glenneveien nære Nordli gård som blant annet leies av Finntack R&D AS for heste 

kjøring i virke. 

Hilsen  

Trond Overaae 



Fra: Tatiana Balandina
Til: Firmapost-øst
Kopi: Bjørn-Erik Eskemose; siren-w-solhaug@hotmail.com; Hans-Petter Karlsen; tine-marie.bjelke@hotmail.com;

 mildridfalkenhaug@gmail.com; ninakalenius@hotmail.com; nonoetpat.merlot@gmail.com
Emne: E18 Retvet-Vinterbro
Dato: 15. april 2016 08:52:22

Hei,

FAU ved Vinterbro barnehage vil gjerne komme med noen innspill angående utbyggingen
 av E18. 

1. For Vinterbro barnehage innebærer utbedringen av motorveien og de nye
 rundkjøringene at byggeanlegget kommer nesten helt opp til barnehagebygget. FAU
 opplever derfor regelmessige målinger av både støynivå og luftkvalitet som nødvendige
 under byggeperioden, spesielt med tanke på barn med astma osv.

2. Vi ble opplyst om at det planlegges å flytte gang- og sykkelvei langs E18 (strekningen
 Tusenfryd - Vinterbrokrysset) til motsatt side. Vi mener det er nødvendig med gangveikryssing
 ved Grimsrudveien, Fylkesvei 156. Man bør sikre overgangen med en bro eller et lyskryss. Det
 kan begrunnes med både stor befolkningsvekst, barn som skal til skolen, og høy fart i denne
 strekningen. 

Vi håper Vegvesenet vil ta hensyn til våre innspill.

Med vennlig hilsen,

Tatiana Balandina
FAU leder ved Vinterbro barnehage

mailto:taniushab@hotmail.com
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:bjorn-erik.eskemose@intele.com
mailto:siren-w-solhaug@hotmail.com
mailto:hanspetter.karlsen@europress.no
mailto:tine-marie.bjelke@hotmail.com
mailto:mildridfalkenhaug@gmail.com
mailto:ninakalenius@hotmail.com
mailto:nonoetpat.merlot@gmail.com
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UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING: 
E18 RETVET – VINTERBRO I SKI OG ÅS KOMMUNER 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning: E18 
Retvet – Vinterbro i Ski og Ås kommuner. Høringsfristen er 15. april 2016 og uttalelsen er dermed 
innen fristen. 

 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Ås kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og 
drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har HN anlegg som er etablert 
etter anleggskonsesjon innenfor Ski og Ås kommuner.  

1 Elektriske anlegg i planområdet 
HN har flere elektriske anlegg i de aktuelle planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de 
anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å etablere og drifte. Det må heller ikke iverksettes tiltak 
som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  

2 Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett) 
Planområdet krysses av høyspenningsanlegg som er bygget etter anleggskonsesjon gitt av Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra 
Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av 
reguleringsplan for andre tema. 

Nettselskapet sine høyspenningsluftledninger er inntegnet i plankartet med hensynssoner. Det må 
ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde 
opp til luftledningsanlegg. Høyspenningslinjene har restriksjoner som beskrevet i vedlagt skriv.  

Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte. 

2.1 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende:  
Nettselskapet må oppstille en del vilkår for at eventuelle omlegginger av nevnte 
høyspenningsledninger skal kunne gjennomføres: 

 Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må minimum 
ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag. 
 

 Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til oss i god tid før 
omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være en tidkrevende prosess, og bør tas hensyn 
til ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om særskilt rekkefølge for gjennomføring av 
de enkelte tiltakene i planen. 
 

 Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledningene må det påregnes at det kan bli 
nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor lenge 
anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig forsyning av strøm 
til kundene, jfr. også leveringsplikten i energiloven § 3-3. 



 

 

 

 Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om endringer i 
de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i anleggskonsesjon forutsetter 
blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full kostnadsdekning, slik at nettkundene 
ikke belastes omleggingen. Dette betyr at vi vil kreve full kostnadsdekning for omlegging. 
Utfallet av en konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres. 

3 Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) 
Anlegg som er under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av 
områdekonsesjon.  

3.1 Eksisterende høyspennings luftledning 
Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene har et 
byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. gjeldende forskrifter for elektriske 
forsyningsanlegg anlegg FEF § 6.4  

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert 
høyde opp til luftledningsanlegg. 

3.2 Eksisterende høyspenningskabler 
Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter 
målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke 
hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over 
kabler. Det må bestilles kabelpåvisning for å få en omtrentlig kartfesting av kabelens plassering i 
terrenget. 

3.3 Forhold til eksisterende nettstasjoner 
Nettstasjoner er viktige komponenter i elektrisitetsforsyningen, og en eventuell flytting av 
nettstasjonene medfører store kostnader og tekniske konsekvenser for el nettet. Nettselskapet ber 
derfor om at forslagsstiller planlegger slik at det ikke er behov for flytting av disse.   

4 Andre forhold 

4.1 Omlegging / flytting av eksisterende nett 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det 
settes av arealer til ny traséer og/eller nettstasjon(er). Nye traséer må gis rettigheter med minst like 
gode vilkår som det nettselskapet har til de eksisterende traséene/nettstasjonen. 

4.2 Transformatorstasjoner 

Follo transformatorstasjon grenser til planområdet, og det må tas hensyn til transformatorstasjonen.    

4.3 Annet 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. Dersom forslagsstiller ønsker kart, kan det tas kontakt med 
undertegnende.  
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.  
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Ronja Martine Skaug 
rådgiver 
Rettigheter 
 
Vedlegg: Kartutsnitt 



 

 

Restriksjoner sikkerhet for regionale luftlinjer  
 



 
INFORMASJON 

 

Generelle restriksjoner gjeldende for angitte kraftledning: 

 
For 52 kV kraftledning Nordby – Finstad, Follo-Vevelstad, Follo-Myrvoll og Holstad – Kråkstad gjelder følgende:  

 

1. Byggeforbudsbeltene gjelder mellom til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, 

sålekant mm.) og det godtas ikke noen form for bygningsmessig aktivitet innenfor dette området uten 

godkjennelse fra Hafslund Nett.  

 

2. Det tillates ikke etablering av veier, vegskilt, gatelys, parkeringsplasser, lagerplasser, m. v. innenfor det 

klausulerte byggeforbudsbeltet uten at Hafslund Nett er forelagt planer for dette og søknad er godkjent. 

 

3. All bruk av kraner og heiseanordninger nærmere kraftledningen enn 30 m, skal i god tid varsles Hafslund Nett, 

slik at overvåking kan foretas og eventuelt kraftledningen utkobles. Ved anleggsarbeider pågående over tid 

innenfor denne avstand, skal det inngås en anleggsavtale oppsatt av Hafslund Nett som inneholder restriksjoner 

for arbeid innenfor denne sektor. Henvendelser rettes til tlf. 815 30 400 

 

4. Hafslund Nett skal til enhver tid ha adgang til fundamenter, master og liner med nødvendig utstyr for å kunne 

utføre drift og vedlikehold. 

 

5. Det må ikke forekomme gravearbeider nærmere enn 5 m fra master og kabelanlegg uten netteiers godkjennelse. 

 

6. Det skal være en frisone på minst 3 m mellom mast og parkeringsplass samt skulder for vei og gang- / 

sykkelvei.  Parkeringsplass og vei skal avgrenses mot mast med «ikke flyttbar» delestein eller autovern. 

Etablering av parkeringsplasser innenfor byggeforbudsbeltet skal på forhånd godkjennes av Hafslund Nett. 

 

7. Det tillates ikke heving av terrenget innenfor byggeforbudsbeltet før det er fremlagt planer for dette og disse er 

godkjent av Hafslund Nett. 

 

8. Innenfor kraftledningens byggeforbudsbelte tillates ikke beplantning med høytvoksende trær som må felles eller 

toppes når de vokser opp under ledningene. Det kan imidlertid tillates at det beplantes med lavtvoksende 

prydbusker eller dvergfuru som ikke vil skape slike problemer. 

 

9. Lekeplasser, idrettsplasser eller plasser hvor det periodevis kan oppholde seg mennesker tillates ikke etablert 

innenfor kraftledningens klausulerte byggeforbudsbelte. 

 

10. Veier, gangstier, fortau og sykkelstier som krysser eller parallellføres under kraftledningen må ha en høyde 

mellom topp veilegeme og nærmeste strømførende line på minst 7,1m (For 52 kV) i ugunstigste tilfelle, det vil 

si ved skeiv islast eller + 80º C ledertemperatur. Krav til fri høyde under normale driftsforhold vil være høyere 

og må beregnes for det enkelte tilfelle. 

 

11. Signalkabel skal ha direkte avstand til de strømførende linene på minst 6 m i ugunstigste tilfelle. 

 

12. Direkte avstand mellom lampehode for belysningsmaster og nærmeste strømførende line skal etter Hafslund 

Nett sitt interne krav være minst 6,1 m og minst 3,1 m vannrett ut til siden for ytterste strømførende line. 

Plassering av høye belysningsmaster for idrettsanlegg i nærheten av kraftledninger må avklares i hvert tilfelle. 

 

13. Samtlige kostnader med omlegging av regionale elanlegg i forbindelse med reguleringer og prosjekter må 

dekkes av tiltakshaver i sin helhet. PS! Førstegangsoppmøte av Hafslund Nett sin sikkerhetsmann er gratis. 

Videre sikkerhetsoppfølging må kjøpes av entreprenør som er godkjent av Hafslund Nett. 

  



107/469

2.1

107/523

2.2

107/573

2.3

107/1,2,8

2.0 104/1

4.0

105/3

5

107/2

2.0

104/1

4.0

107/2

2.0
107/609

1.1

104/17

6

107/375

3

54/1

4

#
B
ik
u
b
e
e
g
e
n
sk
a
p
e
r;
O
p
p
d
ra
g
=
5
3
2
5
5
4
-0
1
;D
o
k
u
m
e
n
tn
a
v
n
=
W
0
0
2
;T
it
te
l=
G
ru
n
n
e
rv
e
rv
;R
e
v
is
jo
n
=
%
%
;D
a
to
=
%
%
;R
e
v
is
jo
n
sk
o
m
m
e
n
ta
r=

%
%
;M

å
le
st
o
k
k
=
1
:1
0
0
0







Driftsplan 
Eksisterende situasjon

Reguleringsgrense

Uttaksgrense

Lager og deponi

Dagens uttaksområde

N

E6

Eks. uttak
+ 70

Kontor

Lager

Lager

Vekt og 
lasting

Adkom
st

Lager og deponi

Lager og 
deponi

Eks. uttak
+ 87

C

C’

B’

A’A

B

Vinterbro pukkverk
Franzefoss Pukk AS

FILPLASSERING

OPPDRAGSNR. RAMBØLL

L:\1060186\A\7 PROD

1060186

FBAOSL

04.06.13

2

TEGN.

MÅLESTOKK

1:2500 (A3)

Oversiktskart A3 M2500
FILNAVN

KONTR. ANSV.

TEGN. KONTR. DATO REV. 

Rambøll AS
Hoffsveien 4
Pb 427 Skøyen
NO-0213 OSLO











 

 
Glennebekken bekkelag 
Glenneveien 18a 
1408 Kråkstad 
 
Statens vegvesen 
Postboks 1010 
2605 LILLEHAMMER       Kråkstad, 15. april 2016 
 
saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø. 
 
Høringsuttalelse til reguleringsplanforslag for E18 i Follo. 
Innledning: 
Glennebekken bekkelag består av grunneiere knyttet til Glennetjern eller grenser til utløpsbekken                           
Glennebekken i Ski kommune. Formålet er å jobbe sammen for å hindre at jordbruksarealer blir 
oversvømt slik at man kan opprettholde dyrkamarka i hevd. Gjennom tidene har det blitt gjennomført 
nødvendig rens/vedlikehold av bekkeløpet ved behov. 

Vi er meget bekymret for konsekvensene av å lede overvann fra 1,75 km motorvei ned i denne sårbare 
resipienten uten å ha en bra plan for og hindre flom /erosjon i å ødelegge store dyrka områder. 

Avbøtende tiltak: 

Vi ser det slik at et avbøtende tiltak er å lede overvannet  fra veibanen utenom Glennetjern men til 
Glennebekken ca 500 meter på sydsiden av tjernet. Så langt ned må man for å hindre tilbakeslag pga 
lite fall i bekken. For at dette skal virke tilfredsstillende og ikke skape flom og erosjon i denne lille 
bekken må den utbedres for å ta i mot store vannmasser på kort tid. Dette må skje ved at man utbedrer 
både fall og bekkesider i fra området ved Kroer kirke. Bekk må steinsettes for å forhindre erosjon. En 
utvidelse av bekken vil føre til tap av landbruksarealer og dette må selvsagt kompenseres i hht planlagt 
jordflytting. Dette er et omfattende tiltak men dette må til for å få en så god løsning som mulig. 

SVV hadde i 2012 et forslag på å lede vannet rundt våtmarksområdet. Hvorfor er ikke dette 
konsekvens utredet for å se om det er mulig? Uansett dette kan ikke vedtas uten en skikkelig utredning 
som ser på konsekvensene av et slikt tiltak også nedover i Glennebekken og videre ned i 
Hølenvassdraget. 

Endre knekkpunkt på vei /lage dypere skjæringer å føre vannet andre steder er en annen mulighet. 

Hvis dette ikke er mulig så gjenstår det kun 1 løsning for området som også er den beste. Det er 
veitunell i fjell som vi hele tiden har hevdet er gjennomførbart. Nå ser vi også på SVV sine egne snitt 
skisser at vi har hatt rett hele tiden og at SVV har bevist villedet ved å si at dette ikke er mulig.  

Ved å legge veien i tunell så sparer man 90 da dyrka mark, 90 da dyrkbar mark som er er av nasjonal 
viktighet,  svært viktig kulturmiljø ved Prestegårdskog, svært viktig og sårbart naturmiljø ved 
Glennetjern, Nasjonalt viktig kulturlandskap ved Glenne og et svært særbårt vannmiljø ved 
Glennetjern og Hølensvassdraget. Man sparer også drikkevannskilden til 70.000 mennesker for mye 
forurensning i Mosseregionen. Samtidig så oppnår man mindre flom, fare for jordras og 
erosjonsproblemer både i Glenne området og også ved flomsletta ved Kråkstad elva 

 



Kommunedelplan E18 Retvet – Vinterbro 
Følgende bestemmelser til kommunedelplanen er knyttet til vegstrekningen Retvet –Vinterbro. I tabellen 
under framgår det hvordan prosjektet ivaretar disse bestemmelsene.(dette er limt inn fra 
planbeskrivelsen) 
 

- Oppfølging av vedtatt kommunedelplan, KDP pkt 7.3 Planbestemmelser til 
kommunedelplanen 

-  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

- PKT 4. Det er ikke endelige konkrete avbøtende tiltak i ytre miljø plan. 



- Pkt 10. SVV kommenterer at NVE`s krav til dokumentasjon av områdestabilitet for faresonen 
ikke er nødvendig for valgt trase.  

- I sin høringsuttalelse til kommunedel plan skriver NVE at dette skal utredes og dokumenteres 
for alle traseer.  

- NVE er klare på at det skal uansett trase dokumenteres og redgjøres i forhold til kvikkleire 
funn. Likt det som er avdekket ved Glennetjern. Da er det uforståelig at SVV mener at dette 
ikke er nødvendig. 

- Pkt 11. Vi kan ikke se hvordan kravene til EU`s vannrammedirektiv eller vannforskriften 
tilfredstilles i forhold til Glennetjern og Hølenvassdraget. Uansett renseløsning fra SVV som 
ennå ikke klar! Det i seg selv er alvorlig!  

- Med henvisning til Plan- og bygningslovens §11-9, punkt 1,5 og 8 gir følgende bestemmelser 
- Dette ble etterspurt allerede i høringsuttalelsene til kommunedelplan i 2012 og SVV har hatt 

rikelig med tid til å utarbeide dette.  

Videre så viser vi til SVV sine Vassdragstekniske vurderinger: 

7.8 Vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18 
7.8.1 Flomvurderinger 
 
Utløpsbekk Glennetjern  
«Ny E18 er planlagt oppstrøms Glennetjernet og Glennetjernets utløpsbekk, slik at vegen ikke blir berørt 
av vannet eller bekken. Det er foretatt en overslags messig vannlinjeberegning på bakgrunn av FKB-
kartdata. Beregningene indikerer at vegen ikke vil bidra til vesentlige endringer i vannmengder i 
Glennetjern eller utløpsbekken. Beregningene inkluderer ikke overflatevann fra E18.» 
 
Vær situasjon de siste årene viser hyppigere samt mye større vannmengder på kort tid noe som igjen 
gir hyppigere flom. Grunneiere har både film og bilder som viser dagens problematikk. 
Hvordan dere klare å vurdere flom uten og ta med overflatevannet som kommer i tillegg er helt 
utrolig. Glennebekken må utredes skikkelig. 
 
Det trengs mer fall for å få vannet ut og det må hentes fra Kroer kirke området,- graves dypere og 
steinsettet. Beslaglagt dyrka mark fra utbedring av bekk må inn i ny jord regnskapet. I motsatt fall vil 
grunneiere saksøke SVV for store summer for ødelagte landbruksarealer som tidvis vil stå oversvømt 
og drenering og filtermateriale vil bli ødelagt.  
 
Vi har fått en uttalelse fra Berg i Landbruksrådgivninga om situasjonen for Glennebekken 
som underbygger vår påstand: 
«Vegvesenet må legge fram beregninger på hvordan nedslagsfeltet og vannmengder som føres til 
Glennebekken vil endres som følge av ny E18. Vann renner mye raskere av en motorvei enn fra 
jordbruks- og skogbruksarealer, så en må regne med raskere og kraftigere flomtopper. 
Innløpsbekken til Glennetjernet ser til å ha godt fall så flomtopper vil raskt komme til tjernet. 
Utløpsbekken har lite fall og videoen som du oversendte, viser at den ikke tar unna flomtopper. Om 
det blir kraftigere flomtopper, vil oversvømmelser skje hyppigere enn i dag. Drenering fra 
dyrkaarealer vil fungere dårligere og få kortere levetid (sagflis som filtermateriale brytes ned) når 
utløp oftere vil være neddykket. Utvidelser av hele bekkeløpet vil være aktuelt for å øke bekkens 
kapasitet til å ta flomtopper. Utløpet fra Glennetjernet må imidlertid utformes slik at normal 
vannstand blir opprettholdt. En bred flat terskel med v/spor kan være en løsning. 
Ved å øke kapasiteten på utløpsbekken vil flomtoppen blir større lenger nedover i bekken med økt 
fare for erosjon. (Oversvømmeleser et sted bremser flomtopper nedstrøms.) Bruer og stikkrenner 
nedstrøms kan også få for liten kapasitet. 
Å lede vannet forbi Glennetjernet kan være svært positivt for vårmarksområdet/tjernet men krever 
god vann kapasitet i bekken nedstrøms.» 



 
 
 
Erosjon 
Som det skrives så er stabiliteten ved Glennetjern anstrengt. Dette er ikke å ta i. Vi kjenner dette 
området og vet at det er kvikk leire i dagen og konsekvensene ved mettede vannmasser rundt 
Glennetjern vil få svært store konsekvenser slik som løsmasse skred/kvikkleire.   

Området rundt tjernet samt bekkeløpet er allerede oversvømt ved store nedbørsmengder og nå vil alt 
vannet komme mye raskere!! Dette må utredes bedre . 

Vi gjør med dette kjent at vi er part i saken og vil saksøke SVV og be om erstatninger for skade av 
vegen som vi blir påført! 

 

Hilsen Glennebekkens bekkelag 

Harald Grøv                 Tor Håkon Weydahl       Hans Erik Navestad    Trond Overaae    

Lars Erik Veidal  Erik Andersen               Finn Fladberg 

 



Fra: Arild Oyen
Til: Firmapost-øst
Emne: Saksnr. 15/203918, høringsuttalelse til reguleringsplan for E-18 i Follo
Dato: 15. april 2016 22:56:54

1. Farten må ned til 90 km/t. Dette reduserer antall ulykker , gir mindre forurensning både hva gjelder støy,
 eksosutslipp og svevestøv, reduserer drivstofforbruket.
Reduserer også saltbruket med redusert forurensning av matjord og vassdrag, dvs til syvende og sist drikkevann
 og næringsmidler.  Med 90 km/t vei trenger man smalere veibane og det blir derfor ødelagt mindre dyrket jord.
 Kostnadene for å bygge veien vil selvsagt bli betydelig redusert .110 km/t på denne korte strekningen gir i
 praksis ingen gevinst, bare ulemper . På spørsmål fra undertegnede til SVV under presentasjon i ski kommune
 om hvorfor man foreslo 110 km/t vei ble det svart at det var fordi FRP hadde gått til valg på det. Dette kan ikke
 aksepteres som grunn til å påføre samfunn og innbyggere betydelig og unødvendig økonomisk og miljømessig
 skade.
2. Den måten veien nå er planlagt på, inkludert spørsmålet om bompenger , vil føre til økt, ikke mindre bruk av
 småveiene gjennom kråkstad og ski. Veien blir altså en økt belastning for lokalbefolkningen , og det blir ingen
 gevinst. Dette også fordi veien fører til mer tungtransport .
3. Vinterbro vil bli en betydelig flaskehals. Det er absurd at trafikk som skal hhv sør og særlig nord for Oslo
 skal føres gjennom Vinterbro.
4. Det må påregnes erstatningskrav fra grunneier for unødvendig påførte ulemper i form av lyd, luft og
 vannforurensning , inkludert verdifall på eiendom.
Mvh
Arild R Øyen, nesveien 14, 1408 kråkstad.

Kopi: ski kommune, politiske partier i kommunestyret.
Sendt fra min iPhone

mailto:retvedt@hotmail.com
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no








E18-uTByGGINGEN - FoRTID ELLER FRAurru?
4 illustrasjoner vedrørende utbyggingsbehovet rundt Oslo

Sammenstilt av Terje Alfnes 15.1 -2014

Side 1: Snarvei over Oslofiorden
Side 2: Avlastningsaltemativer øst og sør for Oslo

Side 3: Opprustning R35 Drammen - Lunner (Rv4 og Gardermoen)

Side 4: Snarvei (og avlastning El8) Holstad - Vassum (E6 og Rv23)
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1. 818 1 time 9 min 87.5 km 98 kr.

2. Rv23 1 time 12 min 63.8 km 71 kt:.

3. E18 og Rv23 1 time 14 min 72.5 km Bl kr:.



2 Situasjon

2.1 Planområdet
Planstrekningen avgrenses til en korridor mellom Hokksund i Øvre Eiker kommune og
Jevnaker tettsted i Jevnaker kommune. Den aktuelle strekningen går fra kryss med E 134 ved
Langebru i Hokksund til kryss med fv. 241 i Jevnaker. Strekningen er ca.74 km lang. Fra
Styggedalskrysset i Hønefoss syd, går rv. 35 i en ca. 7 km lang fellesstrekning med E16, fram
tilNymoen, Hønefoss nord. Rv. 35 på strekningen Hokksund - Jevnaker går gjennom 4
kommuner; Øvre Eiker, Modum og Ringerike i Buskerud og Jevnaker i Oppland.

Å§.r "& øwq

§ iøø * ff*dtj

Om andre geografiske forhold

Strekningen langs rv.35 fra Hokksund tilJevnaker ligger i et skog- og jordbrukslandskap.
Landskapsbildet preges av leirbakker, sletteland, og slake åser. Langs hele strekningen er det
spredt bebyggelse og flere tettsteder. Riksveg 35 forbinder de støn'e tettstedene Hokksund,

Figur 2: Kartet viser prosjektstrekningen rv. 35 Hokksund -

11
KVU rv. 35 Hokksund -Åmot - Jevnaker
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Terje Alfnes 

Grusveien 16A, NO-1430 Ås 
Tlf. 64 94 11 68, mob. 918 61 149 

E-post: ast.alfnes@online no 
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Til: Statens vegvesen firmapost-ost@vegvesen.no 
  Saksnummer 15/203918, att: Lisa Steines Rø 

Fra: Terje Alfnes   1430 Ås,  15.4.2016 
 

«DET  ER  INGEN  SKAM  Å  SNU!» 

Merknader til reguleringsplanforslag for E18 Retvet - Vinterbro  
 

Innledning 

Med henvisning til opplysninger gitt av prosjektleder som også ledet info-møtet i Ås 1.3.16, etatenes innspill 

til ny NTP dagen før, og ikke minst alle seinere opplysninger i mediene at denne strekningen kanskje ikke vil 
stå ferdig til bruk før nærmere 2030, vil jeg minne om at når nye situasjoner oppstår, må vi alle tenke 

nytt. 
 
De fleste som følger litt med, har for lengst forstått at behovet for å oppgradere veinettet i Norge er langt, 

langt større enn det en med rimelig realisme kan tru vil la seg finansiere på kort tid. Storparten av kysten fra 

Agder til Finnmark hemmes av trange veier uten skikkelig plass til to trailerne i bredden. For den bebudete 
fergefrie forbindelsen nordover fra Stavanger har de ennå ikke funnet noen sikker måte å krysse fjordene på. 

Tunneler må sperres for lengre perioder fordi ventilasjonen er underdimensjonert.  

 

Mellom Sandvika og Hønefoss har fredagstrafikken stått stille så lenge at folk har sovnet i bilene mens de sto 
stille. Og det er ikke penger til å elektrifisere Rørosbanen, og veibruene er så svake at tømmertransporten 

hemmes. Og så over til situasjonen for E18 gjennom Follo. For de pengene det koster å ferdigstille strek-

ningen fra Knapstad til Retvedt, kunne en allerede i dag hatt en brukbar veiforbindelse helt fram til Vinterbro 
hadde en valgt en veistandard tilsvarende den enklere løsningen svenskene har valgt på den andre siden av 

grensa med sine spesielle 3-felts veier med midtdeler. 

Alternativ tenking 

1. Bør en i større grad enn til nå vurdere for en del strekninger en gradvis utbygging av standarden? 

 Så lenge milliardene er bundet til en strekning, betyr det at det er andre trengende som må vente enda 
lenger. Og for rasjonell framkommelighet fra Sverige, betyr mulig fart gjennom Østfold mye mer enn far-

ten gjennom Ski og Ås. Og så lenge trafikken må ledes videre gjennom Oslo, løper minuttene raskt på når 

en blir stående å stange straks en nærmer seg bygrensa. 

 

2. Mangel på lokale hensyn og framtidsrettete løsninger! 

 Det er uforståelig at SVV har greid å få definert gjenværende E18-prosjekt til kun å få en vei fram til 

Vinterbro uten å skjele verken til akseptabel lokaltrafikk på tvers av E18, og framfor alt uten å tenke på 
framtidsrettet og mindre sårbare løsninger.  

 

 Jeg håper derfor at SVV vil utnytte den pausen som nå synes oppstå før de får realisert planen som er lagt 
ut på høring, til en seriøs utredning av å lage en ny vei fra Holstad til nordsiden av NMBU og framfor alt 

fram til E6 på stedet der en ny forbindelse over Oslofjorden best bør starte. Noe av utredningen bør vel 

skje i samråd med Jernbaneverket, for det framstår for meg at det må være mest framtidsrettet å tenke bru 

som muliggjør et framtidig jernbanespor over Oslofjorden i stedet for kostnadene det vil medføre å lage 
en ny jernbanetunnel under Oslo. 

 

 Hvis det bygges en ny vei direkte fra Holstad og nedover langs Bølstadbekken, vil dagens E18 over 
Sneissletta kunne være tilstrekkelig i mange år. Om nødvendig kan den utvides til svensk trefeltsvei og da 

vil ingen merke om det bare er to kjørefelt gjennom bebyggelsen. Og en kan komme unna med å isole-

re/skjerme husene og å kombinere g/s-veien med adkomsten til husene og legge disse veiene på «utsiden» 

mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
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av husene. 

 

 De største fordelene med nevnte avlastningsvei fra Holstad og ned mot Årungen vil være at en blir mye 
mindre sårbar for hendelig eller planlagte uhell på den trange Vinterbrosletta. Dessuten blir det en mye 

bedre avlastningsvei for E6 når det skjer uhell eller utbedringer i tunellene vest for Årungen framfor å le-

de den trafikken gjennom boligfeltene i og nær Ås sentrum, forbi 6 skoler på en Fv 152 som har køpro-
blemer flere ganger om dagen allerede nå. Og aller viktigst, dette vil bli en flott snarvei for all trafikk som 

skal til Sør- og Vestlandet og bygdene innafor.  

 
 Avhengig av hvor fjordkryssingen blir lagt, kan en slik vei også bli en aktuell omkjøringsvei for E6-

trafikken sydfra. Fra Drammen til Hokksund er det jo allerede god vei, og derfra er det allerede igangsatt 

planlegging for oppgradering av de gjenværende partiene av RV 35 helt fram til den møter RV4. Derved 

vil dette bli en god alternativ rute også for trafikk som skal nordover forbi Gjøvik til Gudbrandsdalen og 
videre nordover eller vestover. 

Vedlagte skisser 

For å illustrere mulighetene legger jeg ved noen første skisser av en slik tverrforbindelse samt aktuelle om-

kjøringsveier rundt Oslo som jeg laget som sekretær i ei lokal E18-gruppe allerede i 2012. I tillegg initierte 

jeg for et drøyt år siden en befaring langs Bølstadbekken med en pensjonert teknisk sjef med erfaring både 
fra kartleggingen av Hurum som storflyplass, og fra flere planleggingsoppgaver i USA. Og jeg vedlegger 

hans tegninger m/beskrivelse som overrasket meg ved at løsningen vil bygge ned så lite verdifull matjord og 

samtidig skåne de verdifulle friluftsområdene nede ved Årungen. Og den største overraskelsen var at største 
stigningsforholdet på veien ble så lite. 

 

Det som bekymrer mest med nåværende reguleringsforslag som er til høring, er den foreslåtte plasseringen, 

og dels også utformingen av det store veikrysset med tilliggende anlegg øst for bebyggelsen på Sneissletta. 
Det vil i seg selv kreve mye dyrket og dyrkbar jord. Og for forslaget som skissert ovenfor, vil det også vans-

keliggjøre forbindelsen til den skisserte veien og også gjøre veien mindre attraktiv som avlastning for den 

store trafikken mellom Ski og campus NMBU. Jeg håper derfor at en revurdering av dette krysset kan vurde-
res sammen med full utredning av den her foreslåtte veien langs Bølstadbekken. 

Sluttord 

Med de mange meget dyktige og allsidige medarbeiderne i vegvesenet har det overrasket meg hvor vanske-

lig det har vært å nå fram med alternative tanker og forslag til løsninger. Hadde SVV lyttet til flertallet som 

på høringen allerede før 2010 bad om å få utredet en 3-felts løsning gjennom Ski og Ås, ville folk fra Skot-
bu og andre deler av Kråkstad allerede i dag kunnet komme seg på jobb i sentrum på en avslappet måte. Nå 

må de i stedet forberede seg på ennå 10-15 år med hjertet i halsen når de må kaste seg ut på E18 i rushti-

den. 

 
Og så seint som på forannevnte infomøte i Ås, tydde prosjektlederen til en direkte løgn da jeg spurte hvorfor 

de aldri hadde utredet departementets bestilte videreføring også av konseptet 1a (oppgradering av E18 i dagens 

trasé) i arbeidet med kommunedelplan. Til det svarte hun at slik bestilling hadde de ikke fått, bare å utrede en 
trasé i «nærheten av» dagens E18. Men i bestillingsbrevet fra SD av 7.5.09 som jeg for øvrig sleit med å få 

tak i, står det intet «i nærheten av», bare at konseptet 1a skulle være med i de videre utredningene. 

 
Jeg ble i 2006-07 hanket inn som sekretær i ei lokal E18-gruppe. Blant annet skrev jeg direkte til Trafikver-

ket i Sverige da den lokale prosjektlederen ikke kunne eller ville hjelpe meg med opplysninger om de svens-

ke 3-felts veiene med midtdeler. Og etter at gruppa ble oppløst da vegvesenet i 2012-13 hadde fått trumfet 

gjennom sine veivalg bokstavelig talt, har jeg fortsatt med å markedsføre gruppas forslag og noen egne ut-
spill når det har bydd seg en anledning.  

 

Hvis dere ønsker noen flere resultater som underbygger de her framsatte forslagene, så vennligst ta kontakt. 
 

Helsing Terje Alfnes 





Olav Skuterud 

Nordre Skuterudvei 29 

1430 ÅS                                                                                                                                        Skuterud 13/4 
2016 

 

Statens Vegvesen 

Postboks 1010 

2605 Lillehammer 

 

 

Høringsuttalelse til reguleringsplan for E18 

 

Som eier og bruker av Nordre Skuterud gård (71/1) vil jeg bli meget sterkt berørt av bygging av ny E18, man 
kan vel nærmest si at min eiendom blir rasert av det offentlige. Gjennom nesten hele perioden frem mot denne 
høringsrunden har det fra vegvesenets side blitt gitt inntrykk av at tunet på min eiendom sannsynligvis vil bli 
flyttet for å begrense skadene veiutbyggingen vil påføre eiendommen. Representanter for SSV, blant andre Elin 
Bustenes Amundsen har ved et utall ulike anledninger uttalt at det er minst 95%  sannsynlighet for at Tunet på 
gården blir flyttet pga den ekstreme nærheten til ny E18 og de ulempene dette medfører. Det ble til og med 
bestilt arkeologisk utgraving på det aktuelle tomteområdet samtidig med at resten av eiendommen ble kartlagt. 

Jeg og min familie har derfor hele tiden gått ut ifra at nytt tun i god avstand fra ny motorvei blir den endelige 
løsningen. Om det ikke lenger er aktuelt (slik det går frem av forslaget til reguleringsplan) føler vi oss ført bak 
lyset. 

Et levende gårdstun hører ikke hjemme innenfor byggeforbud grensen, med en konstant støy som tilsvarer 
lydnivået inne i en traktorhytte på tunet/arbeidsplassen. 

I SSV sin støyrapport kommer det frem at de ikke har registrert at det finnes 2 bolighus på min eiendom. Antar 
at dette beror på en misforståelse, og at dette kan være en årsak til at man har vurdert at det ikke er behov for 
flytting. Dette huset er avmerket på vedlagte kart.  

Jeg har ved et par anledninger etterspurt utregningsmodellene som ligger bak støyrapporten uten å få tilgang til 
disse. Det er likevel grunn til å tvile på bl.a trafikkmengden som er lagt til grunn for beregningene. Tar man 
utgangspunkt i hvordan trafikkutviklingen har vært siste 9 år på E18 (tellepunkt ved Østensjøvannet) og 
forutsetter samme trafikkøkning frem mot 2043 vil man ha en betydelig høyere trafikk en 20200 ÅDT som SVV 
operer med i sin støyrapport. Økt trafikk gir som kjent økt støy som igjen vil gi ytterlige redusert livskvalitet for 
enda flere mennesker. Er derfor forundret over at SSV velger å bruke absolutte minimumstall i sine beregninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Når det gjelder selve reguleringsplanen har jeg en del kommentarer. Først vil jeg si at det er en enorm mengde 
dokumenter å sette seg inn i på kort tid og det er vanskelig å få den hele og fulle oversikt over konsekvensene for 
egen eiendom. Vil likevel kommenter følgende punkter; 

 
1 Servicebygget som skal bygges ved tunnelinngangen på 170 m2 ønsker jeg å vri 90 grader. Dette vil gi 

en bedre arrondering på det jordet jeg vil få på nordsiden av veien. Slik det er planlagt i dag vil dette 
jordet ende i en spiss.  

2 Til det samme jordet som blir liggende nord for ny motorvei vil jeg få tilgang til ved å kjøre under bru 
over Grytlandbekken. Det må derfor settes av areal til drifts vei langs viltgjerdet (se kart), for å sikre 
tilgang til dette skifte. 

3 Det er planlagt å benytte eksisterende gårdsvei som anleggsvei i byggeperioden. Samme løsning ligger 
inne i reguleringsplan for «ny jord», men på det tidspunkt denne ble vedtatt var det underforstått at mitt 
gårdstun ville bli flyttet. Om så ikke skulle skje, ønsker jeg ikke at dagens vei benyttes som anleggsvei. 
Forslag til annen veitrasé er tegnet inn på kart. Dagens forslag ligger til dels på meget dårlig grunn, den 
vil gi betydelig støy og støvplager på tunet og vil være i konflikt med egen bruk av veien. Alle disse 
ulempene vil bli betydelig mindre med mitt forslag til plassering av anleggsvei. Ønsker også å se på 
muligheten for å benytte mitt forslag til anleggsvei som fremtidig adkomstvei til tunet. Dette vil gi 
mulighet for en bedre arrondering på de arealene som blir igjen etter utbyggingen. 

4 Det må ryddes opp i en del opplagte feil i planen. Bl.a.  når det gjelder vannkilder/borehull er det mye 
rot, men det er vel slik det må bli når man benytter konsulenter uten lokalkunnskap og tid til å snakke 
med grunneiere. 

5 Slik det ser ut av forslaget til reguleringsplan vil alle mine hus, kanskje med unntak av stabburet bli 
berørt av byggeforbudet (innenfor 100 meter fra veien). Dette er en håpløs situasjon å havne i både med 
bolighus og ikke minst med driftsbygningene. Viss det skulle bli så galt at mitt tun blir liggende også i 
fremtiden, må det avklares hvilke muligheter det vil være for fremtidig utvikling av min næring. Dette 
kan gjøres ved f.eks. å flytte byggeforbudssonen til viltgjerde eller i det minste avklare nå hva man kan/ 
ikke kan akseptere av utbygging i fremtiden. Kan i den sammenheng nevne at på det tidspunktet min 
eiendom ble en del av planområdet for E18, var jeg i gang med en større ombygning av 
driftsbygningen. Dette ble satt på vent da veiplanene dukket opp, fordi det virket meningsløst å bruke 
store ressurser på en bygning som sannsynligvis skulle rives om få år. Dette har påført meg betydelige 
kostnader pga. manglende tørke og lagringsmuligheter for korn og utstyr samt forfall på en bygning 
som har behov for vedlikehold/oppgraderinger. 

6 Av ting i reguleringsplanen som ikke direkte berører min eiendom, men som jeg like fullt er opptatt av 
som bonde og holstadbeboer vil jeg nevne følgende; 
-  Det er planlagt å legge til rette for fotgjengere og sykler langs dagens E18. Jeg mener dette gjøres 

mye bedre ved å sette av et bredere felt på en side i istedenfor et smalt felt på begge sider. Da har 
man også mulighet til å fysisk skille myke trafikanter fra veien. 

- Snø deponi for næringsarealene i Ski kan jeg ikke se har noe med utbygging av E18 og gjøre. I så 
fall bør det letes etter bedre egnete arealer, f.eks. hos Franzefoss på Vinterbro. 

- Trailerparkering på dyrket mark virker lite gjennomtenkt. Det ligger bedre egnet, uproduktiv mark i 
umiddelbar nærhet som bør være mye bedre egnet til formålet. 

- Det er mange grunneiere i traseen som blir sterkt berørt. Det er viktig at ssv og 
reguleringsmyndighetene lytter til disse når det gjelder behov for driftsveier, krysningspunkter ol. 

- I skrivende stund kan det jo se ut som at byggingen av ny E18 kan bli utsatt i mange år. Skulle det 
skje er det likevel viktig at man får avklart med grunneierne hvordan situasjonen vil bli i fremtiden. 
Det å leve i det uvisse er en stor belastning. 

 

 

Mvh Olav Skuterud 



Eli Moe og Ken Olaf Storaunet, Birgit Slørstad og Eivind Dale 

Haugerudveien 47 og 49 

1430 ÅS          15.04.2016 

 

 

Statens vegvesen, Region Øst Firmapost-ost@vegvesen.no  

Pb. 1010 

2605 Lillehammer 

Att: Lisa Steiness Rø lilsa.ro@vegvesen.no  

 

 

Høringsuttalelse fra Haugerudveien 47 og 49 til forslag til 
reguleringsplan for E18 gjennom Ås kommune  

Vi viser til forslag til reguleringsplan for E18 gjennom Ås kommune som er på høring med 
frist i dag 15.04.2016, samt dialog per e-post med vegvesenets saksbehandler Lisa Steiness 
Rø, med spørsmål og svar knyttet til vegtrase på Holstad og støy knyttet til vår bolig.  

 

Vi er eiere av Haugerudveien 47 og 49, gnr 60 bnr. 19 og 6 og blir direkte berørt av ny E18, 
visuelt og støymessig. Se stillbilde fra 3D-modell sett fra kjøkken/stuevindu og terrasse i 
Haugerudveien 47.  

 

I Støyrapport vedlegg C er det oppgitt at beregnet støy ved våre boliger er 60 db, og at 
eventuelle skjermingstiltak skal vurderes nærmere som del av byggefasen.  
 

 



 

 

Primært vil vi gi vår støtte til høringsuttalelse fra Grunneierlaget E18 – Ås kommune, særlig 
knyttet til forlengelse av kulvert både nordover og sørover fra der ny E18 vil krysse jernbane-
traseen. Dette vil medføre at flere boliger i Holstadområdet kan bevares og at andre ikke bli 
belastet med støy, inkl. våre boliger, og at et vakkert kulturlandskap og viktig friluftsområde 
for innbyggere i Ås blir skjermet for støy og visuell forurensing. 

 

Vi noterer oss at grunneierlaget er i mot gang- og sykkelvei på vestsiden av jernbanen sør 
for E18. Vi er enig i at det ikke er bruk for gang- og sykkelvei her nå, men støtter dette som 
framtidig plassering av både gang- og sykkelforbindelse og ny trasé for fv 152 dersom det 
blir aktuelt å flytte denne jf. Kommuneplan for Ås, arealdelen.  

 

Vi oppfatter at E18 i kulvert mellom jernbanebrua og tunnellinnslag på Haugerud både er 
kostbart og teknisk utfordrende å bygge, og ser at vei er tegnet i dagen i forslaget som er lagt 
på høring, og oppfatter at det nå er liten mulighet til å påvirke trasévalget. Vi er derfor 
selvsagt svært opptatt av at veianlegget skal få en utforming som gir minst mulig sjenanse 
for oss både mht. støy, lysforurensing og annet. Vi har følgende ønsker for utforming av 
veianlegget på denne strekningen;  

 Tekniske bygg får en farge som glir inn i landskapet og er uten utendørsbelysning  
 Vei- og skiltlys rettes ned på veibanen slik at lysspredning til omgivelsene blir så liten 

som mulig  
 Tunnelinnslag utformes slik at støyspredning ut i landskapet blir så begrenset som 

mulig 
 Gjerde på brua over Bølstadbekken og viltgjerde oppføres som et tett plankegjerde 

el. framfor ordinært, åpent viltgjerde for å redusere spredning av støy og støv. Dette 
vil også være positivt for bekkemiljø og matproduksjon på tilliggende arealer 

 Det åpnes for og etableres trær i områder regulert til annen veigrunn, som er angitt 
som grasdekt i plankart/ bestemmelser, for å redusere spredning av støy og støv, og 
skjerme veien visuelt. Dette vil også være positivt for matproduksjon på tilliggende 
arealer 

 

Vi er kjent med vegvesenets retningslinjer for vurdering av støy og støydempende tiltak på 
bebyggelse i gul sone (jf retningslinje T-1442/2012), og forstår at vi ikke kan forvente 
nærmere vurdering av støybelastning og skjermingstiltak på fasade og uteplass før i 
byggefasen, og at vi heller ikke kan forvente at vegvesenet vil vurdere andre 
støyskjermingstiltak lokalt ved vår bolig. Vi har ønsker om en tidligere avklaring og ønsker 
også å gi uttrykk for våre ønsker, og ber om at disse blir vurdert videre som del av 
planarbeidet, og som alternativ eller tillegg til støyskjermingstiltak som vegvesenet ordinært 
vurderer. 

 

Vi ønsker oss primært en voll nord for grusveien som er adkomst til våre eiendommer. Vi ser 
at dette vil legge beslag på et relativt stort areal dyrka mark og støtter grunneier på 
Haugerud gård i at en støyskjerm kan være mer hensiktsmessig.  



 

Vi ønsker bistand til utforming av støyskjerm slik at denne reduserer støy på best mulig måte 
og slik at den ikke reflekterer støy til sjenanse for andre eiendommer. Vi ønsker også vurdert 
om en slik støyskjerm kan være et alternativt tiltak for lokal skjerming av uteplasser på våre 
eiendommer.  

 

 

Vennlig hilsen 

Eli Moe og Ken Olaf Storaunet (Haugerudveien 47) 

Birgit Slørstad og Eivind Dale (Haugerudveien 49) 

 





Jo Egil Aalerud 
Kongeveien 216 
1407 Vinterbro        

Nordby, 15. april 2016 
 
Statens vegvesen 
Region øst 
Postboks 1010 
2605 Lillehammer                                                                                                         

 

Høringsuttalelse - saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø 

 

Det vises til høring om reguleringsplan for E18 Retvedt – Vinterbro. Jeg har følgende uttalelser, 
sortert i retning nord mot sør: 

1. Driftsvei og adkomst skogsteig tilhørende gnr. 105/3 
Jeg er fornøyd med at det er tegnet inn driftsvei langs Vassflobekken til erstatning for min 
adkomst fra dagens E18. Statens Vegvesen må i tillegg sikre at jeg fortsatt har adkomst over 
bekken til min skogteig, samt at driftsvei er tilstrekkelig dimensjonert for at tømmerbiler og 
hogstmaskiner kan bruke veien. 
 

2. Hvileplasser ved Nygårdskrysset 
Det er uheldig å bygge ned dyrket mark for å etablere døgnhvileplasser ved Nygårdskrysset. 
Her må det bemerkes at Shell-stasjonen ved samme kryss allerede tilbyr hvileplasser til 
kunder. 
 

3. Plassering av viltgjerde 
Dagens plassering av viltgjerde langs E18 innebærer at mye dyrket mark vil bli liggende 
brakk. Dersom viltgjerde mellom Nygårdskrysset og Da Vinci-broen plasseres langs 
Kongeveien i stedet for langs E18, vil tapet av dyrket mark bli redusert. 
 

4. Anleggsområde vest for Kongeveien 
I tillegg til anleggssonen langs ny E18, er det skissert inn et større anleggsområde på dyrket 
mark vest for Kongeveien. Dette er svært uheldig. Erfaringene fra omlegging av Kongeveien 
er at entreprenørene tar lite hensyn til at dette er dyrket mark som også skal brukes som 
dyrket mark senere, slik at produksjonsverdien av dyrket mark blir forringet betydelig. De tar 
i liten grad hensyn til hva som er skissert av grenser på kart og til etablert infrastruktur. Over 
det foreslåtte anleggsområdet går blant annet avløp fra gnr.105/3, vannledning til 
bedriftene på gnr. 106/5 og stamfiberkabel til Hafslund og i tillegg går kabler tilhørende 
Telenor og Canal Digital over samme jorde rett ved anleggsområdet. Det er derfor svært 
uheldig å tillate anleggsområde vest for Kongeveien. 
 

5. Sikring av vann- og avløpsledninger 
Avløp fra eiendommen er knyttet til det kommunale anlegget ved Da Vinci-broen. Dette må 
være i drift under anleggstiden og etter at anlegget er ferdig. Kart med inntegning av trase 
for avløp blir ettersendt. 



 
6. Senking av vei mellom Da vinci-broen og Sneissletta 

I forbindelse med vurderinger av alternativer for å kunne beholde Da Vinci-broen ble det 
gjennomført støyestimater. Disse estimatene viste tydelig at senking av vegbanen ga 
redusert støynivå for bebyggelse både i Nygårdsåsen og vest for E18. Det bør derfor 
vurderes å senke veien ytterligere, spesielt mellom Da Vinci-broen og viltovergangen ved 
Sneissletta.  
 
Jeg vil understreke at støybildet vest for E18 er viktig for flere enn de som bor der, spesielt i 
folkehelseperspektiv, fordi Kongeveien brukes flittig som turvei  og fordi Nordby kirke med 
gravlund er viktig som samlingssted og for seremonier. 
 
Fremlagte forslag til reguleringsplan innebærer at det må gjennomføres støytiltak på 
gårdstunet. Utforming av tiltakene må vi komme tilbake til når endelig reguleringsplan er 
vedtatt. 
 
 
Mvh 
 
Jo Egil Aalerud 



Enkelte Spørsmål og svar i kommundedel plan til Vannmiljø,  
naturmiljø og ønske om tunell ved Glennetjern: 
 

Vi viser til tidligere høringsuttalelse fra NVE til kommunedelplan i 2012: 

 

 

Vidre står det: 

 

1 
 



 

SVV kommenterte slik i 2012: 

Vurdering: 
Hensynssoner for kvikkleire vil avmerkes i planen med tilhørende planbestemmelse 
som foreslått av NVE 
I områder hvor grunnundersøkelser viser at løsmassene er karakterisert  
av bløt noe sensitiv til kvikk marin leire, må det gjennomføres en geoteknisk vurdering 
av faren, inkludert en dokumentasjon av  
områdestabiliteten for faresonen, som en del av reguleringsplanarbeidet.  
Konkret gjelder dette alternativ 3A-2, 3A-3, 3A-4 og 3A-5 på begge dalsider ved 
kryssing av Kråkstaddalen. 
 
Konklusjon: 

En egen bestemmelse for krav om geotekniske undersøkelser og dokumentasjon av 
områdestabilitet i KDP-dokumentet innarbeides . Undersøkelsene gjøres i 
reguleringsplanfasen. 

Hensynssoner for kvikkleire vil avmerkes i planen med tilhørende  
planbestemmelse som foreslått av NVE. 
 

Vi kan ikke se at kravene fra NVE og heller ikke SVV sine egne selvpålagte krav  er fulgt opp. 

 

 

 

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

Et tunnelløp under Prestegårdsskogen er vurdert i tidlig fase, men ideen ble forkastet da 
kostnadene er for store.  
 
 
Spørsmål fra Nils Edvard Nygaard: 
Tunnelløsning under platået, sparer jorda, kulturlandskapet,  
kulturminner, dyrelivet og et flott rekreasjonsområde som brukes  
aktivt av befolkningen i Ås, Ski og Kråkstad 
 
 
Svar fra SVV: 
Statens vegvesen mener å ha gjort en grundig utredning på bakgrunn av vedtatt 
planprogram og har allerede i startfasen sett på tunnel gjennom Prestegårdsskogen. 
Ideen ble forkastet da vi ikke kan forsvare kostanden med å bygge tunnel mot den 
nytten vi får igjen.  
 
Spørsmål fra kommunalteknisk i Ski kommune:  
Kommunalteknisk virksomhet mener SVV ikke har utredet vannmiljø tilstrekkelig for at 
Ski kommune skal kunne ta stilling til valg av ny E18 -trase. De er bekymret for 
vannforekomstene i området og at SVV ikke skal ivareta de utfordringer som ligger i 
EUs vanndirektiv. 
 
Svar fra SVV: 
Ved planlegging av store veganlegg er Statens vegvesen forpliktet til å følge plan-og 
bygningsloven slik at de ulike planfasene blir gjennomført. I en kommunedelplan skal vi 
komme fram til en korridor for ny veg. Området vi skal planlegge ny E18 gjennom er et 
meget utfordrende område med mange elementer som skal tas hensyn til, 
bla.Vannmiljø.Utfordringer rundt vannmiljø vil vi møte på uansett hvor ny E18 blir 
planlagt. Vannmiljø skal Statens vegvesen ta hensyn til, men dette blir nærmere belyst 
og undersøkt i reguleringsplanfasen da vannmiljø vil være et viktig tema i videre 
utredninger. Det er ulike tiltak SVV kan gjøre for å minske faren for forurensning. Det 
var en premiss for utredningen at det skal bygges sedimentasjonsbasseng ved kryssing 
av alle vassdrag, der alt vegvann skal samles opp slik at miljøgifter kan sedimenteres 
her. Saltvann vil vi ikke fjernes da det foreløpig ikke er utviklet metoder for dette. 
Sedimentasjonsdammene vil imidlertid forsinke og fortynne saltvannet. 
Sedimentasjonsbasseng må planlegges og dimensjoneres ut fra lokale forhold; 
vannmengde topografi, ÅDT, resipient. En kan også kontrollere hvor utslipp fra 
sedimentasjonsdammene legges i forhold til sårbareresipienter (f.eks lede utslipp fra 
rensedam forbi Glennetjern og til bekknedstrøms. Ytterligere tiltak kan gjøres ved å 
f.eks justerehøyde-/lavbrekk i linja slik at en kan reduserer avrenning til de mest sårbare 
resipienter. Dette vil sees nærmere på i neste planfase. 

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

 

Spørsmål fra LA21 forumet: 
Svar fra SVV: 
Punkter som plassering av rigg, masser og anleggsveger samt  
spredning av fremmede arter, undersøkelser av naturmiljøet ved Glennetjern vil være 
en del av nesteplanfase, reguleringsplanfasen, føringer gitt i kap. 8.1 i KDP-rapporten 
 
Vi kan ikke se at lovnadene til SVV er utført. 
 
Spørsmål fra Aril R. Øyen: 

Svar fra SVV: 

I den foreliggende planen ligger ny E18 i plan over Kråkstadelva. I neste planfase vil vi 
se nærmere på detaljer, og da er det ikke usannsynlig at vi må heve E18 og legge den i 
bru over Kråkstadelva. Kråkstadelva krysses 90 grader på tvers i alle alternativene. 
Uansett hvor en ny E18 vil ligge, vil den krysse Kråkstadelva. Dette betyr at dette 
elementet ikke er avgjørende for hvor ny E18 skal ligge. Vannproblematikkvil vi støte på 
i hele planområdet da det er flere elver/bekker som går i området. Det vil gjennomføres 
grundige utredninger av alle vassdrag i neste planfase da slike utredninger ikke er en 
del av kommunedelplanfasen. Avbøtende tiltak blir det viktig å sepå i neste planfase.  
 
Det står her at «det skal gjøres grundige utredninger av alle vassdrag i neste planfase» 
videre så står det at avbøtende tiltak blir viktig å se på i neste planfase. 
 
Konklusjon: 
Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 7.3 i 
KDP-dokumentet. 
 
 
Spørsmål fra Maj Tollefsrud 
Grunneier mener det mangler en beskrivelse på avbøtende tiltak. 
 
Svar fra SVV: 
I denne fasen er det fokus på overordnede konsekvenser. Dette betyr at detaljene vil 
være i fokus i neste planfase, og først da vil det kunne beskrives avbøtende tiltak i 
detalj. 
 
Vi kan ikke se at SVV har kommet med konkrete avbøtende tiltak med oppfølging av punktene 
over. Kun generelle betraktinger og mange forskjellige mulige forslag til løsning og intet juridisk 
bindene i planbestemmelsen.  
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Del rapporter: 
Rapport Planbeskrivelse: 
 
 
Beskrivelse av tiltaket i Ski kommune 
E18 krysser kommunegrensen mellom Ås og Ski ved Grytelandsbekken ved Nordre Skuterud gård. E18 
går i bru over Grytelandsbekken og fortsetter i skjæring gjennom Grytelandsskogen. I dette området er det 
planlagt en kombinert viltkryssingog skogsbilveg, samt kryssing for friluftslivet. Gjennom Glenneområdet 
ligger vegen delvis i skjæring og delvis på fylling, og krysser Bjastadveien om lag på nivå med dagens 
terreng. E18 krysser Kråkstadelva på bru, og går videre i tunnel (ca. 1000 m lang) under Frestadåsen og 
Liåsen. 
 
Vi mener at det er svært uheldig at vegen blir liggende på fylling ved Glennetjern. Glennetjern 
blir omtalt som et fugle eldorado og er viktig i trekket. Støyen fra vegen vil gjøre at trekket blir 
endret og at fuglene ikke vil stoppe her. Det primære her må bli å utrede tunell for å unngå de 
fatale skadene på området. Sekundært så ser vi ser det slik at knekkpunkter kan endres slik at 
man kan senke vegen ytterligere og flytte lavbrekket til skogsområde før Kråkstad elva. Ved å 
etablere fangdammer i dette området som er store nok unngår man også at disse 
fangdammene som er planlagt nede på flomsletta ved brua blir oversvømt og uten effekt. 
En annen positiv effekt er at man ved dette får ledet mye av vegvannet vekk fra 
Glenneområdet. I tillegg så bør man etablere støyskjermer i hele delen av området ved 
Glennetjern som ikke får en høy skjæring. 
 

Reetablering av dyrka mark –«Ny jord» 
I planbestemmelsene til kommunedelplanen fra 2012 står følgende:  
«Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse arealene 
med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrka marka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for å 
begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som en del av reguleringsplanarbeidet».For å følge opp 
denne bestemmelsen har Statens vegvesen igangsatt et pilotprosjekt med tittelen «Ny jord». I dialog med 
grunneierne i planområdet har vi funnet egnede og ønskede arealer for oppdyrking. Arealene er 
konsekvensutredet. Områdene som etter konsekvensutredningen ikke hadde store konflikter, ble foreslått 
regulert oppdyrket. Reguleringsplanen for disse arealene har vært ute på høring, og ble vedtattav Ski 
kommunestyre 2. september 2015.Statens vegvesen arbeider videre med Ny jord-prosjektet for å avklare 
enkelte prinsipielle spørsmål knyttet til verdsetting og tiltredelse. Vegvesenet må avventebevilgning før det 
kan utarbeides detaljerte planer for hvert enkelt Ny jord-område, og starte selve jordflyttingen.  
 
Det er viktig å poengtere at det er et krav og ikke et mål at dyrka marka skal erstattes 100% og 
at dette er en forutsetning for at reglueringa med selve veibyggingen kan starte og vi opplever 
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at SVV ikke har noe innebygget sikkerhets margin i forhold til områdene som kan innlemmes i 
dette. 
 

2.3 
Overordnede kommunale planer  
2.4 
Kommunedelplan E18 Retvet – Vinterbro 
Følgende bestemmelser til kommunedelplanen er knyttet til vegstrekningen Retvet –Vinterbro. I tabellen 
under framgår det hvordan prosjektet ivaretar disse bestemmelsene. 
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PKT 4. Det er ikke konkrete avbøtende tiltak i ytre miljø plan. 
Pkt 9. Vil konkretisere at det står SKAL erstatte 100% av dyrka marka som bygges ned! 
Pkt 10. SVV kommenterer at NVE`s krav til dokumentasjon av områdestabilitet for faresonen 
ikke er nødvendig for valgt trase.  
I hht NVE sin høringsuttalelse til kommunedel plan skriver NVE:  
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NVE er klare på at det skal uansett trase gjøres redgjørelser i forhold til kvikkleire funn. Likt det 
som er ved Glennetjern. Da er det uforståelig at SVV mener at dette ikke er nødvendig. 
 
Pkt 11. Vi kan ikke se hvordan kravene til EU`s vannrammedirektiv eller vannforskriften 
tilfredstilles i forhold til Glennetjern og Hølenvassdraget. Uansett renseløsning fra SVV som 
ennå ikke klar! Det i seg selv er alvorlig! Vi ber om at saken avvises! 
 
2.5 
Reetablering av dyrka mark; oppfølging av kommunedelplan 
og reguleringsplaner for Ny jord  
2.5.1 
Arealbeslag som følge av ny E18  
 
Beregninger av samlet arealbeslagviser at det totalt er 995 dekar jord-og skogarealersom beslaglegges ved 
byggingav ny E18 mellom Vinterbro og Retvet. Dette arealbeslaget viser permanent omdisponering av jord- 
og skogbruksarealer til samferdselsformål. I tillegg vil 670 Daa jord- og skogarealer bli midlertidig 
omdisponertsom følge av deponering av masser, men dissevil bli tilbakeført etter at utbyggingen av E18 er 
ferdigstilt. Det er ikke avklart hvilke deponier som til slutt blir dyrket mark eller skog, men nesten alle de 
foreslåtte deponiene kan dyrkes opp. Hvor mange av deponiområdene dyrkes opp, vil avhenge av hvor 
mange av de regulerte «Ny jord»-områdene som blir dyrket opp. Dette avhenger igjen av avtaler med de 
aktuelle grunneiere for de regulerte «Ny jord» -områdene. Se omtale av «Ny jord-prosjektet i kapittel 2.5.2. 
Av samlet permanent arealbeslag på 995 dekar er 477 dekar fulldyrket jord. Videre er til sammen 216 
dekar dyrkbar skog, mens 302 dekar er ikke dyrkbar skog. Figuren under viser samlet permanent 
arealbeslag av henholdsvis fulldyrket jord, dyrkbar skog og ikke dyrkbar skog fordelt kommunevis. Det 
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henvises til kapittel 7.6 for en nærmere beskrivelse av kvaliteten på de til sammen 463 dekar som 
beslaglegges i Ski kommune.  
 
Som det står over: «Det er ikke klart hvor mye av deponiene som vil dyrkes opp». Det i seg selv er alvorlig. 
SVV har nå selv innrømmet at de ikke har hjemmel til å pålegge grunneiere til deponier å velge at det skal 
dyrkes opp. Dette i sin tur vil kunne medføre at ny jord regnskapet ikke fullføres som forutsatt. Vi ser dette 
som er alvorlig brudd i planbestemmelsen for prosjektet! 
 
 

 
 

 
 
2.5.2 
«Ny jord» -prosjektet  
 
Hvilke arealer forutsettes erstattet 
Planforslaget for «Ny jord» var en direkte oppfølging av planbestemmelsen i Kommunedelplanen for ny 
E18, som hadde følgende ordlyd: «Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned 
somfølge av ny E18. Disse arealene med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som 
bygges ned. I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper forlandbruksinteresser vurderes som del av 
reguleringsarbeidet.»I meklingsprotokollen fra meklingen mellom Statens vegvesen ogFylkesmannen i 
Akershus (Landbruksavdelingen), datert 09.10.12sto det i tillegg at «totalt areal av dyrket og dyrkbar mark i 
Ski og Ås kommuner ikke skal reduseres, men erstattes i forbindelse med utbyggingen av ny E18. 
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Vegvesenet vil også tilrettelegge for maksimaljordbruksdrift langs hele ny E18.» Videre henvisestil sitat fra 
«Notat mekling, Ski kommune» (9.10.2012):«Kartlegging av områder som vil være aktuelle for å klargjøre 
til dyrka mark vil være en del av reguleringsplanfasen. Det vil være svært viktig å finne områder som 
defineres som impediment og ikke dyrkbare områder, da dette er områder som defineres som reserve.»  
 
I forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplan for «Ny jord»vinteren 2015 ble forholdet mellom 
planbestemmelsen, meklingsprotokollen og meklingsnotatet problematisert av flere høringsinstanser. 
Statens vegvesen kom da med følgende presisering, som ligger til grunn for vedtak av reguleringsplan for 
«Ny jord», samt videre arbeid med reguleringsplan for ny E18:«Statens vegvesen anser at det er 
planbestemmelsen fra kommunedelplanen, og ikke meklingsprotokollen, som vi skal oppfylle gjennom 
reguleringsplanen forE18. Statens vegvesen kommer ikke til å erstatte både dyrka mark og dyrkbar mark 
som beslaglegges av ny E18, kun dyrka mark. Dyrkbar mark er ikke omtalt i planbestemmelsen,kun i 
meklingsprotokollen. Enkelte har oppfattet at dyrkbar mark skal erstattes,men fylkesmannen har gjort det 
klart for Statens vegvesen at de ikke krever dette.» 
 
Vi er av den oppfattning at SVV skulle primært legge den flyttede marka som det står over fra 
SVV selv på impediment og ikke dyrkebare områder. Det er heller ikke noe i teksten over som 
motstrider dette. Hvordan har det det seg da at kun noen ganske få prosent legges på 
imediment. Prosenten går jo også stadig ned da SVV har økt dyrkamark beslaget på borti 40% 
siden kommunedelplanen. 
 
 
5.3 Massedeponier 
 
Det legges til rette for at samtlige deponier i Ski kan dyrkes opp, men det er ikke endelig avklart hvilke 
arealer som skal dyrkes opp eller tilbakeføres. 
 
Som vi har nevnt tidligere,- kravet for gjennomføring er at 100% dyrka mark erstattes! Som det 
fremgår her og som SVV selv har sagt har de ingen hjemmel som kan pålegge den enkelte 
grunneier at det skal dyrkes opp! 
 
Man må ha en 100% plan på dette før denne reguleringa kan vedtas! Saken skal avvises!  
 
5.4.4 Vannhåndtering 
 
Vann rense planen eller hvor vannet skal ledes er ennå ikke klart fra SVV. 
Det var et krav fra kommunedelplanen om at detaljerte avbøtende tiltak 
skulle være klart til reguleringsplanen. Det er det ikke.  
 
Saken skal avvises! 
 
5.5 Avbøtende tiltak og plan for ytre miljø  
5.5.1 
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Avbøtende tiltak 
 
I egne temarapporter er det redegjort for hvilke avbøtende tiltak som bør vurderes for å kompensere for 
tiltakets negative påvirkning på landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturminner- og miljø og 
naturressurser.  
 
Vi kan ikke se at det er konkrete detaljerte avbøtende tiltak som er lagt fram for Glennetjerns 
området. Dette er stikk i strid med vedtaket av kommunedelplanen! 
 
 
5.5.2 
Plan for ytre miljø 
Det er utarbeidet en egen YM-plan for prosjektet: «Rapport – YM-plan». YM-planen ivaretar hensynet til 
ytre miljø i anleggsfasen og driftsfasen. YM-planen angir oppgaver som må gjennomføres i tilknytning til 
byggeplanen, dvs. prosjekteringsoppgaver, og tiltak som må legges til grunn ved anleggsgjennomføring og 
som vil bli innarbeidet i kontrakts grunnlaget. Planen for ytre miljø er primært tiltakshavers premiss- og 
styringsdokument, og det er også en dokumentasjon overfor berørte myndigheter m fl om hvilke 
miljøpremisser, rutiner mm. som skal følges.Fylkesmannen legger som forurensningsmyndighet til grunn at 
også større anleggsarbeider kan gjennomføres uten særskilt utslippstillatelse etter loven, forutsatt 
attiltaksplaner og overvåking viser at skadelig forurensning ikke oppstår. YM-plan med tilhørende 
oppfølgingssystem, godkjent av Fylkesmannen, kan derfor fungere som et alternativ til å søke 
anleggskonsesjon etter forurensningsloven. 
 
Den fremlagte ytre miljøplan inneholder intet konkret og detaljert. Dette er en katastrofe. Det 
er svært viktig at dette framlegges detaljert i en høring som dette. Vi har fått oversendt 
korrespondanse rundt vannmiljø hvor SVV sentralt innrømmer at prosjektet ikke ønsket en slik 
detaljering hverken i planbestemmelsen eller i ytre miljø plan. Dette er alvorlig! Vi legger ved 
denne korrespondansen. 
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5.8 
Om formål og bestemmelser 
Planforslaget, det vil si reguleringsplanen, består av plankart og reguleringsbestemmelser som utfyller 
hverandre. Plankartet viser tiltaket i form av flater med ulike formål, mens reguleringsbestemmelsen 
spesifiserer hvilke muligheter man har innenfor reguleringsplanen. Det er plankartet og 
reguleringsbestemmelsene som er juridisk bindende når planen blir vedtatt. Planbeskrivelsen er ikke en del 
av den juridisk bindende reguleringsplanen, og er kun laget for å informere om planforslaget. 
 
Dette som står her er svært viktig! Det er kun plankart og reguleringsbestemmelsene som er 
juridisk bindene. Da er det utrolig at prosjektet har som det står i mailen over har valgt å gå ned 
på detaljerings graden både for vannmiljø og for alle andre områder. Det er det til syvende og 
sist alle som vil tape på gjennom en dårligere gjennomføring av prosjektet og grunneiere og 
andre vil miste mulighetene rent juridisk overfor SVV og SVV kan enkelt gjøre som de vil! Detta 
kan ikke aksepteres! Saken skal avvises og detaljering på alle tema må opp på et nivå 
tilsvarende andre veg prosjekter! 
 

6.1 
Grytelandskogen og Glenneområdet 
 
Strekningen forbi Glennetjern er behandlet spesielt. Vest for Glenne går vegtraséen gjennom 
Grytelandskogen hvor terrenget ligger betraktelig høyere enn på Glenne.Det fører til at vegen vil ligge i 
skjæring gjennom skogen før den kommer ut i det åpne kulturlandskapet ved Glenne. En veg gjennom 
dette området vil føre til terrenginngrep både før, gjennom og etter strekningen forbi 
Glenneområdet.Vegens avstand til Glennetjern vil ha betydning for fare for forurensing av vannet og 
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vannmiljøet, samtidig som vegens høyde over eksisterende terreng vil ha betydning for inngrep og tekniske 
tiltak som må gjennomføres grunnet påviste dårlige grunnforhold ned mot tjernet. 
 
Vi føler at denne beskrivelsen ikke passer helt, en bedre tilpassning av veglinja også med tanke 
på knekkpunkter ville ha i mye større grad ha ivaretatt Glennetjerns området. 
Dagens veglinje ligger i kvikk leire området med stor fare for kvikk leire skred og utglidninger.  
 
 

7  
KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
7.2 
Landskapsbilde 
 
Ved Glenne og Bjastad krysser traséen sentralt gjennom det åpne kulturlandskapet, delvis i skjæring og 
delvis på fylling. Linjeføringen bryter med linjene i landskapet og tiltaket deler opp store sammenhengende 
landskapsrom.En firefelts motorveg med vegbelysninger dårlig tilpasset omgivelsene og vil være eksponert 
til omkringliggendekulturlandskap. 
 
Ja beskrivelsen stemmer! 
 

7.3 
Nærmiljø og friluftsliv 
Ved Glenne/Bjastad vil tiltaket skape barriererog støy i kulturlandskapet da ny E18 vil gå i dagen gjennom 
hele området. Skiløypa mellom Kråkstad og Bjerke vil måtte legges noe om og krysse på bru over 
Bjastadveien.  
Atkomsten til tjernet fra Glenne østre vil bli lagt om via Glenneveien, sør for ny E18. Dermed vil tilgangen til 
tjernet bli begrenset. Glennetjernet og  
området rundt vil få tydelig økt støy. Flere bomiljøer blir påvirket av støy fra ny veg. Det gjelder i 
størrelsesorden 6 bomiljøer med rundt 16 boliger totalt. Disse ligger så langt fra dagens E18 at de vil få lite 
merkbar støy fra denne. 
 
Dette er ille! 
 
7.4 Naturmiljø 
Det er registrert 53 fuglearter i og rundt Glennetjernet. Et stort flertall av fugleartene må anses som vanlige 
arter. Området er på bakgrunn av fugleundersøkelsene også avgrenset som en viktig viltlokalitet først og 
fremst fordi vannet og skogen rundt er hekkeområde for et fåtall truede og lokalt sjeldne fuglearter. 
Lokaliteten er registrert med verdi B etter Miljødirektoratets metodikk, og stor verdi etter Statens 
vegvesensmetodikk.Det må tilføyes at store deler av skogen på tjernets østside ble hogd i 2014, og at dette 
antas å ha svekket områdets verdi som hekkeområde for fugl. Glennetjern antas også å være et viktig 

13 
 



landskapsøkologisk element fordi det inngår i et større funksjonsområde for arealkrevende arter som lever i 
det varierteskogs- og kulturlandskapet. 

 
Området vil bli rasert,- konkrete avbøtende tiltak finnes ikke! 

 
7.5 
Kulturminner og kulturmiljø 
Temaet omfatter kulturminner og kulturmiljø innen planområdet: 
- Automatisk fredede kulturminner (kulturminner eldre enn 1537)  
- Nyere tids kulturminnerArkeologiske undersøkelser er gjennomført av Akershus fylkeskommune.I området 
Kråkstad/Glenne/Bjastad kommer tiltaket i direkte og indirektekonflikt med en rekke automatisk fredete 
kulturminner. Tiltaket bedrer imidlertid situasjonen betydelig for viktige kulturminneverdier innenfor det 
kulturhistoriske jordbrukslandskapet i tilknytning til Bjastad, Søndre Haugen, Kråkstad middelalderkirke og 
de store gravfeltene her; Kråkstad prestegård og gravfeltet i Prestegårdsskogen. Samlet veier derfor 
depositive virkningene for de delene av kulturmiljøet som vender mot Kråkstadog eksisterende E18 noe 
opp for de store negative konsekvensene på Gryteland og Oppsal. 
 
Unødvendig å kommentere! Dette er alvorlig. 
 

7.7 
Vannmiljø  
Beregnede forurensningsutslipp til Glennetjern gir moderatforurensningsbelastning for enkelte tungmetaller, 
særlig kobber. Den planlagte ekstra dimensjoneringen av rensedam vil redusere partikkelavrenningen og 
forurensningsbelastningen til ubetydelig. Glennetjern er sårbart for saltpåvirkning, der beregnet 
saltkonsentrasjon fravegen er ca 12 mg Cl/l. Dersom saltet ikke transporteres ut av tjernet, vil bunnvannet 
blipåvirket negativt. Renseløsning er planlagt ved veg eller som del av våtmark ved tjernet.Konsekvensen 
av avrenning til Hølenvassdraget via Glennetjern vil væreubetydelig basert på kort vegstrekning fordelt på 
hele vassdraget 
 
Forurensningen til Glennetjern og Hølenvassdraget tilfredstiller ikke EU`s vanndirektiver og 
heller ikke vannressursloven.  
 
 

7.8 Vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18 
7.8.1 Flomvurderinger 
 
Utløpsbekk Glennetjern  
Ny E18 er planlagt oppstrøms Glennetjernet og Glennetjernets utløpsbekk, slik at vegen ikke blir berørt av 
vannet eller bekken. Det er foretatt en overslagsmessigvannlinje beregning på bakgrunn av FKB-kartdata. 
Beregningene indikerer at vegen ikke vil bidra til vesentlige endringer i vannmengder i Glennetjern eller 
utløpsbekken. Beregningene inkluderer ikke overflatevann fra E18. 
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Hvordan er det mulig som SVV skriver til slutt her under avsnittet Flomvurderinger: 
«Beregningene indikerer at vegen ikke vil bidra til vesentlige endringer i vannmengder i Glennetjern eller 
utløpsbekken.Beregningene inkluderer ikke overflatevann fra E18.» 
 
Igjen en av mange selvmotsigelser fra SVV som indikerer at mye av matriellet fra de innholder 
mye feil! 
 
Glennebekken må utredes og mer fall må hentes fra Kroer kirke området,- graves og 
steinsettet. Beslaglagt dyrka mark fra utbedring av bekk må inn i ny jord regnskapet. I motsatt 
fall vil grunneiere saksøke SVV for store summer for ødelagte landbruksarealer som tidvis vil stå 
oversvømt. 
Grunneiere har forsøkt å få til dialog med SVV men blitt avvist! Se mail under: 
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7.8.2 
Erosjon og sedimentasjonstransport 
Mye vann på kort tid vil medføre erosjon og sedimentasjons transport fra bekkeløp! Dette er 
ikke utredet for Glenne/Hølen vassdraget! 
Fangdammer som er planlagt er underdimensjonert. 
 
 
7.9 Grunnforhold  
Grunnforhold og geotekniske tiltak 
 
Glenne: 
Vurderingene viser at det ikke er reell fare for områdestabilitet i området. Ny vegfylling kan ikke etableres 
med tunge masser, og det må gjennomføresgeotekniske tiltak. Geotekniske tiltak kan være bruk av lette 
masser, evt. i kombinasjon medkalk-/sementpeler. 
Disse fire områdene er i forslag til plankart markert som hensynssoner for ras/skred og det er  
knyttet dokumentasjonskrav før tiltak kan tillates innenfor disse sonene. 
 
Vi kjenner til at det er kvikk leire i området mellom planlagt veg og Våtmarksområde. Dette 
bekrefter også dokumentasjonen. Det er videre i dokumentasjonen påvist sprøbrudd materialer 
i helling mot tjern, rundt tjern og i helling ned mot utløsbekk. Vi ber om at det i alle disse 
områdene utføres kartlegginger spesielt med tanke på framtidig vannmetning i område som vil 
kunne gjøre den marine leira kvikk. 
Vi har forstått at det i tidligere høringsuttalelser fra NVE at all kartlegging og dokumentasjons 
krav skulle være klar til regulering i hht kommunedel plan . Det er altså ikke det. 
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7.10 Støy  
 
Vi ber om at det settes opp støyskjerming den den delen av vegen som går mot Glennetjern for 
å sikre fugle og dyrelivet i dette området samt også hindre støy for beboere i området! 
 

7.13 Samfunns sikkerhet (Risiko- og sårbarhet) 
Vi viser til delrapportens kommentarer og med bakgrunnen til alle feil og mangler. Se vedlegg. 
 
7.14 
Konsekvenser i anleggsperioden  
7.14.6 
Vannmiljø  
Vi kan ikke se at det er noen konkrete detaljerte tiltak for vannmiljø i annleggsperioden. 
 
 
Rapport Naturmiljø: 
 
 
S. 56 
4.3.1 Omfangsvurdering av verdilokaliteter innenfor influensområdet 

 
 
Hvordan er dette mulig? Støy, avrenning av forurensning og saltvann vil ta knekken på det som 
er av viktig naturmiljø i dette området. 
 
S.79 
Unngå vannforurensning: Ved rigg-, anleggs- og tverrslagsområder er det viktig å unngå avrenning til vann og 
vassdrag av nitrogenholdige forbindelser, større partikkelmengder samt oljekomponenter og eventuelt andre 
organiske miljøgifter. Dette kan i verste fall føre til død for ferskvannsfisk og ferskvannsorganismer (inkl. 
rødlistearter) samt tilslamming av gyteplasser. Man bør være spesielt aktsom i anleggsfasen i nærheten av 
spesielt viktige områder for biologisk mangfold som Østensjøvannet NR, Bølstadbekken, Kråkstadelva og 
Glennetjern. Tiltak som medfører rensning før utslipp til resipient bør gjennomføres. Slike forhold er 
nærmere behandlet i vannmiljørapporten. 
 
Dette er fraværende  eller lite konkret i vannmiljø rapporten! 
 

Rapport Landskap: 
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Vi er av den oppfatning at dette har stor verdi, stor negativ konsekvens og selvsagt stor negativ 
konsekvens å legge en vei igjennom dette unike landskapet!  
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Et unikt kulturlandskap som SVV ønsker å ødelegge for evig tid!  
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Som det står « vil en vei her sprenge skalaen i landskapet. Sammenhengen i det helhetelige 
kulturlandskapet vil bli foringet.» 

 

 

 

Det eneste avbøtende tiltaket som vil fungere i Glenneområdet er helt klart tunell. 

Saken skal avvises og tunell skal utredes! 
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Som det fremgår her har Glenneområdet den høyeste scoren i forhold til verdi! 

 

 

 

Rapport Naturressurser: 
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 S. 5 

0 SAMMENDRAG 

 

I tillegg ble det i kommunedelplanprosessen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus stilt krav om 
at beslaglagt dyrka mark som følge av etablering av ny E18 gjennom Ås og Ski skulle erstattes 
med tilsvarende nydyrkede arealer. Det ble enighet om følgende: «Statens vegvesen vil erstatte 
100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse arealene skal ha tilsvarende 
kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper for 
landbruksinteresser vurderes som en del av reguleringsarbeidet» 

 

Dette er feil. Det var meklingsprotokollen mellom Fylkesmann og SVV i 2012 som var utslagsgivende og 
førende  for at kommunedel plan prosessen slik den ble. 

Den sier følgende: 

 

Videre står det i Notatet fra SVV som var en forutsetning for frafall av innsigelse: 

 

Dette betyr at «ny» dyrka mark fortrinnsvis skal legges på impediment nettopp som det står «ikke 
dyrkbare områder da dette er områder som defineres som reserve». 

Vi har registrert at kun en liten del er lagt opp til å legges på impediment stikk i strid med momentene 
over. 

Grunneiere i området kom i 2012 med et forslag til kombinasjon av traseer som beslagla omtrent 
halvparten av det jordbruksareal som det dagens trase forslag beslaglegger i Ski kommune. Fylkesmann 
har påpekt dette i sin innsigelse i 2012 og i nevnte meklingsprotokoll. SVV ønsket ikke denne traseen og 

23 
 



dette må kunne sies å være mye av grunnen til at `ny jord`prosjektet ble lagt fram som et av 2 vilkår for 
frafall av fylkesmannens innsigelse.  

 

- Arealet i nyjord prosjektet kan i virkeligheten bli 0 da. Den enkelte grunneier vet nemlig ikke 
kostnaden. SVV ønsker at kostnaden skal opp i jordskifteretten for den enkelte grunneier i 
etterkant av jordflyttingen. Vi er kjent med at dette er grunnen til at mange grunneiere allerede 
har trukket seg fra prosjektet og at flere vurderer å trekke seg. 

- Totalregnskapet for det nasjonale pilotprosjektet skal oppnås ved en kombinasjon av nyjord 
prosjektet og oppdyrking av deponier iflg SVV. SVV har tidligere hevdet at de kan ekspropiere i 
forbindelse med deponier for å kompenser bortfall i nyjordprosjektet og for å få totalregnskapet 
til å gå opp. Etter at nyjord har blitt behandlet i Ski kommune har SVV innrømmet at de ikke har 
hjemmel til å ekspropiere. Dette i sin tur vil si at det er svært lite som tilsier at målet med dette 
pilotprosjektet med å erstatte all dyrka mark vil oppnås slik saken nå foreligger.  

- Det er særdeles viktig at noe som er et nasjonalt pilot prosjekt som vil danne presedens for 
liknende saker blir fullført som forutsatt. 

 

Siden det er slik at deponiene planlegges i denne reguleringa og slik sett skal oppfylle total regnskapet 
på å erstatte all dyrka mark så er her at man skal ha muligheten til å «fylle» opp med arealer etter hvert 
som eventuelle grunneiere faller i fra i ny jord prosjektet.  Nå har SVV innrømmet at man ikke kan 
pålegge den enkelte grunneier hvor deponiene skal ligge å inngå avtale om oppdyrking. Dermed forsvant 
den muligheten SVV hadde til å oppfylle totalregnskapet i jordflyttinga. 

SVV må komme tilbake med bedre planer for det nasjonale pilot prosjektet på jordflytting. Det er svært 
viktig at dette oppfylles etter forutsetningene da dette vil danne presedens for lignende saker.  

I kommunedel plan ble arealet av tapt dyrka mark beregnet til 350 daa, siste beregninger nå viser 477 
daa. Dette er en økning på nesten 40%. Viktigheten av at det nasjonale pilot prosjektet oppfylles etter 
vilkårene blir ikke mindre av den grunn. Tvert i mot.  

Saken skal derfor avvises og sendes SVV hvor man ber de komme med planer som er sikre i forhold til 
oppfyllelsen av pilot prosjektet. Til orientering sa SVV tidligere at var det meldt inn over 1000  daa til 
jordflytte prosjektet men SVV har valgt å kutte ut en stor andel interesserte grunneiere. 
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SVV viser dette kartet som viser at dyrkingsjorda i Glenneområdet er den beste med stor verdi! Det er 
for øvrig den lengste strekningen også med sammenhengende urørt dyrka mark som også deler 2 store 
gårder så godt som i 2 like deler på hele strekningen Vinterbro – Retvedt. 

Dette er jord av Nasjonal verdi! 

3.3 Konsekvenser i anleggsfasen 

Avbøtende tiltak i anleggsfasen må detaljeres i prosjekteringsfasen. 

Vi er av oppfatning av at avbøtende tiltak må være detaljert beskrevet i Ytremiljø plan før regulering. Vi 
finner ingen detaljer på dette der og heller ikke i planbestemmelsene og kan heller ikke mene noe om 
disse tiltakene av den grunn.  

25 
 



S. 45 
4 SKOGRESSURSER  
4.1 Verdivurdering – areal beslaglagt av veglinja 
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4.2 Omfang og konsekvensvurdering 

 

 

 

Også her viser både kart og tabeller  at skogsområdet ved Grytlandskog/Prestegård skog er av 
høybonitet.  Dette området er det eneste store skogsområde på hele strekningen Vinterbro – Retvedt 
med denne sammenhengende kvaliteten og som lett kunne vært dyrka opp som en reserve når det 
trengs. 

Tabellen underkartet  gjengir det samme. Er i hovedsak høybonitet skog i dette området som bygges 
ned og i hht meklingsprotokollen skulle også den vært erstatta! Den blir den ikke. 

Omfangsvurderingen er stor negativ og konsekvensen er meget stor negativ. Dette er derimot stilet mot 
skog kun som skogsressurs og ikke som en framtidig kilde til mat! Som nevnt kunne denne skogsmarka 
lett ha blitt dyrka opp! 
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Rapport ROS 
 

For Glennetjern er det i tillegg til rensedam foreslått ekstra grøfter langs vegen med lukkede sandfang, infiltrasjon og 
oppsamling til rensedam. Dette kan bidra til å holde (midlertidig) noe salt tilbake, og dermed redusere 
saltkonsentrasjonen. En fordeling av saltet over tid kan bidra til naturlig utskifting av vannet i Glennetjern slik at det 
ikke blir en sterk saltkonsentrasjon i bunnvannet. Utslipp fra rensedam til Glennetjern kan alternativt ledes via 
våtmark som ytterligere kan holde tilbake / redusere saltkonsentrasjonen før utslipp til tjernet. 

Det vi tolker her er at SVV fortsatt ikke har noen endelig forslag til løsning. Alle forstår at så lenge vannet 
går til Glennetjern slik det er beskrevet så vil dette uansett ta knekken på det livet som er der. Å 
opprettholde EU`s vanndirektiver om «god økologisk tilstand» er heller ikke mulig.  

1.1.4 Vannhåndtering 

Statens vegvesen har per nå ingen effektiv måte å rense vegsalt på. Plassering av veglinja i forhold til 
sårbar resipient, eventuelt bortføring av vegvann til mindre sårbar resipient, er det mest effektive tiltaket for 
å redusere avrenning av vegsalt. Ved spesielt sårbare resipienter kan det vurderes å ikke salte på deler av 
vegen. Statens vegvesen har fokus på å redusere saltbruken og det jobbes kontinuerlig med å forbedre 
strategier og metoder for saltning for å redusere mengde salt brukt. Det lages en egen ytre miljøplan for 
driftsfasen der dette temaet også blir vurdert. 

Som SVV selv skriver så er det den eneste veien måten å  minske saltpåvirkningen å føre bort vegvann til 
mindre sårbare resepienter. Hvorfor har ikke SVV selv tatt konsekvensen av dette i forhold til 
Glennetjern? Endre knekkpunkt på veibanen vil bidra noe. Å lede veivannet utenom resepient er et 
annet. Det tredje og beste er å legge veien i tunell som også vil ivareta andre hensyn som et nasjonalt 
viktig kulturlandskap og nasjonalt viktig dyrka mark! 

4 OVERORDNET RISIKOSITUASJON 

4.2 Hendelser og situasjoner det ikke er knyttet risiko til  
Hendelser som er vurdert i henhold til DSBs sjekkliste, men som er kvittert ut fordi de ikke er relevante i 
planområdet/planen, er beskrevet her.  

Siden det ikke står noe her så regner vell SVV med at alt på sjekklistene til DSB er relevante. 

Vi oppfatter derimot at det er mange sjekkpunkter på lista til DSB som ikke er kvittert ut og sjekket: 

http://www.dsb.no/Global/Regional%20og%20kommunal%20beredskap/Dokumenter/Sjekklister%20for
%20ROS-analyser/Sjekkliste%20klima.pdf 

DSB har sjekklister i forhold til om:   
- vurdering av egen sårbarhet i forhold til dagens klima og om tiltakene er tilfredstillende. 
- Vurdering av egen sårbarhet i forhold til forventa framtidig klima og klimapåvirkninger og 

analysere om hvilke tiltak som kan redusere egen sårbarhet i forhold til dette. 
 

Vi kan ikke se at dette er gjort i dette prosjektet i forhold til Glennetjern og Hølenvassdraget og det er 
vell også grunnen til at det ikke er noe som er nevnt under dette avsnittet. 
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5 PLAN ROS  
5.1 Naturrisiko  
5.1.1 Analyse av og tiltak mot uønskede hendelser 

 

 

 

Vi anser sjansene store for løsmasse skred i områdene over nettopp pga flomfaren som de hyppige 
nedbørsperiodene med mye regn. Små fangdammer vil oversvømmes og være uten effekt. 

Utløpsbekken til Glennetjern er ikke med i vurderingen. Den er liten og oversvømmes ved mye nedbør.  
Den raske nedbøren som nå vil komme vil selvsagt kunne føre til ytterligere flom og løsmasse skred! 
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Ikke spesielt overaskende karakteriseres dette av SVV som alvorlig men lite sansynelig samtidig 
som de mener at flom vil være sansynelig men med ubetydelig alvorsgrad.  

Her er det flommen som vil føre til løsmasse skred men dette går ikke inn på SVV! 

På strekningen forbi Glennetjern er stabiliteten vurdert å være anstrengt og tiltak for å unngå skred er 
vurdert. Disse vurderingene er dokumentert i eget notat. For brua over Kråkstadelva er det tatt hensyn til 
kartlagte grunnforhold ved valg av fundamenteringsløsning. 

Som det skrives så er stabiliteten ved Glennetjern anstrengt. Dette er ikke å ta i. Vi kjenner 
dette området og vet at det er kvikk leire i dagen og konsekvensene ved mettede vannmasser 
rundt Glennetjern vil få svært store konsekvenser slik som løsmasse skred!  Området rundt 
tjernet er allerede oversvømt ved store nedbørsmengder og nå vil allt vannet komme mye 
raskere! 

Kråkstadelva er flomutsatt, men ny E18 går i lang bru over elva. Det er derfor ingen risiko for flomvann fra 
Kråkstadelva og skal komme opp på E18. I flomsituasjoner kan rensebassengene nær flomutsatte 
vassdrag ikke vil fungere på grunn av store vannmengder (Vassflobekken / Kråkstadelva). Det er imidlertid 
vurdert til å ha liten konsekvens fordi slike vannmengder bidrar til at forurensning fortynnes tilstrekkelig. 

De store vannmengdene som kommer til Kråkstadselva på kort tid vil få svært store konsekvenser. 
Området E18 går over betegnes som flomsletta og det er kort avstand med lite fall oppstrøms til 
boligene i Kråkstad sentrum. Disse har allerede problemer med fulle kjellere av vann. Vi anser at 
konsekvensene rundt dette og den økte flomsituasjonen i området og nedover mot Hobøl ikke er 
tilstrekkelig utredet og konsekvens utredet. 

5.2 Sårbare områder 

5.2.1 Analyse av og tiltak mot uønskede hendelser  
Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 
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SVV har glemt saltvannspåvirkningen av Glennetjern! Norges mest utryddningstruede skogstype ved 
Glennetjern rik sumpskog som helt sikkert dør ut som følge av saltvanns påvirkning! De har også glemt 
andre rødlistede arter i samme område. 

 

 

 

Graderingen av beslaget på nær 500 daa vurderes som mindre alvorlig og svært sansynelig.  Dette er 
ikke lite frekt! Dette er etter vår mening katastrofalt å bygge ned 500 daa svært god matjord i dette 
viktige matkorn område! Dette betyr vell også som vi hele tiden har fryktet at SVV ser på det som lite 
alvorlig å ikke erstatte dette arealet heller og det er slikt det mest sansynelig vil bli! 

 

5.4 Virksomhetsrisiko  
5.4.1 Analyse av og tiltak mot uønskede hendelser  
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 
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Det SVV sier over er at ved å lede vannet utenom Glennetjern så vil redusert vannstand kunne føre til 
gjengroing. Ved å lede vannet til Glennetjern vil det føre til høy saltkonsentrajon. Alle vet hva dette 
betyr. 

DSB har sjekklister i forhold til om:   
- vurdering av egen sårbarhet i forhold til dagens klima og om tiltakene er tilfredstillende. 
- Vurdering av egen sårbarhet i forhold til forventa framtidig klima og klimapåvirkninger og 

analysere om hvilke tiltak som kan redusere egen sårbarhet i forhold til dette. 
 

 

Saken skal avvises og tunell utredes! 

 

Rapport Vassdragstekniske vurderinger: 

1 FLOM - OPPSUMMERING 
• Bekk ut av Glennetjern Ble ikke vurdert i detalj grunnet tidligere uenigheter om eiendomsrett. Antas ikke å ha 
flommessig betydning da dette er et veldig lite vassdrag med lite fall.  
 
Det er fatalt at SVV ikke har gjort vurderinger av Glennebekken.  Uansett det er skrevet selvmotsigelser i 
en og samme setning. Hvordan har det seg slik at en liten bekk som har lite fall og som etter et 
nedbørsskyll på 10 mm regn og 350 000 liter vann ikke vil ha flom problematikk? 

Her skal det forøvirg ikke være noen uenigheter om eiendomsrett det vi kjenner til.  Det vi kjenner til er 
at SVV bad om tilgang til en eiendom hvorpå grunneier sa at dette skulle de selfølgelig få men på det 
vilkåret av grunneieren kunne få ha et møte med SVV og høre om hvordan de tenkte løsninger rundt 
vannproblematikk ved Glennetjern. Dette ble avvist av SVV og de har ikke gjenopptatt ønsket om tilgang 
til eiendom. Dette finnes skriftlig på mail. Dette er i sterk strid med utsvaringen på kommunedel plan 
hvor SVV skriver at vannproblematikken ved Glennetjern er utfordrende og at de ønsker dialog med 
grunneiere med kunnskap om området. Dette er uforståelig! 

1.7 Tilførsel av vann fra ny E18  
I vegens driftsperiode skal mest mulig av vannet fra vegarealer (overvann) samles opp og ledes til utslippspunkt med 
rensetiltak. Rensetiltakene består i hovedsak av rensebassenger som også fungerer som fordrøyningsbassenger og 
forhindrer at vann fra ny E18 bidrar til å forsterke naturlige flomtopper i vassdragene. 

Dette er den eneste vurderingen som er gjort av flom i vassdragene som følge av ny E18. Dette blir bare 
håpløst når vi kjenner til klimautfordringene vi vil møte i framtida.  

SVV bruker håndbok 295 i sine utredninger,- her et utklipp fra forordet i denne boka: 

Det har framkommet ny kunnskap både innenfor faglige og juridiske problemstillinger siden rapporten ble utgitt første 
gang som Håndbok 261, i 2006. Leseren bør være oppmerksom på at dette nye opptrykket ikke er oppdatert med 
tanke på nasjonal og internasjonal kunnskap innenfor håndtering av 
vegvann. Betydningen av vannforskriften og endringene i forurensningsforskriftens kapittel 15A Påslipp er ikke 
omtalt.  
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Dette betyr at SVV legger opp fangdammer og volumet til disse ut i fra mer enn 10 år gammel kunnskap 
og vær prognoser. Vi kjenner til at vannmengdene de siste 100 årene har økt ca 20 % og at prognosene 
for de neste årene viser den samme tendensen.  I håndbok 295 anbefaler man arealet av fangdammen 
2-2,5% av redusert areal som følge av vei. Tiltross for dette så legger SVV seg på minimum anbefalning 
2%. Hadde håndbok 295 vært oppdatert ville den kanskje anbefalt det dobbelte da vi i tilegg til en 
nebørsøkning siste år også har hyppigere styrtregn. SVV skriver et sted at de vil variere størrelsen på 
fangdammer ut ifra type resepient som vil motta dette vannet. Vi opplever at dette er bare store ord. 
 

2 EROSJON OG SEDIMENTTRANSPORT 

3 HYDROMORFOLOGISKE ENDRINGER 
Bølstadbekken, Grytlandsbekken og Kråkstadelva blir ikke utsatt for direkte inngrep som følge av ny E18. 
Bergerbekken beholdes som åpen bekk og utforming av nytt bekkeløp skal være mest mulig likt dagens. Det antas 
derfor at ny E18 ikke vil ha vesentlige virkninger på biologisk mangfold, fiske eller friluftsliv i de kryssende 
vassdragene. 

Glennetjern og Hølenvassdraget er ikke en gang nevnt! Dette beviser at de ikke har satt seg godt nok in 
hverken starten på denne grenen av Hølenvassdraget,- Glennetjern og ei heller nedover i vassdraget 
hvor det er både rødlista arter og brun ørret.  SVV skriver «det antas derfor at». Man kan ikke anta i en 
så stor og viktig sak. Det må konsekvens utredes! 

 

 

 

Rapport Ytre miljøplan: 

 

1.2 Prosjektets/kontraktens miljømål 

- «Bidra til å redusere tapet av biologisk mangfold/unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige 
økologiske funksjoner»  
- «Begrense inngrep i dyrket jord».  
- «Redusere inngrep i viktige kulturminner og kulturmiljøer og ivareta transportsektorens kulturminner»  
 
Hvis man skal følge miljømålene her så skulle man valgt en annen vegtrase. Den valgte trase er den 
som tar desidert mest av punktene ovenfor! 

3 MILJØFAGLIGE MÅL OG KVALITETSKRAV 

3.4 Forurensning av jord og vann  
Definisjon av tema  
Temaet omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, innsjøer, bekker elver, våtmarker, myr etc.) 
og grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot utslipp, utvasking eller flytting av forurensende stoffer 
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som kan påvirke vannlevende og jordlevende organismer (flora, fauna, etc.) kjemisk tilstand, og 
egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig bruk. 

 

 

Denne rapporten nevner «Glennetjerne» 2 ganger og det sier vell mye om denne rapporten på 
45 sider. 

Man definerer krav og mål med henvisning til de aktuelle regelverkene og lovene men ikke 
aktuelle tiltak for det enkelte område for å ivareta dette! Denne rapporten skulle vært 
uttømmende på tiltak på hvordan man best mulig kan for eksempel opprettholde vannmiljø og 
naturmiljø ved Glennetjern. Det gjør den ikke! 

 

Rapport Riskiko vurdering ytremiljø: 

2.2 Uønskede hendelser 

2.2.1 Uønskede hendelser i anleggsfasen 

 

 

 

SVV har ikke engang brydd seg med å definere Glennebekken og Glennetjern men tar alle bekker og 
vassdrag under et! 

Glennetjern og Hølenvassdraget som er en liten resepient vil være mye mer følsom enn andre 
resepienter og således skulle den hatt en annen gradering. Vi mener at det er svært sansynelig at Glenne 
og Hølenvassdraget blir forurenset og at konsekvensen er svært stor.  
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2.2.2 Uønskede hendelser i driftsfasen 

 

 

 

SVV hevder altså at det er liten sansynelighet for saltvannspåvirkning av Glennetjern men innser at 
konsekvensen er STOR. Vil vil legge til at sanyneligheten også er STOR og alle vet hva det vil gjøre med 
området! SVV skriver at tiltak må vurderes. Hva med å spesifisere tiltaket klart og tydelig?  

 

Det samme her som for anleggsfasen. Glennetjern og Hølenvassdraget er ikke spesiefisert.  Vil si at både 
sansynelighet og konsevens er svært stor for forurensning i dette området! 

 

3 VURDERE RISIKO 

3.2 Anleggsfasen 
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4 FORSLAG TIL TILTAK 
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4.2 Mulige risikoreduserende tiltak og effekt 

 

 

Selvsagt skal det støyskjermes ved Glennetjern og ikke gjennomføres tiltak andre steder! 

For Skuterudbekken er det foreslått tiltak men ikke for Glennetjern/Hølenvassdraget.  At det er hugget 
noe gammeskog ved Glennetjern er det derimot fokus på. Det siste er ikke bra og det vil medføre at den 
bufferevnen som var i dette området for vann er redusert og at viktigheten av tiltak i forhold til 
vannmiljø øker. 

 

 

 

Som det står her er altså renseløsning under vurdering! Nå har SVV hatt 4 år på seg for å komme med en 
brukbar løsning.  Når en så viktig sak legges ut til høring må man forvente at løsninger er 
gjennomarbeidet og klare. Vi tolker dette slik at SVV innser at det ikke er mulig å få til en løsning som 
ivaretar Glennetjern og Hølen vassdraget der veitraseen nå ligger.  
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4.3 Anbefalte tiltak 
Tiltakene ovenfor anses å ha god risikoreduserende effekt og anbefales gjennomført som en 
del av den videre planleggingen, prosjekteringen, bygging og drift. 

 

5.2.2 Samfunnsmessige konsekvenser 

 

Det er ikke beskrevet noe konsekvens av dette. Dette vil få alvorlige konsekvenser pga forkomster av 
kvikk leire samt av vannet vil nå et metning over lengre tid en tidligere. Vil føre til oversvømmelse og 
flom helt opp til Kråkstad sentrum hyppigere en før. 

 

Rapport område stabilitet Glenne: 

Grunnforhold  
Grunnundersøkelsene viser at det er et område med bløt og sensitiv leire i området rundt og ned mot 
Glennetjern. I det flate partiet ved Glennetjern er leira svært bløt og viser lite/ingen motstand på utførte 
sonderinger. Øst, vest og nord for det bløte området er det små dybde til berg og noeberg i dagen. 
Løsmassene består av siltig leire, silt sand. Disse områdene sammenfaller med de brattere partiene og 
skogsområdene. Poretrykkmålere i området viser poretrykk varierende mellom 0- 10 kPa overtrykk i forhold 
til hydrostatisk poretrykk med GV i terreng. Se videre avsnitt 8.1.3 for videre beskrivelse av grunnforhold. 
 
6 
Potensiell fare knyttet til vassdrag  
Det går flere små bekker ut fra Glennetjern.  
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Dette er feil. Det går mange bekker inn til Glennetjern men det er bare en utløpsbekk. Dette 
avsnittet burde vell som teksten i overskriften sier kommet med flere detaljer om farer ved 
vassdraget og ikke kommet med feilinformasjon om bekker ut i fra Glennetjern… 

Oversvømmelse og isgang  
Flom og isgang vurderes ikke av RIG.  
 

Det vil bli både flom og isgang. Glennetjern og utløpsbekken er normalt bunnfrosset om 
vintrene. Hva vil skje ved temperatur svingninger til + sammen med mye nedbør? Blokkeringer i 
Tjern og bekk som vil føre til kraftigere oversvømmelser? Konsekvenser? Må utredes! 

Erosjon  
Vi er ikke kjent med at det er registrert aktiv erosjon i vassdragene. Det er gjort en sammenligning med 
flyfoto fra 1964 (Multiconsults flyfotoarkiv) og flyfoto fra2013 (finn.no), se Figur 6-1. Sammenligningen viser 
at det ikke er synlige endringer i utbredelse og form på bekkene som går ut fra Glennetjern, noe som tyder 
på at det ikke har vært aktiv erosjon av betydning i bekken de siste 50 år. Erosjon er ikke vurdert utover 
dette av RIG.  
 

En ting er hva det har vært, noe annet er hva det vil bli med fulle fangdammer og hyppig kraftig 
nedbør. I hht DSB så skal beregninger også favne beregninger etter at E18 er bygget og også 
med framtidige klimaforandringer.  

 

Skredlignende hendelser i bratte vassdrag  
Dette er ikke en aktuell fare i planområdet.  
 
Vi er tvilende til denne uttalelsen holder vann! Den vann metningen som nå vil komme pga 
stadige oversvømmelser og flom vil lett kunne føre nettopp til løsmasse skred. Vi ønsker 
dokumentasjon og beregninger på dette. 
 

Tidligere kartlagt faresone og 
tidligere kvikkleireskred  
Området ligger ikke innenfor tidligere kartlagt fare sone iht. kart på skrednett.no. Det er heller ikke registrert 
tidligere skredaktivitet i området. Området ligger i midlertid under marin grense, og grunnundersøkelser 
viser at det er sprøbruddmateriale i området. Fare for kvikkleireskred må dermed utredes for å tilfredsstille 
krav i NVE - veileder og TEK -10, kfr. ref. /1/ og /2/.  
 
Vi kjenner til at det er kvikk leire i området mellom tjern og planlagt E18. Vi ser med uro på 
dette og dette må kartlegges bedre! I hht NVE`s høringsuttalelse til kommunedel plan så skulle 
utredninger være klare til reguleringsplan. 
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Fare for kvikkleireskred  
Gjennomgangs av prosedyre NVE 7/2014  
Tabell 8-1 viser oppsummering av gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i ref. /1/.  
Vurdering av hvert punkt er gitt i avsnitt 8.1.1-8.1.10.  
Tabell 8-1 Oppsummering av gjennomgang av prosedyren NVE 7/2014  

 

 

Alle indikatorer tyder på at alt ligger til rette for at det kan utløses kvikkleire skred i dette 
området.  Det som er svært alvorlig er det at SVV gjennomgående undervurderer vann og 
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vannmiljø og herunder flom og flom beregninger lokalt.  Grunneiere har ønsker dialog med SVV 
for å bidra med lokalkunnskap. Dette er blitt bastant avvist fra SVV. Dokumentasjon på dette 
kan framlegges. Området rundt Glennetjern og i vassdraget nedstrøms har de siste årene stått 
mye oversvømt pga mye kraftig nedbør. Myrområdet rundt våtmarksområdet er helt mettet og 
også område mellom Tjern og ny planlagt E18 hvor det også finnes kvikk leire. Dette finnes det 
god video dokumentasjon på lagt ut på youtube.  Vi hever at dette problemet nå vil øke kraftig 
som en følge av at vannet fra 35 daa vei nå raskt vil oversvømme fangdammer å gå rett ut i 
vårmarksområdet. For eksempel 30 mm regn som fort kan komme på noen timer er over en 
million  liter vann i en allerede full fangdam som vil flomme over og gå rett til tjernet. Dette kan 
få katastrofale følger for Glennetjerns området og Hølen vassdraget!! 

 

Det er kanskje en grunn til at SVV ikke har kommet med vurderinger rundt lokale 
flomsituasjoner. Vi frykter at dette er bevist gjort av SVV! Dette må utredes og er også krav fra 
DSB i forhold til deres sjekklister for ROS analyser på veitiltak! 

 

8.1.1. Avklar hvor nøyaktig utredning skal være  
Utredningen utføres i reguleringsplanfase. Utredning skal bekrefte eller avkrefte reell fare for områdeskred.  
 
Hvorfor har ikke SVV kommet med detaljering her? 
 
8.1.2 
Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense Hele området ligger under marin 
grense.  
Hele området ligger under marin grense. 

Ja det gjør det! 

8.1.3 
Avgrens områder med marine avsetninger  
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Ved gjennomgang av utførte grunnundersøkelser er området for sannsynlig utbredelse av 
sprøbruddmaterialet skissert. Der det ikke er utført grunnundersøkelser er det gjort en vurdering i forhold til 
topografi i henhold til resultatene der undersøkelser er utført. Sannsynlig utbredelse av sprøbruddmateriale 
er skissert med blå skravur i Figur 8-2.  
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Dette er svært alvorlig. Kart over sprøbruddarealet ligger over 2 av gårdene i området mens 2 
andre ligger helt tett inntil!  

Grunnundersøkelsene viser at det er et område med store dybder til berg med bløt og sensitiv leire i 
området rundt og ned mot Glennetjern. I det flate partiet ved Glennetjern er leira svært bløt og viser 
lite/ingen motstand på utførte sonderinger. Mot nordøst, nærmere planlagt trase der terrenget stiger noe er 
leira fastere, men fortsatt karakterisert somsprøbruddmateriale. Videre mot nordvest og opp mot Østre 
Glenne gård bekrefter sonderingene at sprøbruddmaterialet er knyttet til søkket som går ned mot 
Glennetjern, og at det i de brattere partiene i øst og vest er fastere masser og mindre dybder til berg. Langs 
planlagt trase viser sonderinger vest for PR. 12680 og øst for PR.12970 tilsvarendegrunnforhold med små 
dybder til berg/berg i dagen og faste løsmasser. Sør og vest for Glennetjern er det ikke utført 
grunnundersøkelser, og utbredelsen er her basert på konservative antagelser.  
 

De to gårdene som ligger tett inntil har SVV bare gjord beregninger på men disse ligger også på 
hver side av området med bekkeutløpet til tjernet som ofte er oversvømt og som nå står i fare 
for ytterligere oversvømmelse.  

8.1.4 
Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området  
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Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.  
8.1.5 
Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred NVEs retningslinjer 
/1/beskriver hvordan terrengsanalyse utføres for å begrense aktsomhetsområdene til områder der 
topografien gir muligheter for områdeskred. For jevnt hellende terreng er kriteriet satt til terreng med 
helning brattere enn 1:20.  
Det er utført en GIS-analyse der områder med helning brattere enn 1:20 ersammenstilt med område med 
sannsynlig sprøbruddmateriale, se Figur 8-3.  
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Områder med helning >1:20 og sprøbruddmateriale vil være aktuelle for videre analyser. Analysen viser at 
det er større partier med helning brattere enn 1:20 i området som sammenfaller med antatt 
sprøbruddmateriale.  
 

SVV skriver her altså at analyse arbeidet for områder med større helling enn 1:20 vil fortsette. 
Vi mener at alvoret rundt dette tilsier at dette arbeidet skulle vært utført og fremlagt for 
vurderinger til reguleringsplanen! 

 

8.1.6 
Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/ vurdering av grunnlag  
Grunnundersøkelser ble utført vinter 2014/vår 2015, og grunnlag ansees som tilfredsstillende for å fortsette 
med vurdering av områdestabilitet.  
8.1.7 
Avgrens løsneområder nøyaktig NVEs retningslinjer /1/ beskriver hvordan man kan bruke mindre 
konservative  terrengkriterier for å innsnevre løsneområdene ytterlige i forhold til det som er gjort i pkt. 5. 
For jevnt hellende terreng er kriteriet redusert til helning brattere enn 1:15. Det er utført en GIS-analyse der 
områder med helning brattere enn 1:15 er sammenstilt med område med sannsynlig sprøbruddmateriale, 
se Figur 8-4. Grønt illustrer helning slakere enn 1:15, brunt illustrerer helning brattere enn 1:15. Området 
med potensielt sprøbruddmateriale er markert med blå skravur.  
 

10 
Konklusjon  
Vurderinger viser at det ikke er reell fare for  
områdestabilitet for dagens situasjon i området.  
 
Ny vegfylling kan ikke etableres med tunge masser, men det må innføres geotekniske tiltak for å oppnå 
tilfredsstillende stabilitet. Geotekniske tiltak kan være bruk av lette masser, evt. i kombinasjon med 
kalk/sementpeler.  
11 
Viktige og kritiske momenter  
Planlagte tiltak i området er skjæring og fyllinger. Tiltak må detaljprosjekteres i byggeplan og det er viktig at 
stabilitet i alle faser av anleggsarbeidene vurderes. Det er utarbeidet egne notater som omhandler 
geotekniske vurderinger fordagsoner og konstruksjoner som inkluderer vurderinger og evt. tiltak for å 
opprettholde tilfredsstillende lokalstabilitet.  
 

Vi stiller oss sterkt kritiske til både konklusjon og vurderinger i denne rapporten som er svært 
viktig. Spesielt i lys av at det ikke er foretatt flomberegninger lokalt og heller ikke sett på den 
vannmetningen som er i dette området.  

Saken skal avvises! 
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Rapport Geotekniske material parametre – Glenne. 

5.2 Karakterisering av jord I det flate området sørøst for Glennetjern er det påvist kvikk og sensitivleire i 
borpunktene. Dette begrenser seg midlertidig området lokalt ned mot Glennetjern. Nordover mot 
vegtraseen er det viser grunnundersøkelsene mindre sensitiv leire, og fastere masser. Massene blir fastere 
mot nordøst.  

Dette er vi kjent med og dette sier rapporten «Rapport område stabilitet Glenne» også. 
 
Notat – Beskrivelse av grunnforhold. 

7.2.11 
Gryteland-Glenne (PR.11220  
- 
PR.12120) 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området.  
Dybde til berg 
Det antas små dybder til berg.Løsmasser NGUs løsmassekart viser at løsmassene består av marine 
strandavsetninger, randmorene, tynn havavsetning og bart fjell.  
 

Dette er ganske utrolig,- man har altså ikke foretatt borringer her, SVV  antar at det er små 
dybder til fjell tiltross for at de har hevdet noe annet i kommuneplandel prosessen når vi 
hevdet dette. 

7.2.12 
Glenne -Frestad (PR.12120 -PR.14820) 
Dybde til bergSør for PR.13020 og PR.14320 viser dybde til antatt berg mellom 2,4 m og7,7 m. I en 
sondering utført ved Kråkstadelva er det sondert til 30 m dybde uten å påtreffe berg.Opp mot Frestad blir 
løsmassetykkelsen igjen lavere, og det er registrert mellom 7,9 m og 11,7m dybde til antatt berg. 
 
Som det står over og som vi hele tiden har hevdet også med hjelp fra Geolog Heim så er 
dybdene til fjell svært små og fjell tunell igjennom område Gryteland til Kråkstad dalen er ikke 
noe problem.  Det viser også snitt skisser av tegningene av veitraseen fra SVV sitt hefte, 
«Illustrasjoner til planforslag E18 Retvedt-Vinterbro – Ski kommune»: 
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Det ville ikke vært noe problem å med tunell påhugg på ca 115 meter i vest ved Grytland for å 
gå videre østover litt nedover for å komme under 100 meters kvote ca før Glennetjern og 
komme ut på omtrent denne kvota ved Kråkstad dalen. Detter er fult mulig noe som vi har 
hevdet hele tiden og dokumentert til høringen til planprogrammet i 2014. Derimot har SVV i 
forbindelse med kommunedels plan og mekling med Fylkesmann benektet at var mulig. Nå 
kommer det altså svart på hvit fra SVV! 
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Dette kartet viser Holstad tunellen hvor tunell taket ligger på 100 meter kvota ved inngang vest.  

 

 

 

Rapport Vannmiljø: 

 

S.7 
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 Av en eller annen grunn så har man valgt å føre Glennetjern og Hølenvassdraget som 2 forskjellige 
områder. Dette er det samme vassdraget men starten på vassdraget er i Glennetjern. Dette gjør ikke 
området mindre viktig og vi mener verdien bør opp på STOR. 
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Man påstår at saltpåvirkningen av både tjern og Hølenvassdrag vil være ubetydelig. Det er alment kjent 
at salvanns påvirkning vil starte kjemiske prosesser som blant annet vil utfelle kopper fra grunn.  Dette 
samlet sett sammen med forurensningen fra veien vil gi betydelig stor konsekvens både for Glennetjern 
og Hølenvassdraget. 

 

 

 

Når det gjelder Kråkstad elva så fokuserer man på at utslippet er så stort at dette vil gi liten 
forurensningsbelastning. Vi stiller et stort spørsmålstegn rundt denne vurderingen.  

 

s.9 

0.3 Konsekvenser i anleggsfase (gjelder begge kommuner) 

«Etablering av rensedammer for driftsfasen er lagt inn som en forutsetning ved kryssing av 
alle vassdrag. Der det er egnet kan rensedammene etableres så tidlig som mulig i 
anleggsperioden slik at de i størst mulig grad også kan fungere som sedimentasjonsfeller for 
avrenning fra anleggsområdene.” 

 

HVOR DA? Det er ikke detaljert. 

 

«Forslag til utslippskrav utarbeides som del av YM-plan for de enkelte entreprisene 

Nedenfor gis en oppsummering av anleggstiltak for å minimere avrenning av partikler og 
hindre oljesøl fra anleggsområdet til resipient. 
� Avskjærende grøfter og ledevoller oppstrøms anleggsområdet planlegges og etableres 
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tidlig for å redusere at overflatevann fra oppstrøms arealer renner inn i anleggsområdet 
� Prioritere masseforflytninger i perioder med lite nedbør. 
� Rask tilsåing etter hvert som nye områder ferdig etableres. 
� Etablering av midlertidige rensedammer; sedimentasjonsdammer /fangdammer 
nedstrøms vannveger og i lavpunkter i terrenget. 
� Tiltak mot oljesøl: Muligheter for stenging av basseng for lensing av olje. Lagre 
absorbsjonsmiddel i anleggsmaskinene samt at lensepumper skal ligge i beredskap ved 
riggene. Gode varslingsrutiner er viktig. 
� Kombinasjon av sedimentasjonsbasseng og sandfilter hvis det er store mengder partikler 
i avrenningsvannet. 
� Sedimentasjonskontainere brukes der det ikke er mulig å anlegge noen midlertidig 
rensedam. 
� Tilstrebe å beholde graskledte buffersoner i flomveger, langs elv og vassdrag og i 
lavpunkt i terrenget 
� Mellomlagring av masser legges på høytliggende områder, eller med god drenering av 
overflatevann utenom jordlagre, slik at vannpåvirkningen reduseres til nedbør på 
jordhaugene. 
� Tildekking av masser med tett duk 
� Masser legges i god avstand til vannresipient 
� Krav til prøvetaking oppstrøms og nedstrøms anleggsområde» 

 

Ja det er fint å ha definert noen mål men hvordan skal dette følges opp senere? 

Ber om at det enkelte tiltakene blir definert for hvert enkelt område for eksempel for Glennetjern. 
Hvordan har man for eksempel tenkt å plassere fangdam for anleggsområde og hvor skal vannet som 
kan bestå av både olje og diesel i tilegg til jordpartikkler ledes? 

 

Dette må ledes utenom Våtmarksområdet og dette må felles ned i reguleringsplanen!! 

 

s.19 

1 TILTAKSBESKRIVELSE 

1.3 Kommunegrensa – Retvet 

 

 

S.21 

«På strekningen forbi Glennetjern har E18 et lavpunkt, men vegen ligger på en fylling litt 
høyere enn det naturlige terrenget. Videre østover følger E18 eksisterende terreng og går i 
stigning opp mot Bjastadveien som vil krysse over E18 på Bjastad bru. Etter Bjastadveien 
faller terrenget ned mot Kråkstaddalen/Kråkstadelva, og E18 følger terrenget.» 
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Det er svært uheldig av vegen når den passerer Glennetjern heves og plasseres på en fylling over 
delebekken mellom Glennegårdene. Dette kommer vi tilbake til. Vil også kommentere at VR bildene er 
av svært gammel dato. Fra 2009 eller eldre. Det viser hverken ny bebyggelse eller endring på områder 
med skog. I dette bildet vises skogsområder på øst siden ved Glennetjern som har blitt hugget ned for et 
par år siden og som også gjør at bufferevnen til å ta opp vannmengder er blitt kraftig redusert.  
Nyplanting er ikke utført og grunneier har også forsøkt å innlemme dette myr området i «ny jord» uten 
at det ble antatt. 

 

 

s.25 

1.4 Tema som er felles for de tre delstrekningene 
1.4.1 Bruer og viltkulverter og tunnelportaler 

s.28 

«Gryteland viltkulvert 
Viltkryssingen er en kombinert vilt-, drift- og turveiforbindelse over E18. Gryteland skogsbilvei 
vil også bli ført over kulverten. Lengen av kulverten langs E18 er ca. 90 meter. Overgangen 
skal beplantes med trær langs viltgjerdene og langs skogsbilveien for å skjerme viltet fra 
menneskelig aktivitet” 
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Bildet viser på ny hvordan området var for ca 10 års siden da skogen nylig var hugget og ikke nå 
situasjonen. Dette gir en for dårlig visuel framstilling til omgivelsene! 

 

S.30 

1.4.2 Tunneler, tekniske bygg og tunnelvann 

1.4.3 Vannhåndtering 
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«Alt overvann skal renses før det slippes ut til vannresipient. Rensing vil hovedsakelig skje via 
konstruerte dammer/sedimentasjonsbasseng. 
Sedimentasjonsbassengene er anlagt i tilknytning til vassdrag og gitt en naturlig, men 
arealeffektiv utforming. Dimensjonering er basert på avrenningsareal, lokale rensekrav og 
renseløsning. 
Det planlegges rensedam for vegvann ved Vinterbro nord, Vinterbro sør, ved 
Nygårdskrysset, ved Holstadkrysset og ved Grytelandsbekken i Ås kommune og ved Glenne, 
Kråkstadelva og Bergerbekken i Ski kommune. Alle rensedammer har driftsveg fra øvrig 
vegnett fram til dammen for drift og vedlikehold.» 

 

1.4.4 Geologi og geoteknikk 
«Beskrivelsene av grunnforhold baserer seg på NGUs løsmassekart og omfattende 
grunnundersøkelser som er gjennomført innenfor vedtatt vegkorridor. Området preges av 
uryddige grunnforhold med store lokale forskjeller i grunnforholdene. Det finnes større 
områder med berg i dagen og tynt løsmassedekke, men også områder med svært bløt 
sensitiv leire (kvikkleire) og store dybder til fjell. 
På grunn av de dårlige grunnforholdene er det søkt etter løsninger hvor ny E18 ligger «lett» i 
terrenget, det vil si uten store skjæringer eller fyllinger. Der det likevel er behov for 
skjæringer og fyllinger på grunn av vegens geometri, er fyllingene laget av lette masser som 
for eksempel lettklinker, EPC og glassopor. Ved bruene er det gjennomført særskilte 
vurderinger knyttet til fundamentering. For plassering av tunnelportalene er det gjort grundige 
vurderinger av grunnforhold og nødvendig fjelloverdekning.» 

 

Gjennom kartmateriale som, nå er framlagt av grunnfjell har vi fått bekrefta våre tidligere påstander om 
at tunell forbi Glennetjern med påhugg Grytland og ved Kråkstad dalen er fullt mulig. 

 

s.35 

2 RENSELØSNINGER 

«Utvidelse og utbygging av ny veg kan føre til forringelse av vannkvaliteten. Risikoen for 
forringelse vil avhenge av mange faktorer; blant annet avstand fra veg til vassdrag, ÅDT 
(årlig døgntrafikk) på vegen, samt de lokale naturforholdene og sårbarheten til vassdraget. 
Angående forurensning fra veg henvises det i SVV håndbok N100 (2013) til nasjonale mål, 
forskrifter og retningslinjer mht. grenseverdier, og videre at behovet for tiltak skal vurderes. 
Fra håndbok N100 (2013), side 13: "Det er viktig å unngå/redusere negative miljøeffekter 
og fremme miljøforbedringer. ... Grenseverdier for støy og forurensning fra trafikken er definert 
i nasjonale mål, forskrifter og retningslinjer. Disse verdiene bestemmer hva slags type 
avbøtende tiltak som må iverksettes. ... Behov for tiltak for å redusere avrenning av forurenset 
overvann vurderes" 
Et av fire hovedmål i nasjonal transportplan er: 
«Begrense klimagassutslipp, redusere miljøvirkninger av transport, samt bidra til å oppfylle 
nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på området.» 
I kommunedelplanen er det konkludert med at alt vann skal renses før det slippes ut i 
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resipient. Videre er dette gjentatt i det tekniske premissdokumentet for prosjektet. 
Ved bygging av ny E18 Vinterbro - Retvet skal det derfor utredes anlegg for oppsamling og 
rensing av overvann fra veg samt fra vaskevann fra tunnelene. 
I Vegdirektoratets rapport nr. 295 om vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging 
beskrives ulike alternativer for behandling / beskyttelse av vannforekomstene. Flere av 
tiltakene er også inkludert i vannportalen sitt tiltaksbibliotek for bedring av vannforekomstene 
(Vannportalen, 2012)” 

Dette som er skrevet høres fint ut men vi kan ikke se at planene legger til rette for dette ved 
Glennetjern. Vi velger å kalle dette «intensjoner» men vi kjenner til at SVV sine intensjoner ofte blir med 
det. Ref meklingsprotokollen med fylkesmann fra 2012 omtalt av Stein Fyksen, SVV leder i jordflytt 
prosjektet som omtalte denne på møte i grunneier laget som en «intensjons avtale». Vi ser at den også 
kun har blitt håndtert deretter av SVV. 

 

2.1 Rensing av overvann fra dagsoner 
«Overvann fra vei inneholder rester fra kjøretøy, veibane og tilførte kjemikalier (maling og 
salt). Mengden av forurensninger er delvis proporsjonal med trafikktetthet (ÅDT). Basert på 
målinger er det utarbeidet utslippsfaktorer fra veg til vann (Statens vegvesen Rapport 
2004/08). Det er videre i beskrivelsene benyttet ÅDT på 25 000 for beregning av 
forurensninger fra ny E18, se Tabell 6, kapittel 3. 
Mye av forurensningskomponentene er partikkelbundet, og kan dermed fjernes ved 
sedimentering i sandfang med etterfølgende rensebasseng der dette er mulig, eller ved 
filtrering i egnede filtergrøfter. Rensebasseng kan eventuelt suppleres med et filterbasert 
rensetrinn, for de mest sårbare resipienter. 
Salt fanges ikke opp i noen av renseløsningene nevnt over, og må behandles særskilt der 
salt kan utgjøre et problem. Dette gjelder særlig i mindre vann og i grunnvanns-akviferer.» 

 

Når det gjelder saltvann,- dette må ledes utenom Våtmarksområdet Glennetjern. 

s.36 

2.2 Renseløsninger 
«En forutsetning er at alt overvann fra vegen samles opp og renses før det ledes til resipient.» 

Salt i avrenningsvannet 
«Salt fanges ikke opp i noen av renseløsningene nevnt over, og må behandles særskilt der 
salt kan utgjøre et problem. Plassering av veglinja i forhold til sårbar resipient, eventuelt 
bortføring av vegvann til mindre sårbar resipient, er det mest effektive tiltaket for å redusere 
avrenning av vegsalt. Ved spesielt sårbare resipienter kan det vurderes å ikke salte på deler 
av vegen. Statens vegvesen har fokus på å redusere saltbruken og det jobbes kontinuerlig 
med å forbedre strategier og metoder for saltning for å redusere mengde salt brukt. Det 
lages en egen ytre miljøplan for driftsfasen der dette temaet også blir vurdert. 
Metoder for redusert saltbelastning på sårbare resipienter kan være: 
� Redusert saltbruk, 
� Alternative metoder for å sikre friksjon som f.eks. bruk av sand (varm og kald) 
� Oppsamling og bort kjøring av snø, 
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� Oppsamling og avrenning via gresskledte grøfter, 
� Infiltrasjon i grøfter eller vegskuldre med et filter av sand / silt, 
� Fortynning med annet vann, 
� Teknisk bortledning av saltvann forbi sårbar resipient. I mindre tjern med høy 
saltkonsentrasjon kan det gjennomføres kontrollert utpumping av bunnvann for å 
skifte ut saltvannet. 
Det er to overflatevann i planområdet, Østensjøvann og Glennetjern. Ekstra tilførsel til 
Østensjøvann fra ny E18 ansees som begrenset, ut fra dagens tilførsel fra vegene rundt 
vannet og fra tette flater i Ski sentrum. Dersom overvåkningen av Østensjøvann viser at 
saltvann er et problem, må tiltak settes inn. 
For Glennetjern er det i tillegg til rensedam, foreslått ekstra grøfter langs vegen med lukkede 
sandfang, infiltrasjon og oppsamling til rensedam. Dette kan bidra til å holde (midlertidig) noe 
salt tilbake, og dermed redusere saltkonsentrasjonen. En fordeling av saltet over tid kan 
bidra til naturlig utskifting av vannet i Glennetjern slik at det ikke blir en sterk 
saltkonsentrasjon i bunnvannet. Utslipp fra rensedam til Glennetjern kan alternativt ledes via 
våtmark som ytterligere kan holde tilbake / redusere saltkonsentrasjonen før utslipp til tjernet.» 

Høres fint ut hvis dette kan dokumenteres å ha noen effekt. Som SVV selv skriver så vil saltvannet 
uansett nå Glennetjern og alle vet hva som vil skje da med denne lille resepienten. 

 

 

 

2.3 Prinsipper og dimensjonering av rensedam 

Dette kapittelet er uttømmende på hvordan dimensjonere og med 
henvisninger til SVV håndbok 295. I forordet til denne boka står for øvrig 
følgende:  

«Det har framkommet ny kunnskap både innenfor faglige og juridiske problemstillinger siden 
rapporten ble utgitt første gang som Håndbok 261, i 2006. Leseren bør være oppmerksom på at 
dette nye opptrykket ikke er oppdatert med tanke på nasjonal og internasjonal kunnskap innenfor 
håndtering av vegvann. Betydningen av vannforskriften og endringene i forurensningsforskriftens 
kapittel 15A Påslipp er ikke omtalt.» 

Dette sier vell mye om planleggingen som er utført i hht gamle normer. 

For øvrig så sier alikvell boka følgende om tilførsel av forurenset og saltholdig vann til en sårbar 
resepient lik Glennetjern: 

“3.2. Bortledning 
De omtalte rensetiltakene i foreliggende rapport har ingen renseeffekt for vegsalt. Riktignok kan 
tiltakene dempe (forsinke) saltbelastningen i et vassdrag, men utslippsmengden påvirkes ikke av 
rensetiltaket. I tilfeller med utslipp til særlig sårbare resipienter, kan det også være teoretisk mulig 
at tiltakene ikke gir tilstrekkelig rensing for andre stoffer. I nevnte situasjoner kan oppsamling og 
bortledning av overvannet til en annen mer robust resipient være en aktuell løsning. Slike tilfeller vil 
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normalt kreve pumping av overvannet og det vil være hensiktmessig å etablere et utjevningsmagasin 
for å unngå unødig store pumpedimensjoner. Ved å utforme utjevningmagasinet som et åpent 
overvannsbasseng vil man samtidig oppnå en rensing av overvannet og dermed reduseres 
forurensningsbelastningen i resipienten som mottar overvannet. Dimensjoneringen må tilpasses 
tilstanden i resipienten og behovet for rensing. 
En del av vegsaltet spres til sideterreng med sprut og avdrift. Dessuten vil noe av overvannet 
som inneholder mesteparten av vegsaltet infiltrere i veggrøfta og ikke fanges opp av overvannseller 
drenssystemet. Dette saltet vil spres til resipienten via grunnvannet. Det er viktig å ta dette i 
betraktning i forhold til resipientens tåleevne før eventuelle pumpetiltak iverksettes. Dersom den 
diffuse spredningen av salt til resipienten er uakseptabel, må det i tillegg til bortledning gjennomføres 
tettetiltak i overflaten av grøften” 

Dette har SVV glemt å skrive noe om i sin rapport i forbindelse med Glennetjern som ville være en mulig måte å 
forskåne området i best mulig grad på -> Avbøtende tiltak. 

 

3.3.2 Grytelandsbekken bru 
«Overvann fra brua slippes ned hver 30. meter til sandfang og videre til samleledning. Vannet 
går via en oljeavskiller før det slippes ut i Grytelandsbekken. 

3.3.3 Grytelandsbekken 
Det er foreslått å bygge en komplett rensedam (sedimentasjonskammer og 
sedimentasjonsdam) ved profil 10700 før videreføring til Grytelandsbekken. Rensedammen 
er foreslått plassert nord for brua i en naturlig amfi slik at overflatevann må ledes utenom 
dammen. Rensedammen er 560 m2.” 

3.4 Glenne 
«Det er totalt ca. 1,7 km vei med avrenning mot Glenne, med lavpunkt ved ca profil 12800. 
Det planlegges rensedam på nordsiden av vegen ved profil 12800 med avrenning til 
Glennetjern via bekk. Bekken kan etableres med en terskel med filtermasser som sikrer 
ekstra rensing før Glennetjern. 
Salt kan ikke renses i rensedammer, men noe salt vil kunne holdes midlertidig tilbake i 
veggrøft / infiltrasjonsgrøft. Det er foreslått en alternativ løsning med grøfter og infiltrasjon i 
sidegrøfter før oppsamling til rensebasseng og utslipp til Glennetjern. Dette kan bidra til 
forsinkelser eller redusert saltkonsentrasjon som kan hindre at saltkonsentrasjonen i tjernet 
blir så stor at vår og høst inversjonen uteblir. 
Dersom overvåking av Glennetjern tilsier behov for ytterligere tiltak kan det etter-etableres en 
overføringsledning for omløp til bekk nedstrøms tjernet i perioder. Også kontrollert pumping» 
av bunnvann fra Glennetjern med mye salt er mulig dersom behov. Se kapittel 4.2 for flere 
alternative tiltak. 

 

Vi opplever at SVV er usikre på hva de skal velge for en løsning ved Glennetjern i det de skriver at de ved 
behov kan pumpe vann ut av Glennetjern. 

I et forslag til reguleringsplan må det forelegge en plan og ikke noe hvis om at dersom plan. Dette 
understreker at vår tillit til at SVV vil lage en god plan for området er lik 0. 

58 
 



  

Et enkelt regnestykke 1750 meter vei *20 meter bredde = 35 000m2, 2% rensedam skulle være 35000 
*0,02 = 700 m2. Noe er altså feil i utregninga til SVV i hht SVV sin egen håndbok. Denne håndboka 
anbefaler 2-2,5% areal størrelse i forhold til det reduserte normal arealet her på 35 daa. SVV velger altså 
å gå langt under sine egne anbefalninger og det må tillegges vekt at denne boka heller ikke baserer seg 
på nye metoder som tidligere nevnt men bruker metodikk fra tidlig 2000 tall. De siste årene kjenner vi til 
at det har vært en økning i nedbøren på ca 20% og at nedbøren kommer hyppigere. Så spørsmålet er om 
denne type fangdammer er i forberedt for fremtidas nedbør. Er den det? 
Står heller ikke noe om en ekstra dam som anbefales i SVV sin egen håndbok 295:  
«Forbehandling av overvannet i et slambasseng for fjerning av grovslam og olje er en 
viktig forutsetning for god og stabil rensing i hovedanlegget.» 

Hva tenker egentelig SVV å gjøre ved Glennetjern? 
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Hva mener SVV her da? Hvor er pilene for rensedammer? 
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Det står: «for videreføring til Glennetjern eller til utløpsbekk fra Glennetjern» 

Ja,- hva er planen? Det som er sikkert er at å lede vanne fra denne rensedammen med denne 
plasseringen ved profil 12800 ikke lar seg gjøre å «lede» vannet til utløpsbekken. Til det er det for lite 
fall. Lavbrekket må forskyves østover slik at man får nok fall til å lede vannet 400-500 meter ned i 
utløpsbekken. Eventuelt så må det pumpes men det er selvsagt en dårlig løsning. 

 

«For å vurdere mulig reduksjon av saltpåvirkning av Glennetjern foreslås bruk av rensegrøfter 
langs veien øst for lavpunktet, mellom profil 12650 – 13400. Vegvann samles opp i 
gresskledte transportgrøfter og ledes etter 300 meter ut til en parallell rensegrøft med sand 
og drensrør. I transportgrøfta etableres sandfang hver 50 meter for oppsamling av grovere 
partikler. I rensegrøfta legges sand med et tynt humusdekke for etablering av vegetasjon. 
Erfaringsmessig vil noe salt henge igjen i vegetasjonen og i sandfilteret. Saltet vil trolig 
vaskes ut i løpet av sesongen, men rensegrøftene vil kunne redusere saltkonsentrasjonen i 
den mest utsatte perioden.” 
Figur 
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«For å vurdere mulig reduksjon av saltpåvirkning av Glennetjern foreslås bruk av rensegrøfter 
langs veien øst for lavpunktet, mellom profil 12650 – 13400. Vegvann samles opp i 
gresskledte transportgrøfter og ledes etter 300 meter ut til en parallell rensegrøft med sand 
og drensrør. I transportgrøfta etableres sandfang hver 50 meter for oppsamling av grovere 
partikler. I rensegrøfta legges sand med et tynt humusdekke for etablering av vegetasjon. 
Erfaringsmessig vil noe salt henge igjen i vegetasjonen og i sandfilteret. Saltet vil trolig 
vaskes ut i løpet av sesongen, men rensegrøftene vil kunne redusere saltkonsentrasjonen i 
den mest utsatte perioden.” 

 

 

 

Høres finurlig ut på papiret men ved mye overvann så vil dette uansett ikke fungere og alt vil selvsagt gå 
rett i våtmarksområde. Hvorfor er ikke oljeavskillere og systemer for å takle tankbil velt tatt med i 
planleggingen? I tilegg til saltvann vil selvsagt en tankbilvelt med lekasje av kjemikalier eller olje 
produkter være «drepen» for området. 

62 
 



 

 

 

Regner ut rensedammen fra høybrekk til bro med tallene fra tabell. 940 meter og arealet er 18.000 m2 
som SVV selv skriver. 2% av dette skal være 376 m2. SVV skriver at dette er 550.  De har igjen regner feil 
noe som ikke gir tillit til prosessen.  

 

Denne rensedammen blir liggende nede på den såkalte «flomsletta». Ved mye nedbør slik vi har hatt 
gjentatte ganger i løpet av et år de siste årene vil disse rensedammene ha 0 effekt. Likeledes en tankbil 
velt når det striregner vil således kunne skape en katastrofe både lokalt og selvsagt for drikkevannet til 
Mosseregionen. Hva er planen her? Ser at det er planlagt oljeavskillere fra broa men vil det stoppe store 
utslipp og hva er planlagt fra de vell 900 metrene retning vest mot Glennetjern?  

 

3.5.1 Kråkstad vest 
«Det er foreslått å bygge en komplett rensedam (sedimentasjonskammer og 
sedimentasjonsdam) ved profil 14450 før videreføring til Kråkstadelva. 
Overvann fra ca. profil 13400 og til ca. 100 meter ut på broen ledes til rensedammen, før 
utslipp til Kråkstadelva. Rensedammen blir ca. 510 m2. 
Overvann fra brua slippes ned hver 30. meter til sandfang og videre til samleledning. Vannet 
går via en oljeavskiller før det slippes ut i Kråkstadelva.» 

 

4 KONSEKVENSUTREDNING VANNMILØ 
4.1 Verdivurdering 
4.1.1 Avgrensning av fagområdet 
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«Vannmiljø er en del av tema Naturmangfold i Statens Vegvesen Håndbok V712, 2014: 
Konsekvensanalyser, og knyttes opp mot livsbetingelsene for naturmangfold i både jord og 
vann: «Miljøtilstand i vannforekomsten; omfatter både økologisk og kjemisk tilstand. God 
økologisk tilstand er definert som akseptable avvik fra naturtilstanden for de biologiske 
elementene, samt for de fysisk-kjemiske og hydromorfologiske støtteparameterne». 
Biologisk mangfold i vann er omtalt under temarapport 211 naturmiljø. 
Flomberegninger som er gjennomført for vurderinger av VA-løsninger i prosjektet omtales i 
temarapport 230 Vassdragstekniske vurderinger. 
Vannressurser inkluderer både overflatevann og grunnvann, bl.a. til drikkevann, i landbruket 
og energiforsyning. 
Influensområdet inkluderer det berørte vassdragets nedbørsfelt, med spesiell vekt på 
vannforekomster nedstrøms inngrepet. 
Rapporten om Vannmiljø er utarbeidet ved å kombinere utredningene for vann innen 
temaene naturressurser og naturmangfold. 
Fra planprogrammet: Det skal etableres renseløsninger ved påslipp av overvann til bekker / 
elver både fra veg i dagen og fra tunnelene. Utforming og dimensjonering av 
renseløsningene skal prosjekteres i reguleringsplanfasen. Utslipp til vassdrag må tilfredsstille 
kravene etter vannforskriften og naturmangfoldloven etter de miljømål som er satt og hva 
den aktuelle resipient tåler av belastning. 
For vannmiljøet skal kravene til utslipp fra veg til vassdrag tilfredsstille kravene etter bl.a. 
vannforskriften og naturmangfoldloven med de miljømål som settes for den enkelte 
vannforekomst. 
Vannkvalitetskrav for utslipp til Gjersjøen, Årungen (via Bølstadbekken), Glennetjern, 
Kråkstadelva og bekker med utløp til Hobølvassdraget er foreslått som del av 
reguleringsplanen. 
Det skal også vurderes om alternativene strider mot nasjonale målt. Ny aktivitet eller inngrep 
i vannforekomst som hindrer at god tilstand kan nås, ev. som medfører fare for 
nedklassifisering, jf. Vannforskriftens § 12, er et eksempel på et kriteria (SVV, 2014)» 
  
 
«I henhold til Vannforvaltningsforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe 
vannkvaliteten i vann og vassdrag. I vannforekomster som er i risiko, dvs vassdrag hvor 
eksisterende vannkvalitet ikke tilfredsstiller såkalt «god økologisk» status, skal det 
iverksettes tiltak.” 
 
4.1.3 Overordnede trekk 
«Innen planområdet er det ett større overflatevann – Østensjøvann, og ett mindre tjern – 
Glennetjernet, i tillegg til flere gårdsdammer. Det er flere elver/ bekker i planområdet, som 
alle er sterkt påvirket av de store landbruksarealene i områdene.» 
 
Dette er feil. Glennetjern er i dag utnyttet både som vannressurs i forhold til vanning til potet/ 
grønnsaker og korn samt til drikkevann til kuer på beite. Glennetjern er starten på Hølenvassdraget hvor 
det også er fiske ressurser. 
 
4.1.6 Verdivurdering Kommunegrensa – Retvet 
Vassdragenes økologiske tilstand er vist i Figur 79, hvor gul farge representerer moderat 
økologisk tilstand, oransje er dårlig tilstand og rød farge representerer svært dårlig økologisk 
tilstand. 
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Verdivurdering Kommunegrensa – Retvet inkluderer Glennetjern og Hølenvassdraget, 
Kråkstadelva og Bergerbekken (Tingulstadbekken), de to siste er del av Hobølvassdraget. 
Glennetjern 
Nedbørfeltet til Glennetjern er ca. 1,4 km2, hvorav selve vannet utgjør 1 %. Det er ca. 55 % 
dyrket mark og 40 % skog i nedbørfeltet. Utløpsbekken fra Glennetjern har lite fall (1:700) de 
første kilometerne. 
 
Konkretisering, 1,4 km2= 1400daa nedbørsfelt, Vannet utgjør 1% -> 14 daa. Vil tilegge at 
våtmarksområdet er minst like stort så vannvolumet her utgjør mye mer. Fallet er svært dårlig JA. 
 
Tilstand 
«Glennetjern er ikke egen vannforekomst og dermed ikke separat karakterisert med hensyn til 
økologisk status i vann-nett.no. Glennetjern inngår i Hølenelva som i vann.nett.no er 
karakterisert med moderat økologisk tilstand, se Figur 81. I Ski kommune er øvre delen av 
Hølenvassdraget karakterisert med dårlig økologisk tilstand. (Ski kommune. Grønt regnskap, 
2013). Vannkvaliteten i Glennetjern var i 2009 klassifisert i tilstandsklasse 5, meget dårlig 
(Øygard, 2010) Figur 80, i hovedsak på grunn av landbruksavrenning og lokale 
avløpsanlegg. Det er i senere år gjennomført tiltak for å bedre vannkvaliteten, med blant 
annet rensedammer for avrenning fra landbruk og oppgradering av renseanlegg. Også 
lenger ned, nær utløpet ved Hølen har vassdraget tilstandsklasse 5, svært dårlig. Hovedkilde 
til forurensning er her landbruket og kloakkrenseanlegg (Ski kommune. Grønt regnskap, 
2013).» 
Naturmiljø 
«Glennetjern er en rik kulturlandskapssjø av regional verdi (B), jfr naturmiljø utredningen. 
Glennetjern er et artsrikt tjern lite påvirket av tekniske inngrep. Sjeldne arter som dvergmaure 
er registrert. Glennetjern har en ganske ordinær fauna av ferskvannsorganismer på grunn av 
at tjernet er ganske dypt uten særlig grunne og vegetasjonsrike partier.» 
 
Det har vært gjennomført nye avløpsanlegg på alle husstander de siste årene og hydrotekniske tiltak 
innen landbruket har også blitt gjenomført.  Tilstandsklassen de siste årene skal derfor ha blitt 
forbedret. 

Naturmiljø verd Glennetjern er for dårlig utredet. Når det gjelder dybde i tjernet så ligger den på ca 1 
meter som bunnfryser om vinteren. På det dypeste mot utløpsbekken er det rundt 1.70 m. 

Vintertid vil dette selvsagt føre til at alt overvann fra totalt 35 daa motorvei vil renne ut på tjernet og 
oversvømme hele området. Utløpsbekken fryser selvsagt også.  

Brukerinteresser 
«Det tas noe vann fra tjernet til jordbruksvanning. Brukerinteressene til vannmiljøet lokalt er i 
hovedsak knyttet til tjernet som kulturlanskapssjø.» 

Det brukes i tillegg til jordbruksvanning også vann til  storfe som beiter rundt tjernet. 

Vurdering av verdi: 
I vann-nett.no er Glennetjern en del av Hølenvassdraget og karakterisert med moderat 
økologisk tilstand, som gir en middels verdi ihht håndbok V172. Lokalt viktig 
kulturlandskapssjø og fiskeinteresser i nedre del av vassdraget bekrefter verdivurderingen. 
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Hølenvassdraget 

«Hølenvassdraget (regine enhet 004.B), er del av vannområdet Morsa. Vassdraget starter ved 
Glennetjern med utløp til Kroerbekken, som går via Loskabekken til Hølenelva, som har utløp 
til sjøen ved Hølen. 
Ny vei berører øverste del av nedbørfeltet i en strekning på inntil 1700 meter. 
Området er dominert av landbruk med avrenning mot Glennetjern med et tilhørende 
våtmarksområde. Kroerbekken har utløp fra Glennetjern med svært lite fall den første km. 
Tilstand 
I vann-nett.no er Hølenvassdraget karakterisert med moderat økologisk tilstand Kroerbekken 
øverst i Hølenvassdraget hadde i 2013 dårlig økologisk tilstand, se Figur 80. Det har ikke 
vært noe forbedring i bekken de 16 siste årene (Ski kommune. Grønt regnskap, 2013). 

 

Naturmiljø 
Kroerbekken renner gjennom et intensivt jordbrukslandskap. Kantsonene er smale og det er 
stor avrenning fra landbruksarealene som gir svært dårlig økologisk status i bekken. Det 
ansees som lite potensial for funn av rødlistearter eller andre interessante 
ferskvannsorganismer” 

Dette er feil, det er registrert flere rødlistearter og nøkkelbiotoper nedover I Kroerbekken. SVV burde 
vell sjekke Naturbase for å se dette!  

 

 

 

4.2 Omfang og konsekvensvurdering 
Vannmiljø/miljøtilstand vurderer omfang ut fra risiko for endring. Omfangsvurderingen 
baserer seg på en skjønnsmessig vurdering av hvor stor forringelse tiltaket medfører, 
hvordan det påvirker muligheten til å opprettholde/ nå god miljøtilstand og hvordan det 
påvirker liv i vannforekomsten. I vegprosjekter med stor trafikktetthet og/eller sårbare 
resipienter bør påvirkningen fra tiltaket belyses ved a beregne avrenningen av miljøskadelige 
forbindelser fra den planlagte vegen og en vurdering av deres påvirkning på vannmiljøet. 
I henhold til Vannforvaltningsforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe 
vannkvaliteten i vann og vassdrag. Tiltak for å redusere påvirkning skal konkretiseres 
gjennom YM-plan for prosjektet. 
Vannforskriften" (Forskrift om rammer for vannforvaltningen) gjennomfører EU's vanndirektiv 
(2000/60/EF) i norsk rett. I vassdrag hvor eksisterende vannkvalitet ikke tilfredsstiller såkalt 

66 
 



«god økologisk» status, skal det iverksettes tiltak. Tiltakene skal være påbegynt eller helst 
gjennomført innen 2018 og skal ha virkning på vannkvaliteten innen 2021. Målet om 
forbedret tilstand skal helst være nådd i 2021 om ikke det er godkjent utsatt frist. Etablering 
av ny veg kan føre til forurensning av nedstrøms vassdrag. Forurensningstilførselen kan bli 
spesielt stor ved inngrep i bekkedaler, i ustabile masser og i områder med mye vanntilførsel 
inn i området. Det er særlig anleggsperioden som er utsatt. 

Det er beregnet en ÅDT (årlig døgntrafikk) på 25000 ved åpningen av ny E18. Ny veg vil i 
hovedsak belaste de samme vassdragene som eksisterende veg, men på litt andre punkt. 
Unntaket er Glennetjern, som ikke tidligere har vært belastet med avrenning fra E18. 

 

 

SVV legger frem her at de er pliktige å opprettholde «God økologisk tilstand» i alle vannforekomster. 
Som de skriver i avsnitter over så er alle vassdragene i dag berørt av den «samme» E18 men med nettop 
med unntak av Glennetjern og tilhørende vassdrag. Det sier seg selv at det er umulig å opprettholde 
«God økologisk status» her. Ergo det blir brudd på EU`s vanndirektiver ved å føre vann fra 1750 meter 
vei og inn i dette vassdraget. Slik vi ser det er det kun 1 mulighet til å unngå dette. Nemlig tunell som vi 
hele tiden har hevdet er mulig å bygge og som vi nå også ser at SVV gir oss rett på gjennom sine snitt 
skisser av veibanen på hele strekningen som også viser løsmasser og dybde til fjell! 
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Vi er skeptiske til om disse beregningene vil stemme. Vi kjenner til at saltvann også vil skape ytterligere 
utfelling av skadelige mineraler fra grunnen slikt som kopper så en del verdier vil øke ytterligere. Men 
det er lett å se at en så liten resepient som Glennetjern vil få de høyeste konsentrasjoenene og EU`s 
vanndirektiver og kravet til «god økologisk tilstand» er således ikke mulig å oppfylle. 
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Vi mener at SVV underestimerer forurensningsbelastningen og konsekvensen av dette! 

 

5 KONSEKVENSUTREDNING VANNRESSURSER 

5.1 Verdivurdering 

5.1.1 Overordnet verdivurdering 

Overflatevann 

Vi registrerer at Glennetjern ikke er oppført med de vannressursene som det i dag har. Det brukes i dag 
både til vanning i jordbruket og til vannforsyning til beitedyr. En ødeleggelse av denne ressursen vil være 
svært skadelig og konsentrasjonen av forurensningen er som nevnt over betydelig og vil kreve store 
erstatnings krav fra berørte grunneiere/forpaktere.  

 

Vansjø 
Drikkevannet for Mosseregionen blir produsert ved Vansjø vannverk. Hoved inntaket ligger i 
Storefjorden på 25 meters dyp. Kvaliteten på råvannet varierer hele tiden som følge av 
naturlige sesongvariasjoner med varierende vær og temperaturer. Råvannet ved Vansjø 
vannverk har turbiditet på 0,23, med maksimum på 0,68 FTU. Drikkevannet gjennomgår fem 
behandlingstrinn: mikrosiling, direktefiltrering, kullfiltrering, desinfeksjon og alkalisering. 
Vannverket forsyner cirka 70.000 personer med drikkevann, men er også reservevannkilde 
for Sarpsborg og Fredrikstad, m.a.o. for mer enn halve Østfolds befolkning. 
Vansjø ligger ca 30 km nedstrøms anlegget for ny E18. Forurensning fra E18 er ingen 
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direkte trussel mot vannkvaliteten til vannverket, men større uhell med utslipp direkte i l 
vassdragene kan få følger for vannkvaliteten i hele vassdraget nedstrøms. Det er ikke 
foretatt en beregning av sannsynlighet for påvirkning av vannverket. 
Vurdering av verdi: 
På grunn av Vansjø som drikkevannskilde settes verdien til stor. 

 

Vi reagerer på at det ikke er foretatt noen konsekvens utredning av skader som for eksempel utslipp av 
olje fra en tankbil vil forårsake for drikkevannskilden til 70.000 mennesker i Mosseregionen. 

Saken må avvises og konsekvensutredes! 

6 AVBØTENDE TILTAK I ANLEGGSFASE 
6.1 Anleggsfasen 

6.1 Anleggsfasen 
Avbøtende tiltak nevnt under er aktuelle tiltak som bør gjennomføres for å minimere 
potensielle påvirkninger på vassdrag fra denne type utbygging, med omfattende graving i silt 
og leire i kort avstand fra vann og vassdrag. I YM-planen skal det inkluderes planer for 
gjennomføring av spesifikke tiltak med forslag til lokalisering, utforming, dimensjonering og 
teknisk beskrivelse. 

Vi kan ikke se at Ytre Miljøplan inneholder noe konkret. 

Saken skal derfor avvises! 

6.2 Driftsfasen 
Avrenningsvann fra vei- og veiskjæringer skal samles opp i sandfang via vegetasjonsdekte 
veggrøfter og i bunn av skjæringer. Avrenningsvannet ledes via rensedammer før utslipp til 
vassdrag. Rensedammene har dykket innløp og utløp som vil hindre direkte utslipp til 
vassdrag ved f eks en tankbilvelt. Utslipp fra rensedammene føres til resipient der det kan gi 
minst problemer, blant annet for å hindre erosjon i kanten av vassdraget. For eksempel kan 
avløp fra rensedam ved Glennetjern vurderes ført nedstrøms tjernet og direkte ut i 
Kroerbekken. Rensedammene er dimensjonert tilstrekkelig store til å fange opp og rense / 
fortynne det første mest forurensede vannet etter en lengre tørkeperiode. Det er benyttet 2% 
av redusert areal for dimensjonering av rensedammene. 
Det må utarbeides plan for gjennomføring av tiltak med endelig utforming, dimensjonering, 
lokalisering og teknisk beskrivelse, samt driftsinstruks for drift og vedlikehold av dammene 
for å opprettholde funksjonen. 

Må kommentere her at SVV bruker retningslinjene fra en gamme håndbok (295) Den er ikke 
oppdatert med tanke på de økte nedbørsmengdene eller hyppigheten av regnskyllene. Denne 
boka anbefaler 2-2,5% av redusert areal for dimensjonsjonering av rensedammene. Det står 
også å lese et sted at man skal være litt flexibel i størrelsen i forhold til resepient. Tiltross for 
dette så bruker man en dimensjonering på 2% ved en liten resepient som Glennetjern. Den 
burde kanskje vært dobbelt så stor med henvisning til punktene over. Dette i seg selv tilsier at 
kompetansen til konsulentene på dette fagområde er svært dårlig og de bruker utdatert 
fagmatriell for å gjøre beregninger. 

Saken skal avvises! 
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6.3 Nasjonale mål 
EU's rammedirektiv for vann (Europaparlament- og rådsdirektiv 200/60/EF) etablerer 
rammeverket for en felles vannpolitikk i EU. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom 
"Vannforskriften" (Forskrift om rammer for vannforvaltningen). I henhold til 
Vannforvaltningsforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe 
vannkvaliteten i vann og vassdrag. "Meget god tilstand" tilsvarer naturtilstanden. Den 
generelle målsetningen i direktivet er "god tilstand", dvs. at en kan akseptere et avvik fra 
naturtilstanden. I vassdrag hvor eksisterende vannkvalitet ikke tilfredsstiller såkalt «god 
økologisk» status, skal det iverksettes tiltak. Tiltakene skal være gjennomført innen 2021. 
Utvidelse og utbygging av ny veg kan, som konsekvensvurderingene viser, føre til forringelse 
av vannkvaliteten. Spesielt i vassdrag hvor vannkvaliteten risikerer å ikke nå god økologisk 
status pga. vegutbyggingen, skal det i henhold til lovverket gjennomføres tiltak. Utbygging av 
ny E18 har så høy ÅDT at det ble lagt inn som en forutsetning i konsekvensvurderingen at alt 
tunnelvann og overvann fra dagsone skal renses før utslipp til nedstrøms resipient. Det er 
likevel noe restutslipp fra enkelte delstrekninger/alternativer som fører til liten negativ 
konsekvens. Dette gjelder hovedsakelig Bølstadbekken og Glennetjern. Her må rensetiltak 
utredes nøye slik at negativ konsekvens minimeres. Det må etableres tiltak med høy grad av 
rensing for å unngå forringelse av vannkvaliteten. Med god kunnskap om rensetiltak i 
byggefasen, antas det at forringelse av vannkvaliteten ikke blir så stor at en risikerer å ikke 
nå god økologisk tilstand. 

 

SVV vil ikke være i nærheten av å nå hverken Nasjonale mål eller EU`s rammedirektiv ved 
Glennetjern og starten på Hølenvassdraget!  

SVV skriver selv: 

«I henhold til Vannforvaltningsforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe 
vannkvaliteten i vann og vassdrag. I vannforekomster som er i risiko, dvs vassdrag hvor 
eksisterende vannkvalitet ikke tilfredsstiller såkalt «god økologisk» status, skal det 
iverksettes tiltak.” 
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Glennetjernets venner 
Kråkstad, Ski kommune 
Org nr 998.723.957 
 
 
Statens vegvesen 
Postboks 1010 
2605 LILLEHAMMER        Kråkstad, 15. april 2016 
 
Saksnr. 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø 
 
 
 
Høringsuttalelse til reguleringsplanforslag for E18 i Follo. 
 

Innledning: 

Glennetjernets Venner(GV) er en forening som arbeider for å verne Glennetjernet og til 
liggende områder fra skadelig utbygging.  

Vi tar for oss den del av delstrekning «Kommunegrensa Retvedt - Vinterbro»  som tidligere har 
blitt omtalt som delstrekning B i Ski kommune. 

Det berørte området i delstrekningen er den sydvestlige delen av et helhetlig landbruks- og 
kulturlandskaps-/ kulturminneområde i Kråkstad, Ski kommune. Store Grytland i Vest, 
Glennegårdene og Waal midt i og Oppsal i Øst. Området ligger i hovedsak rett syd for 
moreneryggen i Ski kommune. Det berørte området representerer et flott Follo landskap, - 
variert, spennende og bølgete med randsoner og små skogholt. SVV sin valgte veitrase krysser 
over moreneryggen på det høyeste i vest, gjennom et viktig skogsområde, hvor moreneryggen 
dreier sørover mot Ås. Våtmarksområdet med Glennetjern ligger som en oase midt i dette 
området, omkranset av et flott kulturlandskap.  

Vi viser samtidig til høringsuttalelsen til kommunedelplan fra den 17.04.2012. fra grunneiere, 
naboer og brukere innenfor friluftsliv i delstrekning B hvor Glennetjernets venner har sitt 
opphav fra samt til høringsuttalelse til planprogrammet den 17.03.2014. 

Vi har kommentert de fleste temarapporter under de avsnitt som omhandler Glenneområdet. 
Vi har også lagt ved enkelt spørsmål fra grunneiere tilbake til kommunedel plan hvor SVV har 
svart ut at dette skal behandles ved regulering med henvisning til KDP planbestemmelser. Viktig 
å få belyst dette da dette ikke ser ut til å stemme helt. Dette ligger under vedlegg sammen med 
kommentarer til temarapporter sammen med enkelte mail og en høringsuttalelse fra NVE som 
vi også gjør henvisninger til.  
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Konklusjon: 

- Stor usikkerhet rundt gjennomføringen og oppfyllelsen av jordflyttingen etter 
forutsetningen nedfelt i planbestemmelsen til kommunedelplan.  

- Stor usikkerhet rundt grunnforholdene og kvikkleire forekomstene rundt Glennetjern. 
- Glennetjernsområdet som liten resepient vil ikke tåle forurensning, saltvann og 

flomvann fra ny E18. EU`s vanndirektiver er klare på dette som SVV selv refererer til: 

«EU's rammedirektiv for vann (Europaparlament- og rådsdirektiv 200/60/EF) etablerer 

rammeverket for en felles vannpolitikk i EU. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom 
"Vannforskriften" (Forskrift om rammer for vannforvaltningen). I henhold til 
Vannforvaltningsforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe 
vannkvaliteten i vann og vassdrag.» 

SVV skriver og innrømmer: 

«Det er likevel noe restutslipp fra enkelte delstrekninger/alternativer som fører til liten 
negativkonsekvens. 
Dette gjelder hovedsakelig Bølstadbekken og Glennetjern. Her må rensetiltak 
utredes nøye slik at negativ konsekvens minimeres. Det må etableres tiltak med høy grad av 
rensing for å unngå forringelse av vannkvaliteten. Med god kunnskap om rensetiltak i 
byggefasen, antas det at forringelse av vannkvaliteten ikke blir så stor at en risikerer å ikke 
nå god økologisk tilstand.» 

«Det er beregnet en ÅDT (årlig døgntrafikk) på 25000 ved åpningen av ny E18. Ny veg vil i 
hovedsak belaste de samme vassdragene som eksisterende veg, men på litt andre punkt. 
Unntaket er Glennetjern, som ikke tidligere har vært belastet med avrenning fra E18.» 

SVV viser til EU`s vanndirektiver og legger frem her at de er pliktige å opprettholde «God økologisk 
tilstand» i alle vannforekomster. Som de skriver i avsnittet over så er alle vassdragene i dag berørt av 
den «samme» E18 men med nettopp med unntak av Glennetjern og tilhørende vassdrag. Det sier seg 
selv at det er umulig å opprettholde «God økologisk status» her. Ergo det blir brudd på EU`s 
vanndirektiver ved å føre vann fra 1750 meter vei og inn i dette vassdraget. Slik vi ser det er det kun 1 
god mulighet til å unngå dette. Det er tunell som vi hele tiden har hevdet er mulig å bygge.  Nå ser vi 
også at SVV gir oss rett på gjennom sine snitt skisser av veibanen på hele strekningen som også viser 
løsmasser og dybde til fjell slik vi tidligere har dokumentert. (vår høringsuttalelse til planprogrammet 
2014) 

Vi ber derfor om at saken sendes tilbake til SVV med krav om tunell 
utredning for Glenneområdet som er fullt realiserbar! 

Vi minner om Ski kommunestyres eget vedtak til KDP 20.06.2012: 
- Ski kommune ber på det sterkeste om at tunnel fra ås videreføres til 

Prestegårdsskogen i Ski. Det forutsettes også avbøtende tiltak som sikrer 
våtmarksområdet ved Glennetjern og at vannkvaliteten i Kråkstadelva sikres. 

 

2 
 



 
 

Høringssvar:                                                                                                  
Plandokumentene er springende og lite oversiktlig. Det er derfor vanskelig å få den fulle 
oversikten. I planbeskrivelsen vises til en lang rekke underliggende tematiske utredninger og 
notater med 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 omkringliggende naturmiljø, vannmiljø og kulturlandskap. I tilegg 
er det mye som vi oppfatter som direkte feil. Dette er kommentert under temarapporter i 
vedlegget. 

Jord flytting, deponier og «Ny jord»: 
Reguleringsplanen for veiprosjektet fremlegges uavhengig av regulering til prosjektet «Ny jord» 
og delvis uavhengig av planer om deponiområder. I flere tilfeller er det sumvirkningen av veien, 
deponiplaner og «Ny jord» som skaper problemer for naturmiljø, vannmiljø og kulturlandskap. 
Det er svært uheldig at behandlingen av disse planene ikke er koordinert opp mot en samlet 
vurdering. Dette er konkret et utredningskrav etter Plan- og bygningsloven og 
Naturmangfoldloven. Når det gjelder «Ny jord prosjektet» som var en klar forutsetning for 
reguleringsplanen så er kravet at all dyrka mark, som bygges ned, skal erstattes 100 %. Dette er 
et nasjonalt pilot prosjektet, dette er et krav og ikke et mål slik det står i planprogrammet 
enkelte steder! For øvrig så er vår anke av ny jord vedtaket i kommunestyret til behandling hos 
Fylkesmann for endelig avgjørelse der i disse dager. 

Resultatet av «jordflyttingen»  kan i virkeligheten bli 0 daa. Begrunnelsen for dette er at den 
enkelte grunneier ikke vet omfanget av kostnadene jordflyttingen/nydyrkingen vil beløpe seg 
til. SVV ønsker at dette skal vurderes i jordskifteretten for den enkelte grunneier i etterkant av 
jordflyttingen og usikkerheten er stor. 
Vi er kjent med at dette er grunnen til at mange grunneiere allerede har trukket seg fra 
prosjektet og at flere vurderer å trekke seg da utfallet er svært uklart. Nå er det kun 
undertegnet intensjonsavtaler med grunneiere, ingenting bindende. 
Totalregnskapet for det nasjonale pilotprosjektet skal oppnås ved en kombinasjon av «Nyjord 
prosjektet» og oppdyrking av deponier iflg SVV.  
 
Dermed er det denne reguleringsplanen som er avgjørende for oppfyllelsen av 
planbestemmelsen til jordflyttingen og ikke «ny jord» prosjektet. 
Vi ber derfor om at planbestemmelsen fra kommunedel plan om å erstatte 100% av dyrka mark 
som går tapt i vegprosjektet også nedfelles i planbestemmelsen til denne reguleringplanen av 
denne grunn. 
 
SVV har tidligere hevdet at de kan ekspropiere i forbindelse med deponier for å kompenser 
bortfall i «Ny jordprosjektet» og for å få totalregnskapet til å gå opp. Nå har SVV innrømmet at 
de ikke har hjemmel til å ekspropiere. Sannsyneligheten med å nå kravet slik dette nå ser ut er 
liten. Vi mener derfor at det må legges inn en større sikkerhet for at prosjektet kan bli oppfylt 
med ytterligere områder.  Siden tapet av dyrka mark pga veibyggingen har økt med nesten 40% 
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så mener vi at dette nå er svært viktig! Vi ønsker også å legge til at deponier ikke må anlegges 
på dyrka mark, slik SVV planlegger. Dette må fjernes fra planen. 
Planbestemmelsen.  

SVV beskriver dette slik: 

«Planforslaget, det vil si reguleringsplanen, består av plankart og reguleringsbestemmelser som utfyller 
hverandre. Plankartet viser tiltaket i form av flater med ulike formål, mens reguleringsbestemmelsen 
spesifiserer hvilke muligheter man har innenfor reguleringsplanen. Det er plankartet og 
reguleringsbestemmelsene som er juridisk bindende når planen blir vedtatt. Planbeskrivelsen er ikke en del 
av den juridisk bindende reguleringsplanen, og er kun laget for å informere om planforslaget.» 
 

Kommentarer: 

- Dette er altså et juridiske dokumentet, men innholdet er for generelt.  
- Vi har fått opplysninger om at dette er et ønske fra E18 prosjektet Vinterbro – Retvedt 

med lite detaljering. Se vedlegg på side 12 med mail fra SVV, Lillehammer. Vi opplever 
det som svært foruroligende at prosjektet har bestemt at detaljerings graden både for 
vannmiljø og for alle andre områder, til tross for innspill fra SVV på overordna nivå, 
uteblir.  Resultatet blir svært kaotisk og uoversiktlig.  Ansvarsfraskrivelser er 
gjennomgående. Dette er uakseptabelt. Planbeskrivelsen må omarbeides og detaljeres 
bedre..  

- Vannmiljø er selvsagt en stor utfordring på denne strekningen med 2 vannområder og 4 
forskjellige vassdrag men ikke desto ikke mindre viktig! Det er en katastrofe at 
detaljering fjernes! 

- Vi er spesielt opptatt av §3.3 Ytre miljø som blant annet omhandler krav til avbøtende 
tiltak for naturmiljø, forhold rundt avrenning til vassdrag.   

- Endelige konkrete detaljer og løsninger er fraværende i forhold til planer for 
Glenneområdet, gjelder også andre områder.  

- SVV skriver at «YM- planen» oppdateres ved behov i senere faser. Det må fremlegges på 
forhånd med endelige detaljerte avbøtende tiltak  i hht KDP pkt 7.3 planbestemmelser 
til kommunedelplan, se under. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 



 
 

 
Kommunedelplan E18 Retvet – Vinterbro 
Følgende bestemmelser til kommunedelplanen er knyttet til vegstrekningen Retvet –Vinterbro. I tabellen 
under framgår det hvordan prosjektet ivaretar disse bestemmelsene.(dette er limt inn fra planbeskrivelsen) 
 

- Manglende oppfølging av vedtatt kommunedelplan, KDP pkt 7.3 Planbestemmelser til 
kommunedelplanen: 
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Våre Kommentarer til tabellen over: 

- PKT 4. Ingen endelig detaljerte konkrete avbøtende tiltak i ytre miljø plan. Kun forslag til 
mulige løsninger.  

- Pkt 9. Vil konkretisere at det står «SKAL erstatte 100% av dyrka mark» som bygges ned! 
- Pkt 10. SVV kommenterer at NVE`s krav til dokumentasjon av områdestabilitet for 

faresonen ikke er nødvendig for valgt trase. Uakseptabelt og vi begrunner med NVE`s 
høringsuttalelse fra KDP i 2012 se vedlegg s. 1. 

- NVE er klare på at det skal, uansett trase, dokumenteres og redegjøres i forhold til kvikk 
leire funn. Likt det som er avdekket ved Glennetjern.  SVV`s konklusjoner er ulogisk. 

- Pkt 11. Kravene til EU`s vannrammedirektiv eller vannforskriften tilfredsstilles ikke i 
forhold til Glennetjern og Hølenvassdraget. Uansett renseløsning fra SVV som forsåvindt 
ennå ikke klar! Dette er alvorlig og lovstridig. 

- Vi henviser til;  Plan- og bygningslovens §11-9, punkt 1,5 og 8 som er klar på punktene 
over. 

 

Fylkesmannens innsigelse fra 2012 -  Vannmiljø, Naturmangfold og 
Forurensning: 

 

«Vann og vassdrag 

Miljøvernavdelingen forventer at det i det videre planarbeidet gjøres grundig rede for hvordan 
anlegget vil påvirke vannkvaliteten  og at det settes strenge bindende bestemmelser for å sikre 
at  vannkvaliteten ikke forringes.» 
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Våre Kommentarer: 

Fylkesmannen har vært helt klar på temaene over om blant annet utredninger i forhold til 
Naturmangfoldloven. Vi kjenner til at en ornitolog har vært og kartlagt fuglelivet ved 
Glennetjern og håvet litt på utkikk etter amfibier men ikke ytterligere kartlegging av naturmiljø 
som for eksempel øyenstikkere etter kommunedelplan tiltros for at dette har vært et tema. 
Svar til høringsuttalelser til kommunedelplan i 2012 skriver SVV: «undersøkelser av naturmiljø 
ved Glennetjern vil være en del av neste planfase, reguleringsplanfasen føringer gitt i kap 8.1 i 
KDP-rapporten.» 

Punktene i innsigelsen fra Fylkesmann og lovnader i hht kap 8.1 i KDP er ikke oppfylt. 

Naturmiljø og biologiskt mangfold ved Glennetjern: 

Ved Glennetjern er det dokumentert ‘Rik sumpskog’ som er Norges mest truede skogstype og 
som i tillegg er svært sårbar for veisalt. Vi viser til naturmangfoldlovens § 4 hvor 
forvaltningsmålene for naturtyper og økosystemer forklares. Brudd på denne utløser 
naturmangfoldlovens § 11 som er uttømmende på kostnadene ved miljøforringelse hvor 
tiltakshaver må bære disse . 

Naturmangfoldslovens §9, føre var prinsippet kommer spesielt til anvendelse. De indirekte 
virkningene av en 4 felts motorvei i nær tilknytning er store og det er ingen tvil om at saltingen 
vil gå utover den økologiske vannkvaliteten ihht EU`s vanndirektiver og at støyen vil gå utover 
individers evne til å kommunisere og forplante seg i dette området. Går igjen utover det 
biologiske mangfoldet.   

Naturtypen er tilholdssted for en lang rekke truede arter, samt at de er svært viktige i et 
landskapsøkologisk perspektiv, særlig for fugl på grunn av høy insektproduksjon. Rik sumpskog 
er meget sårbar overfor inngrep som kan gi endringer i flomregimet (vanndybde/varighet). Dyr 
og planter er sårbare overfor endringer i temperatur-, fukt og lysforhold. Inngrep som utføres 
et godt stykke unna selve sumpskogforekomsten, kan altså ha innvirkning på sumpskogen. 

Vi viser også til § 6 i naturmangfoldlovens som omhandler aktsomhetsplikten. 

Naturmangfoldlovens § 6 sier at «enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å 
unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5» (forvaltningsmål for 
naturtyper, økosystemer og arter). Hva som vil være aktsom atferd, avhenger av hvilke 
naturverdier som kan bli skadelidende. Aktsomhetsplikten kan innebære at tiltakshaver, for å 
opptre aktsomt, må avstå fra et tiltak eller gjennomføre det på en særskilt måte. I vurderingen 
av hva som er «rimelig» å gjøre for å unngå skade på naturmangfoldet, må man på den ene 
siden se hen til hvilke naturverdier som kan bli skadelidende (for eksempel hvor truet, sårbar 
eller sjelden den aktuelle forekomsten er), hvilken skade de kan bli påført (omfangsmessig og 
om den er irreversibel) og sannsynligheten for at skaden vil inntreffe. Det vil for eksempel 
kreves større grad av aktsomhet ved tiltak i en naturtype med nasjonal verdi (A-verdi) enn i en 
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med lokal verdi (C-verdi).  Videre vil kravet til aktsomhet skjerpes ved aktivitet som utgjør stort 
skadepotensial. På den annen side vil behovet for og nytten av det aktuelle tiltaket spille inn, 
samt kostnadene ved alternative løsninger eller å avstå fra å utføre tiltaket 

Vi kjenner til rødlista arter i området som ikke er registrert. 

Spissnutefrosk er observert av Asplan Viak men er av en eller annen grunn ikke registrert i 
artsdatabasen ennå. Storsalamander er observert ved Glenne Østre på nordsiden av tjernet og 
registrert på gården Waal på sørsiden av tjernet.  Glennetjern ligger midt i mellom disse 
gårdene og vi regner med at det er svært stor sannsynlighet for at den passerer mellom disse 
gårdene og våtmarksområde ved Glennetjern. Vi kjenner også til at det er flere verdifulle 
naturtyper i området. Når det gjelder fugl er dette er eldorado og kombinasjonen 
tjern/våtmarks område og gammel skog gjør nok at området får et unikt mangfold for fugl men 
også for annet vilt. 

Åkerriske (kritisk truet, CR) er registrert i område sammen med en rekke andre rødlista fugler. 
Blant annet er det dammuslinger av type andemusling i tjernet. Vi har en uttalelse fra Bioforsk 
på dette med saltvannspåvirkning og hva oppsamling av overvann anngår:  

«Teoretisk skal veger gi rask avrenning noe som kan øke flomproblemene i Glennebekken, men med de 
overvannssystemene som bygges i dag samles overvannet ofte dårlig opp, det går mye til terreng og 
overvannsrør med store dimensjoner har sjelden stor vannføring. ” 

Dette underbygger vår bekymring for saltvannspåvirkning av Glennetjern! 

Både Glennetjern og Kroerbekken er derfor å anse som svært sårbare for avrenning av partikler, 
miljøgifter og salt.  
 
Vi viser også til: 

«I følge Lov om laksefiske og innlandsfisk er det forbudt å sette i verk tiltak som medfører/kan medføre fare 
for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvanns-organismer. 
Fylkesmannen/fylkeskommunen skal i så fall gi tillatelse.» 

Det samme gjelder oppfølging av Forskrift for rammer for vannforvaltningen, hvor det heter: 
”Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse. Midlertidige endringer, ny aktivitet/inngrep kan 
tillates dersom alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i 
vannforekomstenes tilstand, og dersom samfunnsnytten er større enn tapet av miljøkvalitet.”  

Vi viser også til Ot.prp. nr. 39 (1998-99)  Lov om vassdrag og grunnvann 
(vannressursloven) 
4.1.5 Forurensningsloven (forurl) 

All forurensning i vassdrag omfattes nå av forurensningsloven av 13. mars 1981 nr 6. Før 
forurensningsloven trådte i kraft var det regler om kloakkledninger og vassdragsforurensning i V 
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kapittel 4 og 5. Definisjonen av hva som er forurensning står i forurl § 6. Forurensningslovens 
hovedregel, jf forurl § 7, er at alle tiltak som kan medføre forurensning er ulovlige med mindre 
tiltakene er lovlig etter forurl §§ 8 eller 9, eller at forurensnings-myndigheten har gitt tillatelse 
til den forurensende virksomheten i medhold av § 11. 

Ofte vil tiltak i vassdrag kreve tillatelse både etter forurensningsloven og vassdragsloven eller 
vassdragsreguleringsloven. 

Tiltak for å hensyn ta vannmiljø og biologisk mangfold må være på plass også før 
anleggsoppstart og eventuell jordflytting startes! Vi minner om at SVV vil være rettslig 
ansvarlig i forhold til det lovverket vi viser til! 

 

Videre så viser vi til SVV sine Vassdragstekniske vurderinger: 

7.8 Vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18 
7.8.1 Flomvurderinger 
 
Utløpsbekk Glennetjern  
«Ny E18 er planlagt oppstrøms Glennetjernet og Glennetjernets utløpsbekk, slik at vegen ikke blir berørt av 
vannet eller bekken. Det er foretatt en overslags messig vannlinjeberegning på bakgrunn av FKB-kartdata. 
Beregningene indikerer at vegen ikke vil bidra til vesentlige endringer i vannmengder i Glennetjern eller 
utløpsbekken.Beregningene inkluderer ikke overflatevann fra E18.» 
 
I samme tema rapport: 

 
Igjen en av mange selvmotsigelser fra SVV som indikerer at mye av materiellet fra de 
inneholder mye feil! De har altså ikke beregnet flomsituasjonen for Glennetjern og 
Glennebekken med vann fra vegbanen kan slåes fast og det må vell kunne sies å være en stor 
feil her og ikke i tråd med blant annet DSB sine krav om beregninger av flom situasjoner som 
følge av framtidige klima endringer.  
 
Har fått en uttalelse fra Berg i Landbruksrådgivninga om situasjonen for Glennebekken: 
«Vegvesenet må legge fram beregninger på hvordan nedslagsfeltet og vannmengder som føres til 
Glennebekken vil endres som følge av ny E18. Vann renner mye raskere av en motorvei enn fra jordbruks- 
og skogbruksarealer, så en må regne med raskere og kraftigere flomtopper. 
Innløpsbekken til Glennetjernet ser til å ha godt fall så flomtopper vil raskt komme til tjernet. 
Utløpsbekken har lite fall og videoen som du oversendte, viser at den ikke tar unna flomtopper. Om det 
blir kraftigere flomtopper, vil oversvømmelser skje hyppigere enn i dag. Drenering fra dyrkaarealer vil 
fungere dårligere og få kortere levetid (sagflis som filtermateriale brytes ned) når utløp oftere vil være 

9 
 



 
 

neddykket. Utvidelser av hele bekkeløpet vil være aktuelt for å øke bekkens kapasitet til å ta flomtopper. 
Utløpet fra Glennetjernet må imidlertid utformes slik at normal vannstand blir opprettholdt. En bred flat 
terskel med v/spor kan være en løsning. 
Ved å øke kapasiteten på utløpsbekken vil flomtoppen blir større lenger nedover i bekken med økt fare 
for erosjon. (Oversvømmeleser et sted bremser flomtopper nedstrøms.) Bruer og stikkrenner nedstrøms 
kan også få for liten kapasitet. 
Å lede vannet forbi Glennetjernet kan være svært positivt for vårmarksområdet/tjernet men krever god 
vann kapasitet i bekken nedstrøms.» 
 
Våre Krav: 
Hva de store vannmengdene vil gjøre med Glennetjernet og Glennebekken må utredes og 
moduleres.  Vannet må ledes utenom våtmarksområdet. Som en konsekvens av dette så må 
SVV påta seg å utbedre denne bekken, mer fall må hentes fra området ved Kroer ca 3 km unna 
slik at kapasiteten bedres. Bekken må steinsettes for å hindre erosjon. Tap av dyrka mark fra 
utbedring av bekk, må inn i ny jord regnskapet.  
Med dette så gjør vi det klart at SVV er erstatningsansvarlig  for ødelagte landbruksarealer som 
tidvis oversvømmes, drenering mm. ødelegges.   
Grunneiere forsøkt å få til møter med SVV i forhold til løsning rundt vannmiljø Glennetjern. 
Dette avviser SVV blankt tross høringsuttalelser i kommunedelplan,  henvisning til pkt 7.3 i KDP: 
«Vannproblematikken vil vi støte på i hele planområdet og vil være et element som detaljeres 
ut i reguleringsplanen. Her ønsker vi å få til å komme i dialog med grunneiere med lokal 
kunnskap slik at vi for en optimal løsning på utfordringen». 
Se SVV sitt avvisende svar til grunneier i vedleggene s.16. 
 
SVV sin «mulige» renseløsning: 
 «Det er totalt ca. 1,7 km vei med avrenning mot Glenne, med lavpunkt ved ca profil 12800. 
Det planlegges rensedam på nordsiden av vegen ved profil 12800 med avrenning til 
Glennetjern via bekk. Bekken kan etableres med en terskel med filtermasser som sikrer 
ekstra rensing før Glennetjern. 
Salt kan ikke renses i rensedammer, men noe salt vil kunne holdes midlertidig tilbake i 
veggrøft / infiltrasjonsgrøft. Det er foreslått en alternativ løsning med grøfter og infiltrasjon i 
sidegrøfter før oppsamling til rensebasseng og utslipp til Glennetjern. Dette kan bidra til 
forsinkelser eller redusert saltkonsentrasjon som kan hindre at saltkonsentrasjonen i tjernet 
blir så stor at vår og høst inversjonen uteblir. 
Dersom overvåking av Glennetjern tilsier behov for ytterligere tiltak kan det etter-etableres en 
overføringsledning for omløp til bekk nedstrøms tjernet i perioder. Også kontrollert pumping» 
av bunnvann fra Glennetjern med mye salt er mulig dersom behov. Se kapittel 4.2 for flere 
alternative tiltak. 

Vi mener:                                                                                                                                                                       
SVV  har ingen brukbar løsning. Vannutslippet til Glennetjern, slik det er beskrevet, vil derfor 
ødelegge  livet i tjernet.  Opprettholdelse av EU`s vanndirektiver om «god økologisk tilstand» er 
heller ikke mulig.  
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Fangdammer for oppsamling av overvann: 

  

Et enkelt regnestykke 1750 meter vei *20 meter bredde = 35 000m2, 2% rensedam skulle være 35000 
*0,02 = 700 m2. Noe er altså feil i utregninga til SVV i hht SVV sin egen håndbok. Denne håndboka 
anbefaler 2-2,5% areal størrelse i forhold til det reduserte normal arealet her på 35 daa. SVV velger altså 
å gå langt under sine egne anbefalninger og det må tillegges vekt at denne boka heller ikke baserer seg 
på nye metoder som tidligere nevnt men bruker metodikk fra tidlig 2000 tall. De siste årene kjenner vi til 
at det har vært en økning i nedbøren og at nedbøren kommer hyppigere. Så spørsmålet er om denne 
type fangdammer er i forberedt for fremtidas nedbør. Er den det? Vi er kjent med at man skulle brukt en 
såkalt klima faktor på 1,5. Dvs fangdammene skulle vært minimum en halv gang større. Hvordan kan det 
ha seg at SVV underdimensjonerer sine fangdammer?  
 
Står heller ikke noe om en ekstra dam som anbefales i SVV sin egen håndbok 295:  
«Forbehandling av overvannet i et slambasseng for fjerning av grovslam og olje er en 
viktig forutsetning for god og stabil rensing i hovedanlegget.» 

En løsning med en ekstra dam med mulighet for å stenge utløp ved for eksempel en tankbil velt ville 
være en god måte å håndtere slike alvorlige hendelser på. Dette er også fraværende i SVV sine 
utredninger. Burde vært et krav ved alle resepienter som vi foreslår inn i YM i tilegg til utvidelse av 
fangdammer. 
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Mulig avbøtende tiltak ved Glennetjern/Glennebekken: 

Vannmiljø: 

Endre knekkpunkter, endre lavbrekk østover og ha fangdammer der. Lede vannet sørover inn i 
Glennebekken ca 500 meter syd for utløpet av denne. Avstanden er nødvendig for å hindre 
tilbakeslag til våtmarksområde pga lite fall i bekken. Bekken / -fallet og kapasiteten må 
forbedres ved å hente mer fall/dybde i Kroer. Bekken må steinsettes for å forhindre erosjon. 
Utvidelse av bekken fører til tap av landbruksarealer, som må erstattes, gj.f. «Ny jord». 

SVV hadde i 2012 et forslag på å lede vannet rundt våtmarksområdet.  Hva har skjedd med 
dette forslaget?  Har man glemt dette eller anser man det som ikke mulig? 

Hvis dette ikke er mulig, gjenstår den beste løsningen: Veitunnel i fjell i området. På SVV sine 
egne kartskisser fremgår det at vi har hatt rett hele tiden m.h.t. gode muligheter for fjelltunnel.  
SVV har bevisst villedet offentlig myndigheter og private ved å si at dette ikke er mulig.  

Vei tunell sparer 90 da dyrka mark av stor nasjonal verdi, 90 da dyrkbar mark, viktig kulturmiljø 
ved Prestegårdskog og svært viktig og sårbart naturmiljø ved Glennetjern.  Drikkevannskilden i 
Mosseregionen for 75.000 mennesker spares. Videre begrenses flomfaren, jordras og 
erosjonsproblemer både i Glenne området og ved flomsletta ved Kråkstad elva. 

Støy: 
Vi mener at det er svært uheldig at vegen blir liggende på fylling ved Glennetjern. Glennetjern 
blir omtalt som et fugle eldorado og er viktig i trekket. Støyen fra vegen vil gjøre at trekket blir 
endret og at fuglene ikke vil stoppe her. Man bør  etablere støyskjermer i hele delen av 
området ved Glennetjern som ikke får en høy skjæring. Man får en voldsom kjeleeffekt av 
støyen pga områdets arrondering. Dette fremgår også av støyberegningene hvor man ser at 
støyen når svært langt. Vi ber om at dette hensyn tas og at det bygges støyskjermer på sørsiden 
av veitraseen mot våtmarksområdet. 
 
Mvh 
for 
Glennetjernets Venner 
 
Maj Tollefsrud        Trond Overaae Hans Erik Navestad    Thor Anders Lesteberg 
Styremedlem  Styremedlem   Styremedlem        Styremedlem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg, kommentarer til temarapporter og enkelte mail. 71 sider 
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Grunneierlaget E18 Kråkstad/Ski 

v/ Knut Røed 

1408 Kråkstad 

 

 

Statens vegvesen 

Postboks 1010 

2605 LILLEHAMMER        Kråkstad, 14. april 2016 

 

Saksnr. 15/203918 

 

 

 

Høringsuttalelse til reguleringsplanforslag for E18 i Follo. 
 

Grunneierlaget E18 Kråkstad/Ski består av 34 medlemmer i Ski kommune som er direkte eller indirekte 

berørt av forslaget til ny E18 gjennom kommunen. Grunneierlaget ble stiftet i 2012 og har til formål å 

ivareta grunneiernes og rettighetshavernes interesser i forbindelse med utbyggingen av E18. Vi har 

følgende innspill og kommentarer til planforslaget: 

 

Jordvern. 
I kommunedelplan E18 ble arealbeslag av dyrka mark beregnet til ca. 350 dekar. I reguleringsplan for 

«Ny jord» som ble vedtatt i 2015 har arealet økt til ca. 410 dekar. I forslag til reguleringsplan for E18 har 

arealbeslag av dyrka mark økt ytterligere til 477 dekar.  

I Planbeskrivelsen for Ski kommune kap. 2.5.3 redegjøres det for løsninger for å redusere inngrep i dyrka 

mark. Vi ser det som positivt at man har valgt smale grøfteprofiler og bratte skjæringer langs veien der 

det er mulig. Men utviklingen fra kommunedelplan til reguleringsplan viser at jordvern har hatt lav 

prioritet, da arealbeslag av dyrka mark har økt med hele 36%. 

Vi forslår at følgende tiltak tas inn i reguleringsplanen for å verne større del av den dyrka marka i 

området: 

- Fartsgrense reduseres fra 110 km/t til 100 km/t slik det var forutsatt i kommunedelplanen og 

midtdeler reduseres fra 4,5 m til 2,0 m, som i følge Statens vegvesen er vegnormalen. Smalere 

midtdeler kan etter vår mening forsvares ved redusert fartsgrense. 

- Viltgjerder settes nærmere veien enn det som er standardkravet (slik vi har fått opplyst at det er 

gjort i Hedmark). 

- Rensedammer og inspeksjonsveier for disse legges der det er mulig under bruene som er 

planlagt. I planforslaget er disse plassert ved siden av bruene. 



- Ny vei plasseres lavere i terrenget enn foreslått på strekningen mellom Frestadtunnelen og brua 

som planlegges ved Bergerveien. Dette vil redusere arealet på veiskjæringene og dermed 

beslaglegge mindre dyrka areal. 

- Unngå å legge deponiområder på dyrka mark (i følge planforslaget beslaglegger deponier 72 

dekar dyrka fulldyrket jord). 

- Audenbølbekken/Kvilesjøbekken/Bergerbekken legges i rør fra Audenbøl/Retvedt og sørover 

forbi Berger gård. 

- Om mulig legge ny E18 noe lavere i terrenget ved kryssing av Bjastadveien, forutsatt at det ikke 

beslaglegger mer dyrka mark til veiskjæringer. Ved å senke E18 noe vil brua som er planlagt over 

ny E18 tar mindre dyrka areal. 

- Ytterligere tiltak for å redusere flomfare på dyrka arealer må utredes (se kapittel om vannmiljø 

og flomfare nedenfor). 

Vi ber i tillegg om at det vurderes om man kan unngå å ha inspeksjonsveier inn til rensedammene som 

er planlagt. Inspektørene kan etter vår mening gå inn til dammene fra eksisterende hovedveier. Om det 

er behov for at anleggsmaskiner skal inn til dammene, kan det skje på frossen mark etter avtale med 

grunneierne. Ved å droppe anleggsveier beslaglegges mindre dyrka mark og arronderingen bedres. 

 

Avbøtende tiltak for landbruket. 
Grunneierne i området vil oppleve å få eiendommen delt av en ny E18, miste verdifull dyrka mark, økt 

fare for flom på eiendommene og bli utsatt for støy både i anleggsperioden og etter at ny vei er bygd. 

Alt dette bidrar til redusert verdi på eiendommene. I meklingsprotokollen fra 2012 er Statens vegvesen, 

Fylkesmannen og Ski kommune enige om at «Vegvesenet vil også legge til rette for maksimal 

jordbruksdrift langs hele ny E18». I kommunedelplanen står det videre at «I tillegg skal tiltak for å 

begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som del av reguleringsplanarbeidet». 

«Ny jord» prosjektet er et positivt tiltak for å legge til rette for maksimal jordbruksdrift langs ny E18, 

forutsatt at prosjektet gjennomføres i henhold til planen. Men både meklingsprotokoll og 

kommunedelplan understreker at det skal gjøres tiltak i tillegg til «Ny jord». Vi foreslår derfor at 

følgende tiltak tas inn i reguleringsplanen: 

- Alt jordbruksareal som beslaglegges midlertidig opparbeides med systematisk drenering 

umiddelbart etter anleggsarbeidet er fullført. I planforslaget heter det at drenssystem som 

ødelegges av anlegget vil etableres på nytt etter anleggsgjennomføring. Men anleggsarbeidet vil 

medføre så kraftig jordpakking og ødeleggelse av jordstrukturen på disse områdene at alt areal 

som beslaglegges midlertidig må dreneres i etterkant, uansett om det er eksisterende drenering 

eller ikke på arealene. 

- Jordforbedringsarealene som Ski kommunestyre anbefaler som avbøtende tiltak for landbruket i 

reguleringsplanen, jfr. vedtak av 02.09.2015, tas inn i planen (totalt 149 dekar i Ski og Ås). 

Aktuelle jordforbedringsområder utover de som er kartlagt identifiseres og vurderes i samråd 

med den enkelte grunneier, som forslått i planbeskrivelsen for Ski kommune, kap. 2.5.2. 



- Aktuelle områder for bedring av arrondering identifiseres og vurderes i samråd med den enkelte 

grunneier. Overskuddsmasse og matjord fra traséen benyttes til å forbedre arrondering og på 

den måten bidra til at man legge til rette for maksimal jordbruksdrift langs ny E18. 

- Audenbølbekken/Kvilesjøbekken/Bergerbekken legges i rør fra Audenbøl/Retvedt og sørover 

forbi Berger gård. Dette for å unngå erosjon og flom, samt å bedre arronderingen. 

- Skog som fristilles langs ny E18 vil bli utsatt for vind og forurensing, og erfaring viser at en stor 

andel av trærne blåser ned når de fristilles. Sikkerhet for erstatning av dette må tas inn i planen. 

 

Vannmiljø og flomfare. 
Ny E18 vil få konsekvenser for ytre miljø og vannmiljø. Dette vil berøre grunneierne langs traséen og 

langs vassdragene. Området som påvirkes av veiutbyggingen ligger innenfor både PURA og MORSA. Vi 

mener at reguleringsplanen i for liten grad omhandler tiltak for å sikre mot forurensing og økt flomfare. 

Økt utbygging og større areal under asfalt i Ski kommune de senere årene har allerede bidratt til økt 

problem med flom i vassdragene, noe som vil øke ytterligere som følge av ny E18. Vi ber derfor om at 

følgende tas inn i planen: 

- Ytterligere tiltak for å redusere flomfare i både Grytelandbekken, Kråkstadelva, Bergerbekken og 

utløpsbekk fra Glennetjern utredes og implementeres. Konsekvensutredningene angående flom 

må gjøres på lokalt nivå mht. til det enkelte vassdrag. Nedbørstopper som følge av 

klimaendringer og punktutslipp må hensyntas og vurderes særskilt. På basis av dette må 

nødvendige tiltak iverksettes. 

- Ytterligere tiltak for å bevare vannmiljøet i Glennetjernet utredes og implementeres.  

- Det bør etableres et overvåkningsprogram mht. forurensning og ytre påvirkninger der endringer 

i biologiske parameterer inngår (gjelder alle vassdrag innenfor planområdet). 

I planbeskrivelse Ski kommune (kap. 7.8.1 Flomvurderinger) hevdes det at Kråkstadelva ikke påvirkes av 

ny E18 siden veien skal gå i bru over elva. Men det er planlagt både rensedam og inspeksjonsvei fra 

Nesveien og inn til rensedammen, noe vi mener vil påvirke vannføringen oppstrøms ved stor vannføring 

(vei og rensedam vil fungere som en «demning»).  Som følge av at det er flatt på dette området, kan det 

påvirke flomtopper også for Kråkstad sentrum. Det kan igjen føre til skade på både bebyggelse og 

kloakknett. 

Ny E18 vil også påvirke vannføringen nedstrøms i alle vassdragene, siden all nedbør som faller på ny 

veibane vil føres raskere ut i vassdragene enn i dag hvor jorda fungerer som en buffer før det kommer ut 

i vassdragene. Flomtoppene vil derfor bli større og komme oftere etter at ny E18 er på plass, noe som 

igjen vil redusere verdien på jordbruksarealene langs vassdragene.  

 



Lokalveier. 
Det er positivt for lokalmiljøet at alle lokalveier foreslås opprettholdt, og at det planlegges bruer eller 

underganger der ny E18 krysser dagens lokalveier. I tillegg til de tiltakene som er foreslått i planen, ber 

vi om at følgende punkter tas inn: 

- Kommunal standard skal opprettholdes for alle lokalveier og bruer. Alle lokalveier opprettholdes 

som offentlige veier også etter at ny E18 er på plass. 

- Bruer og underganger skal ha tilstrekkelig bredde til at fotgjengere/syklister kan passere trygt. 

- Alle bruer og lokalveier skal ha tilstrekkelig bredde for passering med store landbruksmaskiner, 

eks. skurtreskere. 

- Audenbølvegen  legges på bru over ny E18 istedenfor under slik det er foreslått. Dette som følge 

av at vi foreslår at ny E18 legges lavere i terrenget enn foreslått forbi Audenbøl (se kapittel om 

jordvern). 

- E18 bør vurderes å senkes ved krysning av Bjastadveien av hensyn til lokalmiljø, Videre er det 

viktig at Bjastadveien og brua over E18 har tilstrekkelig bredde da det bor mange barnefamilier 

på begge sider av brua. 

 

Dagens E18. 
I følge reguleringsplanen skal dagens E18 gjøres om til fylkesvei med 5,5 m bredde. For grunneiere og 

lokalbefolkning i Kråkstad vil dette fortsatt være vår hovedvei, da det ikke er planlagt av- og påkjøring til 

ny E18 mellom Elvestad og Holstad. Vi foreslår derfor at følgende tiltak gjeldende dagens E18 tas inn i 

reguleringsplanen: 

- Fortau som skilles fra kjørebanen med rekkverk etableres på den en siden av veien på 

strekninger hvor det ikke er gang/sykkelvei i dag. 

- Legge til rette for god framkommelighet på ny fylkesvei (dagens E18), også med tanke på 

landbruksmaskiner og tungtransport til/fra landbruksnæring 

- Veikryssene ved Bjastadveien, Kråkstadveien og Nesveien utbedres for å bedre 

trafikksikkerheten.  

o Stenging av Prestegårdsalléen for gjennomkjøring bør vurderes på nytt for å bedre 

trafikksikkerheten i krysset ved Bjastadveien.  

o Rundkjøring bør etableres ved utkjøring på E18 fra Kråkstadveien.  

o Utkjøringen fra Nesveien må også utbedres.  

- Gangbrua på sørsiden av Asperbrua må erstattes med ny da denne er gammel og for smal til at 

den kan brøytes på vinteren. Gangbrua er viktig da den gjør at syklende/gående som kommer 

fra Nesveien kan benytte seg av undergangen ved Follo Landbrukshandel. 

 



Støy. 
Grunneierne i området vil bli utsatt for betydelig støy både i anleggsperioden og etter at ny E18 er 

etablert. Støykartene viser at flere bygninger ligger tett opptil grensen for gul støysone. Vi ber derfor om 

at følgende tiltak tas inn i planen: 

- Grunneiere som har bolighus liggende tett opptil gul sone for støy får dekket kostnader for 

støyreduserende tiltak (støyskjermer, nye vinduer mv.) 

- Tett rekkverk av f.eks. glass monteres på alle planlagte bruer. Rekkverkene bør være så høye 

som det er praktisk mulig å få til. 

- Skog som ligger på anleggsareal bevares i størst mulig grad, slik at den fungerer som støyskjerm 

etter at ny vei er bygd (eks. Kvilesjøluggen). 

- Anleggsmaskiner, steinknuseverk mv. plasseres så langt som mulig fra bebyggelse. 

- Det settes klare grenser for anleggsarbeid på nattetid og i helger. 

 

Grunneierlaget håper på en god dialog med fagmyndigheter og politikere i den videre behandling av 

reguleringsplanen, slik at de negative konsekvensene for våre medlemmer begrenses i størst mulig grad. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

For Grunneierlaget E18 Kråkstad/Ski 

 
Knut Røed 

Leder 

 



Fra: Petter Quande
Til: Firmapost-øst
Kopi: Amundsen Elin Bustnes
Emne: saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø. -
Dato: 15. april 2016 21:28:07

Hei,

Protest mot reguleringsforslaget for E18 gjennom Kråkstad. 

1. Bjastadraet er et særeget område;  - kulturlandskap fra jernalderen, kanskje

 før,  - åpent, men skjermet landbruksareal i dag, - rikt og variert dyreliv, - og

 lokalt turområde. Reguleringsplanen speiler ikke dette, vi finner ingen

 avbøtende tiltak.

2. Vi velger å vektlegge ett forslag: Fra Glennetjern og østover skal veien ikke

 stige, men gradvis senkes mot brua over Kråkstadbekken.

3. Senking i terrenget er valgt som løsning gjennom Prestegårdsskogen, og vi

 ber om at dette videreføres på den østre delen av raet. Der er landskapet

 mer åpent, støy og uro vil prege større arealer. Veien bør senkes så mye at

 Bjastadveien i bru over E18 ikke heves i landskapet.

4. En del boliger ligger nær eller i gul støysone. Belastningen for disse og

 kanskje framtidige naboer vil reduseres ved at veien senkes.

5. Vi mener dette også vil skåne landskapet. En slakere stigning fra

 Kråkstadbekkbrua vil redusere støy og spare bilresursser.

Vennlig hilsen
Anne Steinsland og Petter Quande
 

mailto:pquande@gmail.com
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:elin.amundsen@vegvesen.no


Til  

Statens vegvesen  

firmapost-ost@vegvesen.no  

Saksnummer 15/203918  

Att: Lisa Steinnes Rø  

 

 

Merknader til reguleringsplanforslaget for E18 Retvet – Vinterbro  

Nedenfor er noen merknader til reguleringsplanforslaget for E18.  

1)  

Deponi 8 – sterkt uønsket 

I forslaget står det deponi 8, som bl.a. omfatter del av Nordre Grytland. Det er sterkt uønsket 

med deponi der, selv om det er klassifisert som midlertidig deponi, så vil jo området bli veldig 

endret, selv om det står som midlertidig deponi, så vil jo ikke området komme tilbake til 

utgangspunktet ved fjerning av masser igjen.  

Det står flere steder at deponiområdene sannsynligvis skal dyrkes opp. Det bør ikke tas som 

en selvfølge. Til å begynne med ble det sagt at det var usikkert om eventuell oppdyrking av 

deponier var basert på frivillighet eller ikke, senere ble det uttalt at det var ekspropriasjonsrett 

for de områdene, og dermed ikke frivillig. Fra annet hold er det kommet fram at eventuell 

oppdyrking er basert på frivillighet også på deponiene. Har Vegvesenet endret standpunkt 

eller mener Vegvesenet fortsatt at oppdyrking av deponier ikke er basert på frivillighet slik 

som ny jord-prosjektet? Dersom Vegvesenet ikke har endret syn på saken betyr det at jurister 

har ulikt syn på saken, og derfor er uavklart. Hva er Vegvesenets standpunkt for det juridiske i 

den saken nå?  

Når det flere steder er skrevet at deponiområdene sannsynligvis skal dyrkes opp, så er jo det 

en synsing. Det at det er tegnet opp et område som mulig ny jord-sak var under forutsetning at 

det var basert på frivillighet, og det var heller aldri meningen å dyrke opp hele det området 

som var tegnet inn. Det var ikke aktuelt å ha oppdyrking så nær bebyggelse og vannforsyning, 

men ved tidspunktet hvor det måtte avklares hva som kunne være aktuelt for oppdyrking var 

det vanskelig å angi en eksakt grense, og det ble da sagt at dette var frivillig, og en kunne ta 

stilling til eventuell deltakelse i ny jord-prosjektet senere, og hvor grensen eventuelt skulle gå, 

men at det var vanskelig å få med areal som ikke var innmeldt, senere. Under den forutsetning 

ble det innmeldt et ganske stort areal, selv om det ikke var aktuelt å ha oppdyrking så nær 

bebyggelsen. Det ble senere meddelt av Berit ifm. etter møte i Hobøl, at det var et mindre 

område mellom to jorder som kanskje kunne være aktuelt, det måtte vurderes nærmere, som 

for andre mulige ny jord-steder, men at en ønsker å beholde skogen mellom planlagt E18 og 

bebyggelsen. Det gjør at deponi i det området er sterkt uønsket, selv om det står midlertidig 

deponi, så vil jo området være helt forandret etter at det ikke lengre er deponi. Og det må 

uansett være veldig god avstand til bebyggelse og vannforsyning, og deponiet som er tegnet 

inn går jo veldig langt nordover. Skogen skjermer mot støv og noe mot støy. En må ta hensyn 

til området der, det er jo allerede sterkt belastet i planen ved selve veilinja.  

I pausen på informasjonsmøtet i Ski spurte Berit hvor mye slingringsmonn det er på deponier 

når det gjelder hvor mye som er foreslått som deponi sammenlignet med hvor mye man mener 



er behov for totalt, og det ble sagt svart at deponi 8 er ikke var nødvendig for å få nok plass til 

masse, og det er jo også viktig for behandlingen at det ikke bare er utredet det som trengs i 

areal, slik at det blir et reelt valg.  

Vegvesenet har vel interesse av området siden det ligger like ved traseen, men det bør ikke 

tillegges så stor vekt som det kan synes som det har gjort her. Det er et skogsområde med høy 

bonitet, som har mindre helling enn mye annet på gården. Selv om reglene for ny jord-

prosjektet skal ha blitt mindre strengt enn slik det var meningen tidlig, så vil det være et dårlig 

valg å bruke et område med høy bonitet med lav helling. Det vil jo faktisk bli brattere med 

dårligere sikkerhet og mer avrenning enn slik det naturlige terrenget er der. Det trengs ikke 

kunstige bakker på gården.  

Hvor godt har man lett i f.eks. Kroer? Der er det mye kupert terreng. I hvor stor grad har man 

undersøkt om det er interesse for å motta masse der? Der det er kupert kan jo udyrkbare 

områder gjøres dyrkbare, så det kan jo tenkes at det er interesse der, det er jo noe som i hvert 

fall burde undersøkes, og ikke bare tenke hvor det er kort kjøreavstand. Det er jo områder 

hvor det det er sterkt påvirket av selve veien. 

I perm 1c, del 23, side 12 står det «Dersom deponi 8 faller ut». Det betyr at man trolig er 

forberedt på at deponi anses som en dårlig idé. 

2)  

Deponi 2.2 

Det er jo et område med flere eiere, og det foreslås deponi bl.a. på dyrket mark. Og et område 

hvor det har vokst mye løvtrær, og trolig er god jord. Det er ikke ønskelig å fylle opp der 

heller, men om det allikevel blir det, er det viktig at det gjøres slik at det ikke blir problemer 

senere, med tanke på høydeforskjellene i området og at det er flere eiere.  

I dag går det grøft mellom eiendommer som ligger nærmest E18 og høyere. Med forslaget vil 

da deler av den grøfta fylles over med mye masse. Man kan selvfølgelig lage det til slik at det 

fungerer greit etter at jobben er gjort, men det er viktig at ting fungerer som det skal også i 

langt og veldig langt perspektiv. Skal da deler av den grøfta legges i rør og så skal det flere 

meter med masse over? Hva da med vedlikeholdet når det er et høyt lag med masse over? Tar 

Vegvesenet framtidig ansvar for det? Det skal kanskje lages en grøft mellom eiendommene, 

som da vil ligge høyere enn delen nærmere Østensjøvannet, men holder det? Trengs det ikke 

også rør på nivå med dagens grøft der det eventuelt blir fylt over med mye masse? Og hvem 

skal ordne opp når rørene kanskje ikke er i den stand det er når det er nytt? Over tid blir det 

kanskje dårligere kvalitet på dreneringen i høyere områder av deponiet, og når vann renner 

nedover er det viktig at ikke laveste nivå blir skadelidende ved at det blir for blått. Har 

Vegvesenet et skikkelig opplegg for det som holder også i fjern framtid? 

3) 

Støy 

Det står om noen bomiljøer som får støy fra to kanter, siden de blir liggende mellom gammel 

og ny E18. Det er vel en underdrivelse det med to kanter, det vil være mer riktig å regne tre 

kanter, støyen stopper ikke ved kommunegrensen mot Ås, det er ganske opplagt at det vil 

komme støy fra Ås-siden av Skuterudbekken også, retningen på ny E18 gjør at det vil komme 

fra den kanten også, så det blir fra ny E18 i sør og vest, dagens E18 i nord. Og skulle det bli 

gjort alvor at deponi 8, ja, da holder det vel ikke med tre kanter heller, da vil det bli fire 



kanter, da vil det også være betydelig støy fra sør-øst. Så det er nok en grunn til å droppe 

deponi 8. En kan jo også se at støyutbredelseskartet at gul sone når veldig bredt i det området 

ved Nordre Grytland. Det blir ikke fredelig ved å gå bak en bygning. Det er jo en regel om 

liten, avskjermet uteplass, men da har man jo også at det tar utsikt samt at det kan ta dagslys 

inn. Støykartet viser jo at uteområdet der er veldig støyutsatt selv om det ikke er høyeste 

støykategori, så er støyen spredt over et bredt område. 

  

4) 

Rensedam Skuterudbekken (Grytelandsbekken) og inntegnet driftsvei dit 
Det står at det er inntil 2 km med ny vei som vil ha avrenning til Grytelandsbekken. Det tar 

mye dyrket mark til rensedam og driftsvei totalt. Driftsveien ser ut til å være nedgravd, noe 

som gjør at det tar ekstra mye jord. Er man nødt til å kunne komme til rensedammen med 

maskiner når som helst på året? Er den driftsveien helt nødvendig eller er det mulig å droppe 

driftsveien og i stedet for å kunne avtale med grunneier om adkomst med maskiner når det er 

tele i jorda? Om det stort sett dreier seg om at et menneske skal sjekke tilstanden kan det vel 

gjøres ved at man gå et lite stykke? Og kan selve rensedammen ha en annen plassering, f.eks. 

å utnytte plass under deler av brua? Bekken er jo smal, og bredden på bekken utgjør jo bare en 

veldig liten del av lengden på brua. 

 

Se på plankartet, hvor bredt det er på det bredeste, fra der driftsveien er foreslått å starte på 

nordsiden, i god avstand fra Gryteland bru. Det er tegnet inn en sving på driftsveien, så det til 

og med blir et lite restareal mellom. Kan det være nødvendig? Hvis det ikke er mulig å unngå 

driftsvei til rensedammen, hvorfor legges den ikke så nært inntil motorveien som det er 

lovlig? Og uten å grave den ned? Hvorfor er det tegnet inn at den skal graves ned i terrenget, 

det gir jo større arealbeslag, og en kan jo ikke ha dyrket mark helt inntil kanten heller. For 

motorveien er det jo bra at den legges ned i terrenget siden det gir mindre støy til 

omgivelsene, støyen når allikevel langt, men om en får driftsvei ved siden av, som også er 

nedgravd, blir det vel så bredt at den dempende effekten for støy av nedgravingen blir 

dårligere? Da vil det vel bli så bredt at lyden av tungtransporten oppover bakken lett sprer seg 

over kanten som er lengst unna? Det er jo trafikken mot øst som får oppoverbakken, som gir 

mye støy, spesielt fra tungtransport, og når veien er bred er det vel nordsiden som får størst 

støybelastning siden den naturlige skjermingen av at veien ligger ned i terrenget blir mindre, 

og så er det altså planlagt driftsvei på den siden i tillegg, som gjør at støyskjermingen blir 

mindre om driftsveien også ligger ned i terrenget. 

 

En annen ting i den forbindelse, veien mellom Nordre Grytland og planlagte Gryteland bru, 

rett før brua, sett fra Nordre Grytland er det lagt en slak kurve øst for dagens vei, trenger den 

kurven å være så pass lang for å gå god sikt om det kommer noen på brua? Veien bør jo så 

snart en kan legge den på eksisterende vei så lenge sikt på brua er oppfylt. Selv om det ikke er 

så mye, så er det jo litt her og litt der som tas av dyrket mark i et slikt tilfelle også (det 

kommer jo i tillegg til der man tar mye). Det er jo en én-feltsvei hvor det skal være lav fart, og 

det trenger jo ikke være noe slak kurve som på veier med høy fart, så sant en sikrer sikt på 

brua, bør det ikke legges mer utenfor dagens vei enn der det er nødvendig.  

 

5) 

Det er tegnet inn anleggsområde bl.a. nord for motorveien, rett sør for Nordre Grytland. 

Terrenget heller ganske mye der. Hvordan er sikkerheten for at forurensning ikke skal spre 

seg til området nedenfor, som jo ligger lavere? Det kan bli forurensning av grunnen utenfor 

tiltaksområdet, som kan gjøre at det vokser dårlig uten at en kan vite sikkert at det kommer av 



forhold som har med vegbyggingen å gjøre, kanskje kommer det også uheldige stoffer inn i 

kornet. 

 

Og er det noen som skal kontrollere at beskrivelsen av gjennomføringen blir fulgt eller er det 

kun egenkontroll fra de som vinner anbud når det gjelder det å unngå å forurense 

omgivelsene? 

 

 

6) 

Eventuell plastring av bekker 

På spørsmål 23 fra grunneierlagsmøte i Ås 1. mars står det følgende på Vegvesenets nettside: 

Plastring av bekker er positivt for grunneiere – Blir dette gjort? 

Svar: «Det er ikke vanlig å plastre hele bekkeløpet. Plastring er et tiltak som blir brukt for å hindre 

erosjon i vassdrag, og typisk eksempel er plastring av bekkeløp i det område hvor det har vært 

anleggsarbeid ifm. vegbygging. Det kan også plastres på en strekning av bekkeløpet hvis man 

antar at vannhastigheten vil øke etter et tiltak. Dersom grunneiere ønsker slike tiltak, ber vi om at 

dere sender inn en skriftlig merknad, gjerne med en kartskisse som viser hvor det er aktuelt.» 

 

Det legges for mye ansvar på grunneiere alene i slik svaret var. Plastring av bekker, er det noe det 

forventes at bønder generelt har god greie på? Å vurdere fordeler og ulemper med plastring, er 

ikke det noe som krever spesialkompetanse? Og bør ikke de som er berørt av det ha rett til å få 

bistand for å vurdere det? Det er jo viktig at den økte vannmengden ikke medfører at mer matjord 

havner i bekken, men samtidig må jo overflødig vann fra dyrket mark ut i bekken, ellers kan det jo 

bli for våte vekstforhold, vanskelige kjøreforhold og jordpakking. Det er jo også dårlige 

grunnforhold noen steder, noe er jo merket med kvikkleire, som også må tas hensyn til. 

 

Det er opplyst at det er funnet svartelistet art i Skuterudbekken/Grytelandsbekken, og det sto også 

at jord som havnet i bekken ikke skulle brukes pga. det. Skal plastring/ikke plastring, og hvor det 

ev. skal plastres være noe bonden skal måtte vurdere alene? Nei, her bør det gis bistand fra noen 

som har det som spesialområde.  

 

Det kan vel bli trøbbel uansett, for mens plastring kan være bra for noe kan det vel også være 

negativt for noe. Prinsippet er vel at bonden ikke skal få økonomisk ulempe den økte 

vannmengden i bekken som tiltaket medfører. Dersom det ikke er mulig å unngå ulempe, da bør 

vel aktuelle bønder få et årlig tilskudd for ulempen med den økte vannføringa? F.eks. kan jo økt 

vannmengde også føre til at bekken blir bredere, på bekostning av dyrket mark. Tilsvarende som 

at bønder i området kan få tilskudd for ikke å høstpløye pga. innvirkning på vannkvaliteten, og at 

ulempene med den økte vannføringa som følge av at så mye blir lagt under asfalt vurderes av 

kyndige med visse mellomrom, hvor stor den økonomiske tapet kan regnes å være. Den ulempen 

kan ikke tas som en engangssak. Er det mulig å unngå problemer, er det flott, men det spørs om 

det enten blir det ene problemet eller et annet problem med den økte vannføringa selv om det blir 

en forsinkelse når vannmengden ikke overskrider rensebassengets kapasitet. 

 

(Det var mye bedre med tunnel slik Ski kommune gikk inn for i det området, da hadde åkeren 

over tunnelen tatt imot regnet.) 

 

 

7) 

Ny jord – flytting av jord 

Man bør vel prøve å ha ny-jord-områdene klare for mottak av masse når det skal graves ut til 

ny vei? Når jordlagene skal legges på samme måten som de var, trengs det naturlig nok 

mellomlagring helt i starten, men etter det som bør en vel kunne kjøre massen direkte og ikke 



drive med mellomlagring? Når en ved et trappetrinnsystem er kommet ned til nederste lag, 

selv om dimensjonene er annerledes, så kan en jo kjøre det laget til et av mottaksstedene for 

ny jord, og så kommer en til nest nederste nivå også som også kan kjøres direkte. Det blir jo 

ikke bedre kvalitet av mellomlagring og ekstra opplasteringer, men kanskje motsatt. Det må jo 

bli ekstra kostnader med å mellomlagre masser i stedet for å kjøre det direkte til de aktuelle 

områdene. Bør ikke det kunne gjøres med unntak av det som man nødvendigvis må ta av i 

starten, og mest for det øverste laget, men det er tross alt en svært liten del av den totale 

mengden? Dersom man får beskjed om å få klart veiprosjektet så fort som mulig ved første 

mulige tildeling, så rekker man kanskje ikke det, men slik prioriteringen har ligget an i 

konkurranse med andre veiprosjekter hittil, så har det jo vært lavt prioritert tidsmessig, og om 

det ikke blir gjort om til en hastesak, så bør en jo kunne få klarsignal for ny jord-prosjektet 

først, slik at områdene som skal være med på ny jord-prosjektet er klargjort til massen skal 

lastes opp, slik at det kan kjøres direkte og en unngår unødvendig mellomlagring. 

 

8) 

Når det gjelder avling på del av jorder som har vært brukt som anleggsområder, hvordan er 

erfaringen fra Østfold, i de delene man har noen års erfaring? Har det vært tilnærmet normalt 

avlingsnivå igjen noen år etter eller er det tydelig dårligere vekstforhold på det som har vært 

brukt som anleggsområder? 

 

9) 

Når firmaer deltar i anbud vil de jo prøve å vinne anbudet, og prisen kan i noen tilfeller 

presses lenger ned enn de ønsker for å vinne anbudet. Men når anbudet er vunnet, er det jo 

fortjeneste som gjelder, og å gjøre ting på en billig og effektiv måte for å sitte igjen med bra 

fortjeneste. Det kan lages detaljerte beskrivelser av hvordan ting skal gjøres, men det har jo 

bare verdi om de faktisk følges, og det hvor godt det følges kan igjen ha sammenheng med 

hvor lett det kan oppdages dersom det ikke følges, det kommer jo an på kulturen i firmaet som 

skal gjøre jobben. 

 

Satser man stort sett på at reglene som er satt blir fulgt, og det nesten utelukkende er basert på 

egenkontroll og å ha tillit til at det blir gjort slik som kravet er eller kommer man til å ha en 

omfattende kontroll hvor det når som helst kan komme noen å sjekke at ting blir gjort som 

beskrevet, og at de føler at de faktisk kan bli kontrollert når som helst, og at det også er 

hyppige kontroller? Det dreier seg jo både om veien og omgivelsene, f.eks. at det ikke blir 

ras fra skjæringer, både av hensyn til sikkerheten på jordet og på veien. På E18 i Østfold for 

noen år siden måtte jo motorveien stenges pga. telehiv og det viste seg at det var brukt en fire 

meter lang stein. Det vistes jo at det var tydd til en lettvint, men dårlig løsning. 

 

10) 

På informasjonsmøter hvor det er snakket om forventet trafikkmengde noen tiår fram i tid er 

det blitt sagt at det er et konservativt anslag. Selv om det er vanskelig å anslå trafikkmengder 

langt fram i tid, er jo et mest mulig realistisk anslag det som bør regnes med. Er et 

konservativt, altså forsiktig, anslag noe som er pålagt ovenfra i Vegvesenet? Hvorfor skal en 

ikke bruke et som er mest mulig realistisk anslag? Folk kjører verken mer eller mindre for at 

prognosen til Vegvesenet skal treffe. Ligger det inne i de beregningsmåtene at det ikke bare er 

økt folketall som gir økt trafikk, men at folk gjerne er tilbøyelig til å være villig til å ha lengre 

reisevei til jobb eller andre gjøremål når veiene blir både raskere og sikrere? Dersom en tar Ås 

som eksempel, der er det f.eks. mange arbeidsplasser på det som betegnes som Campus Ås, 

med NMBU samt frittstående institutter innen det samme fagområdet. Og det er allerede flere 

år før veterinærdelen av NMBU flytter til Ås. Det er arbeidsplasser med mange innflyttere, og 



dersom innflyttere ikke bosetter seg i Ås pga. høye boligpriser eller andre årsaker, kan jo 

Indre Østfold være et sted som kan være populært for innflyttere fordi en får langt mer bolig 

for pengene, i hvert fall slik situasjonen er i dag. Og med motorvei kan jo mange se på Indre 

Østfold som et attraktivt sted å bo, spesielt etter at bompengeperioden er over, da får en jo 

kombinasjonen kort reisetid og lav kostnad (med dagens drivstoffpriser, forutsatt at man 

uansett har bil). Å reise kollektivt med minst to transportmidler, vil nok føles mindre attraktivt 

for mange. Ligger det i stor grad inne i beregningene at bedre veier også medfører at folk er 

mer villig til å ha lengre reisevei ved at folk lettere flytter til områder lengre fra jobben?     

 

11) 

Om gammel E18 står det at man har tenkt å bygge om noen kryss fordi trafikkmengden på 

gammel E18 ikke tilsier de løsningene som er nå. Det sto vel bl.a. om Bjastad og Asper. Det 

er forståelig at man hadde bygd annerledes om det var bygging av ny vei med lav trafikk, men 

hvorfor skal det brukes penger på å fjerne noe som allerede er anlagt selv om det ikke lengre 

vil være nødvendig? Hva skal områdene som fjernes eventuelt brukes til? Skal det bli litt mer 

dyrket mark der, slik at den kostnaden kan forsvares, eller hva skal de frigitte områdene ellers 

brukes til? Skal man bruke penger på å fjerne noe må det jo i så fall endringen være til nytte 

for noe. Gammel E18 kan vel komme til å bli brukt som omkjøringsvei i visse situasjoner. 

 

 

15. april 2016 

Berit og Jan Grimsrud 

 

berit-grimsrud@hotmail.com 

 



 

Hans Erik Navestad 
Waal gård 
Glenneveien 18a 
1408 Kråkstad 
 
Statens vegvesen 
Postboks 1010 
2605 LILLEHAMMER       Kråkstad, 15. april 2016 
 
saksnummer  15/203918, att: Lisa Steinnes Rø. 
 
Høringsuttalelse til reguleringsplanforslag for E18 i Follo 
 

Innledning: 
Jeg er grunneier eiendommen gårdsnummer 16 bruksnummer 1. Den omfatter deler av Glennetjern og 
våtmarksområdet rundt.  Starten på utløpsbekken Glennebekken/Kroerbekken ligger på min eiendom 
og strekker seg ca 530 meter over dyrka marka nedover før den møter naboeiendommen i sør. Dette er 
et området som er tilnærmet flatt og det er svært lite fall i Glennebekken.  Jeg vil med dette påpeke 
bekymring for konsekvensene av å lede overvann fra 1,75 km motorvei ned i denne sårbare resipienten 
uten å ha en bra plan for og hindre flom /erosjon i å ødelegge område samt opprettholde god økologisk 
tilstand på vann forekomsten med saltvannspåvirkning. Dette vil igjen ødelegge det biologiske 
mangfoldet. Jeg bruker vannet fra tjernsområdet  til drikkevann for beitedyr samt til jordbruksvanning. 
Vann fra E18 vil tilføre miljøgifter, næringsstoffer, partikler og salt til dette området og ta knekken på 
både det biologiske mangfoldet og mulighetene til å bruke utnytte ressursene fra denne 
vannforekomsten i min gårdsdrift.  Når det gjelder det biologiske mangfoldet så er det den rike 
sumpskogen på min eiendom som sansynelig vil dø ut først som jeg er svært bekymra for. For øvrig 
Norges mest utryddningstrua skogstype og dette er alvorlig. 

Jeg forpakter også andre nabo eiendommer, eiendommen Glenne Nordre med gårdsnr 11 
bruksnummer 1, eiendommen Glenne Søndre med gårdsnummer 11 bruksnummer 2 samt 
eiendommen Oppsal med gårdsnummer 15, bruksnummer 1.  

Alle disse eiendommen blir alle berørt av Statens Vegvesens planer om ny E18. De to første blir berørt 
med selve veien over den dyrka marka jeg forpakter og driver der. Den siste blir indirekte berørt 
gjennom Glennetjernet og våtmarksområdet rundt. Fra de 2 første eiendommen bruker jeg vann fra 
tjernet til både jordbruksvanning og som drikkevann til beitedyr på lik linje som til min egen eiendom. 

Jeg ser meg selv som part i denne veisaken. Med dette varsler jeg erstatningskrav hvis jeg blir 
skadelidene av tiltaket av E18 på min eiendom eller på noen av de eiendommene jeg forpakter enten 
direkte eller indirekte. 

Jeg viser med dette også til både høringsuttalelse fra Glennetjernets venner og fra Glennebekken 
bekkelag som jeg støtter fullt ut i sine uttalelser. Jeg legger også det samme lovverket til grunn for min 
uttalelse. 

Konklusjon: 
- Stor usikkerhet rundt grunnforholdene og kvikkleire forekomstene rundt Glennetjern 

og også på min eiendom som vil få økt flom og vannmetning som følge av ny E18. 
- Glennetjernsområdet som liten resepient vil ikke tåle forurensning, saltvann og 

flomvann fra ny E18. EU`s vanndirektiver er klare på dette som SVV selv refererer til: 



«EU's rammedirektiv for vann (Europaparlament- og rådsdirektiv 200/60/EF) etablerer 

rammeverket for en felles vannpolitikk i EU. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom 
"Vannforskriften" (Forskrift om rammer for vannforvaltningen). I henhold til 
Vannforvaltningsforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe 
vannkvaliteten i vann og vassdrag.» 

SVV skriver og innrømmer: 

«Det er likevel noe restutslipp fra enkelte delstrekninger/alternativer som fører til liten 
negativkonsekvens. 
Dette gjelder hovedsakelig Bølstadbekken og Glennetjern. Her må rensetiltak 
utredes nøye slik at negativ konsekvens minimeres. Det må etableres tiltak med høy grad av 
rensing for å unngå forringelse av vannkvaliteten. Med god kunnskap om rensetiltak i 
byggefasen, antas det at forringelse av vannkvaliteten ikke blir så stor at en risikerer å ikke 
nå god økologisk tilstand.» 

«Det er beregnet en ÅDT (årlig døgntrafikk) på 25000 ved åpningen av ny E18. Ny veg vil i 
hovedsak belaste de samme vassdragene som eksisterende veg, men på litt andre punkt. 
Unntaket er Glennetjern, som ikke tidligere har vært belastet med avrenning fra E18.» 

SVV viser til EU`s vanndirektiver og legger frem her at de er pliktige å opprettholde «God økologisk 
tilstand» i alle vannforekomster. Som de skriver i avsnittet over så er alle vassdragene i dag berørt av 
den «samme» E18 men med nettopp med unntak av Glennetjern og tilhørende vassdrag. Det sier seg 
selv at det er umulig å opprettholde «God økologisk status» her. Ergo det blir brudd på EU`s 
vanndirektiver ved å føre vann fra 1750 meter vei og inn i dette vassdraget. Slik vi ser det er det kun 
1 god mulighet til å unngå dette. Det er tunell som Glennetjernets venner og grunneiere hele tiden 
har hevdet er mulig å bygge.  Nå ser vi også at SVV gir oss rett på gjennom sine snitt skisser av 
veibanen på hele strekningen som også viser løsmasser og dybde til fjell slik vi tidligere har 
dokumentert. (Glennetjernets venner høringsuttalelse til planprogrammet 2014) 

Jeg ber derfor om at saken sendes tilbake til SVV med krav om 
tunell utredning for Glenneområdet som er fullt realiserbar! 

Minner om Ski kommunestyres eget vedtak til KDP 20.06.2012: 
- Ski kommune ber på det sterkeste om at tunnel fra ås videreføres til 

Prestegårdsskogen i Ski. Det forutsettes også avbøtende tiltak som sikrer 
våtmarksområdet ved Glennetjern og at vannkvaliteten i Kråkstadelva sikres. 

 

Høringssvar:                                                                                                  
Plandokumentene er springende og lite oversiktlig. Det er derfor vanskelig å få den fulle 
oversikten. I planbeskrivelsen vises til en lang rekke underliggende tematiske utredninger og 
notater med 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 omkringliggende naturmiljø, vannmiljø og kulturlandskap. 

 

 

 



Mulig avbøtende tiltak ved Glennetjern/Glennebekken: 

Vannmiljø: 

Endre knekkpunkter, endre lavbrekk østover og ha fangdammer der. Lede vannet sørover 
inn i Glennebekken ca 500 meter syd for utløpet av denne. Avstanden er nødvendig for å 
hindre tilbakeslag til våtmarksområde pga lite fall i bekken. Bekken / -fallet og kapasiteten 
må forbedres ved å hente mer fall/dybde i Kroer. Bekken må steinsettes for å forhindre 
erosjon. Utvidelse av bekken fører til tap av landbruksarealer, som må erstattes, gj.f. «Ny 
jord». 

SVV hadde i 2012 et forslag på å lede vannet rundt våtmarksområdet.  Hva har skjedd med 
dette forslaget?  Har man glemt dette eller anser man det som ikke mulig? 

Hvis dette ikke er mulig, gjenstår den beste løsningen: Veitunnel i fjell i området. På SVV sine 
egne kartskisser fremgår det at vi har hatt rett hele tiden m.h.t. gode muligheter for 
fjelltunnel.  SVV har bevisst villedet offentlig myndigheter og private ved å si at dette ikke er 
mulig.  

Vei tunell sparer 90 da dyrka mark av stor nasjonal verdi, 90 da dyrkbar mark, viktig 
kulturmiljø ved Prestegårdskog og svært viktig og sårbart naturmiljø ved Glennetjern.  
Drikkevannskilden i Mosseregionen for 75.000 mennesker spares. Videre begrenses 
flomfaren, jordras og erosjonsproblemer både i Glenne området og ved flomsletta ved 
Kråkstad elva. 

Støy: 
Vi mener at det er svært uheldig at vegen blir liggende på fylling ved Glennetjern. 
Glennetjern blir omtalt som et fugle eldorado og er viktig i trekket. Støyen fra vegen vil gjøre 
at trekket blir endret og at fuglene ikke vil stoppe her. Man bør  etablere støyskjermer i hele 
delen av området ved Glennetjern som ikke får en høy skjæring. Man får en voldsom 
kjeleeffekt av støyen pga områdets arrondering. Dette fremgår også av støyberegningene 
hvor man ser at støyen når svært langt. Vi ber om at dette hensyntaes og at det bygges 
støyskjermer på sørsiden av veitraseen mot våtmarksområdet. 
 

Kommunedelplan E18 Retvet – Vinterbro 
Følgende bestemmelser til kommunedelplanen er knyttet til vegstrekningen Retvet –Vinterbro. I tabellen 
under framgår det hvordan prosjektet ivaretar disse bestemmelsene.(dette er limt inn fra 
planbeskrivelsen) 
 

- Oppfølging av vedtatt kommunedelplan, KDP pkt 7.3 Planbestemmelser til 
kommunedelplanen 

 
 

 



 

 

 

 

 

- PKT 4. Det er ikke konkrete avbøtende tiltak i ytre miljø plan. 
- Pkt 10. SVV kommenterer at NVE`s krav til dokumentasjon av områdestabilitet for faresonen 

ikke er nødvendig for valgt trase.  
- I sin høringsuttalelse til kommunedel plan skriver NVE at dette skal utredes og dokumenteres 

for alle traseer.  
- NVE er klare på at det skal uansett trase dokumenteres og redgjøres i forhold til kvikkleire 

funn. Likt det som er avdekket ved Glennetjern. Da er det uforståelig at SVV mener at dette 
ikke er nødvendig. 

- Pkt 11. Jeg kan ikke se hvordan kravene til EU`s vannrammedirektiv eller vannforskriften 
tilfredstilles i forhold til Glennetjern og Hølenvassdraget. Uansett renseløsning fra SVV som 
ennå ikke klar! Det i seg selv er alvorlig!  

- Med henvisning til Plan- og bygningslovens §11-9, punkt 1,5 og 8 gir følgende bestemmelser 
- Dette ble etterspurt allerede i høringsuttalelsene til kommunedelplan i 2012 og SVV har hatt 

rikelig med tid til å utarbeide dette.  

Videre så viser vi til SVV sine Vassdragstekniske vurderinger: 



7.8 Vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18 
7.8.1 Flomvurderinger 
 
Utløpsbekk Glennetjern  
«Ny E18 er planlagt oppstrøms Glennetjernet og Glennetjernets utløpsbekk, slik at vegen ikke blir berørt 
av vannet eller bekken. Det er foretatt en overslags messig vannlinjeberegning på bakgrunn av FKB-
kartdata. Beregningene indikerer at vegen ikke vil bidra til vesentlige endringer i vannmengder i 
Glennetjern eller utløpsbekken. Beregningene inkluderer ikke overflatevann fra E18.» 
 
Vær situasjon de siste årene viser hyppigere samt mye større vannmengder på kort tid noe som igjen 
gir hyppigere flom. Grunneiere har både film og bilder som viser dagens problematikk. 
Hvordan dere klare å vurdere flom uten og ta med overflatevannet som kommer i tillegg er helt 
utrolig. Glennebekken må utredes skikkelig. 
 
Det trengs mer fall for å få vannet ut og det må hentes fra Kroer kirke området,- graves dypere og 
steinsettet. Beslaglagt dyrka mark fra utbedring av bekk må inn i ny jord regnskapet. I motsatt fall vil 
grunneiere saksøke SVV for store summer for ødelagte landbruksarealer som tidvis vil stå oversvømt 
og drenering og filtermateriale vil bli ødelagt.  
 
Vi har fått en uttalelse fra Berg i Landbruksrådgivninga om situasjonen for Glennebekken 
som underbygger vår påstand: 
«Vegvesenet må legge fram beregninger på hvordan nedslagsfeltet og vannmengder som føres til 
Glennebekken vil endres som følge av ny E18. Vann renner mye raskere av en motorvei enn fra 
jordbruks- og skogbruksarealer, så en må regne med raskere og kraftigere flomtopper. 
Innløpsbekken til Glennetjernet ser til å ha godt fall så flomtopper vil raskt komme til tjernet. 
Utløpsbekken har lite fall og videoen som du oversendte, viser at den ikke tar unna flomtopper. Om 
det blir kraftigere flomtopper, vil oversvømmelser skje hyppigere enn i dag. Drenering fra 
dyrkaarealer vil fungere dårligere og få kortere levetid (sagflis som filtermateriale brytes ned) når 
utløp oftere vil være neddykket. Utvidelser av hele bekkeløpet vil være aktuelt for å øke bekkens 
kapasitet til å ta flomtopper. Utløpet fra Glennetjernet må imidlertid utformes slik at normal 
vannstand blir opprettholdt. En bred flat terskel med v/spor kan være en løsning. 
Ved å øke kapasiteten på utløpsbekken vil flomtoppen blir større lenger nedover i bekken med økt 
fare for erosjon. (Oversvømmeleser et sted bremser flomtopper nedstrøms.) Bruer og stikkrenner 
nedstrøms kan også få for liten kapasitet. 
Å lede vannet forbi Glennetjernet kan være svært positivt for vårmarksområdet/tjernet men krever 
god vann kapasitet i bekken nedstrøms.» 
 
Vi støtter oss til Berg og ber om at hannes fagelige vurderinger legges til grunn for 
modulering og beregning/dimensjonering av Glennebekken i det videre arbeidet. 
 
Erosjon 
Som det skrives så er stabiliteten ved Glennetjern anstrengt. Dette er ikke å ta i. Jeg kjenner dette 
området og vet at det er kvikk leire i dagen der jeg driver jordbruk og konsekvensene ved mettede 
vannmasser rundt Glennetjern vil få svært store konsekvenser slik som løsmasse skred/kvikkleire.   

Området rundt tjernet samt bekkeløpet er allerede oversvømt ved store nedbørsmengder og nå vil alt 
vannet komme mye raskere!! Dette må moduleres og utbedres bedre.  

 
 
Ødeleggelse av drifts vei 



Vil ellers utdype min bekymring for opprettholdelse av min drifts vei som starter på min eiendom i 
syd fra min gårdsvei. Denne går nordover via sandtaket og videre nord østover til Glenneveien like 
ved Nordli gård. Grunneierne i området bruker denne veien som driftsvei i tilegg til at det har blitt 
utleid og  tilrettelagt som kjørevei til Finntack R&D AS for test av heste utstyr. Jeg varsler med dette 
erstatningskrav som følge av ødeleggelse av denne veien. 

Hilsen  

Hans Erik Navestad 
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REGULERINGSPLAN FOR NY E18 RETVET-VINTERBRO - UTTALELSE FRA 
VANNOMRÅDE MORSA 
 

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E18 på strekningen 
Retvet-Vinterbro. Forslaget er lagt ut på offentlig høring, med høringsfrist 15. april 2016. 
Reguleringsplanen berører arealer og vannforekomster i vannområde Morsa i Ski kommune. 
Vannområde Morsa har vært involvert i høringsmøter underveis i prosessen, og vært invitert 
til å komme med innspill til Ytre Miljø-plan underveis.  
 
Vann og vassdrag i vannområde Morsa vil bli påvirket i både anleggs- og driftsfase ved 
etablering av ny E18. Vannområde Morsa har som mål å bedre vannmiljøet og 
vannkvaliteten i Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdragene, og jobber for at vannforskriften 
hensyntas opp i alle sektorer. I vannforskriften heter det at tilstanden i overflatevann skal 
beskyttes mot forringelse. «Midlertidige endringer, ny aktivitet/inngrep kan tillates dersom 
alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i 
vannforekomstenes tilstand, og dersom samfunnsnytten er større enn tapet av 
miljøkvalitet.» 
  

Generelle opplysninger 
Vannforekomstene i Morsa som vil bli direkte berørt av utbyggingen, er Glennetjern som er 
en del av Hølenvassdraget, samt Kråkstadelva og Bergerbekken som er en del av Vansjø-
Hobølvassdraget.  
 
Vi understreker at bygging av ny E18 er et viktig samferdselstiltak som bør gjennomføres. 
Både anleggsarbeidet og driftsfasen vil imidlertid kunne påvirke vannkvaliteten negativt i 
vannforekomstene som er direkte berørt, samt vannforekomstene nedstrøms disse. I tillegg 
til anlegning av selve veien, skal det også etableres massedeponier som kan påvirke 
vannforekomster nedstrøms både i anleggsfase, driftsfase og etter omdisponering til 
landbruksareal.  
 
Særlig Vansjø-Hobølvassdraget er spesielt sårbart for tilførsler av næringsstoffer. Vansjø, 
som mottar tilførslene fra Kråkstadelva og Bergerbekken via Hobølelva, er drikkevannskilde 
for 70 000 personer. Vansjø er også reservevannkilde for Sarpsborg og Fredrikstad med over 
100.000 personer. I tillegg til næringsstoffer er det selvfølgelig viktig å minimere tilførslene 
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av miljøgifter og salt til vassdraget. Det er gjennom mange år gjennomført svært omfattende 
tiltak for å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Mesteparten av tiltakene er gjennomført og 
betalt av lokalbefolkningen, det være seg huseiere og/eller bønder gjennom tiltak i 
landbruket og på avløpssiden. Det er viktig at en stor aktør som Statens vegvesen også tar de 
nødvendige hensynene til vassdraget.  
 
Hølenvassdraget inngår i planperiode 2, og har ikke kommet like langt med 
tiltaksgjennomføring som Vansjø-Hobølvassdraget. Hølenvassdraget har et stort 
avlastningsbehov for næringsstoffer for å kunne nå målet om god økologisk og kjemisk 
tilstand i henhold til vannforskriften, og det er planlagt omfattende tiltak for å bedre 
vannkvaliteten i Hølenvassdraget de neste årene. Glennetjern er en viktig lokalitet for 
biologisk mangfold. Tjernet blir brukt til undervisning av skolebarn. Kroerbekken renner ut av 
Glennetjern, og har øverst så liten vannføring at den er svært sårbar. Både Glennetjern og 
Kroerbekken er derfor å anse som svært sårbare for avrenning av partikler, miljøgifter og 
salt.  
 
I tillegg til at Vansjø er drikkevannskilde, er det mange andre brukerinteresser knyttet til 
vannforekomstene. Det er store friluftsinteresser knyttet til bekker, elver og innsjøer. Vansjø 
er et svært yndet friluftsområde, med mange fine badeplasser. I flere år var vannkvaliteten 
så dårlig at bading ble frarådet grunnet oppblomstring av giftproduserende alger, men siden 
2008 har det vært redusert algevekst og badevannskvalitet i hele innsjøen. Dette skyldes 
blant annet effekten av de omfattende tiltakene som er gjennomført. Det er dessverre ikke 
stor forverring i vannkvaliteten som skal til før vi igjen kan få oppblomstinger av 
giftproduserende alger og badeforbud i Vansjø.  
 
Vassdragene er yndet for fiske. Hølen er lakseførende, og i Vansjø drives det både sportsfiske 
og yrkesfiske. Vassdragene benyttes også til jordbruksvanning. 
 
Vannområde Morsa har deltatt på møter med Statens Vegvesen i planprosessen og i 
reguleringsarbeidet, og har også vært involvert i dialog om vassdragshensynene utenom 
møtene.  
 
 

Høringsuttalelse  
Nedenfor følger Morsas kommentarer til reguleringsplanen for E18 Retvet-Vinterbro 
(kommunegrense Ski/Ås-Retvet): 
 
Overvannshåndtering:  
Lokal overvannshåndtering er viktig i både anleggs- og driftsfase for alle vannforekomstene. 
Det er lagt opp til tiltak for å takle normale nedbørsmengder, men innretningene bør 
dimensjoneres/suppleres med tiltak for å ta unna vann ved store nedbørsmengder over kort 
tid. Ved nedbørsepisoder over 10 mm vil veivannets transport til tilgrensende vassdrag skje 
hurtigere enn om veivannet går den naturlige veien via grunnen til bekk. Flom og erosjon er 
dokumentert å ha stor negativ effekt på vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget.  Det er 



derfor viktig at det sørges for god fordrøyning av overflatevann. Det bør også fokuseres på å 
hindre økt bekkeerosjon som følge av økte tilførsler av vann ved å sikre bekkekanter. Med 
klimaprognosene som forespeiles, må man ta høyde for økning av kraftige nedbørsepisoder 
og dimensjonere de tekniske innretningene deretter. Det bør gjennomføres ytterligere 
modellering av overvannshåndtering for å avdekke hva som skjer lokalt i bekkene ved 
ekstremvær.  
 
Miljøgifter, salt, næringsstoffer og partikler 
Ved Glennetjern er det er viktig at det gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere 
tilførslene av salt, tungmetaller, partikler, næringsstoffer og annen veiforurensning både til 
tjernet og til Kroerbekken. Dersom det viser seg at det ikke er mulig å forhindre 
saltpåvirkning av tjernet, bør det vurderes å lede vannet utenom Glennetjern og et godt 
stykke ned i utløpsbekken for å forhindre tilbakeslag. Det er også viktig at vannet som 
naturlig drenerer til tjernet ikke blir avsnørt av utbyggingen. En tunnel kunne løst mye av 
utfordringene med salt og miljøgifter for Glennetjern, dersom tunnelvannet ble ført til 
Kråkstadelva.   
For alle tre vannforekomstene som berøres i vannområde Morsa er det viktig å begrense 
tilførsel av miljøgifter, næringsstoffer, partikler og salt. 
 
Beredskap 
Vi mener det er særlig viktig å hindre avrenning fra eventuelle punktutslipp også ved 
Glennetjern.  
Siden Vansjø er drikkevannskilde, bør MOVAR varsles dersom forurensninger som kan 
forringe drikkevannet havner i Kråkstadelva eller Bergerbekken.  
 
Overvåkningsprogram 
I anleggsfasen er det viktig å ha et oppegående overvåkningsprogram med biologiske, fysiske 
og kjemiske parametere. Førtilstand viktig for å ha kontroll på hvor mye veien påvirker 
vassdragene. Overvåkningen bør fortsette videre i driftsfase. 
 
Lukking av Bergerbekken 
Ved evt. lukking av Bergerbekken bør det vurderes en fordrøyningsdam nedstrøms lukkingen 
for å kompensere for økt vannhastighet og for å øke bufferevne til å stå i mot flomepisoder. 
Bergerbekken responderer raskt på nedbør.  
 
Deponier 
Deponi 24: «I anleggsperioden og permanent må det etablere rensedam for oppsamling av 
partikkelavrenning før innløp i lukket rør.» Det bør om mulig vurderes å konstruere 
rensedammen som en landbruksfangdam for videre bruk i driftsfasen, dette gjelder også 
andre deponier. I og med at bekken i ravinen lukkes, bør man også ta høyde for økt 
vannhastighet og sørge for tilstrekkelig fordrøyning av vannet før innløp i lukket rør.  
 
 
 



Landbruk 
Det er viktig at drenering og hydrotekniske anlegg i landbruket ivaretas på eksisterende 
jordbruksarealer ved etablering av ny vei. Det vil være nødvendig med god dialog med 
grunneierne i forbindelse med dette. Endringer i terrenget vil føre til endret 
avrenningsmønster som kan påvirke arealer nedstrøms. Ved etablering av nye 
landbruksarealer etter massedeponering er avsluttet må det anlegges gode hydrotekniske 
anlegg for å fange opp partikler og næringsstoffer før de renner ut i Vansjø-Hobølvassdraget. 
 
Generelt 
Det er viktig at det fortsatt benyttes høy vannfaglig kompetanse i forbindelse med 
vannfaglige vurderinger i både anleggs- og driftsfase. Innhold og forslag i de ulike 
fagdokumentene som omhandler vannmiljø bør videreføres inn i den videre planprosessen.  

 
 

Konklusjon 
Gjennom denne høringsuttalelsen er vårt hovedbudskap at  

 lokal overvannshåndtering er viktig i både anleggs- og driftsfase 

 der vanntilførselen øker ved flom er det viktig med fordrøyning og sikring av bekker 

 tilførsler av miljøgifter, næringsstoffer, partikler og salt må begrenses 

 sterkt fokus på tiltak ved Glennetjern er viktig for å ikke forringe vannforekomsten 

 biologiske parametere bør inn i overvåkningsprogrammet 
 
Vannområde Morsa opplever at Statens vegvesen har gjort grundig og godt arbeid i 
reguleringsprosessen og tatt vannmiljø på alvor. Det er positivt at vannområdene har vært 
involvert underveis, og vi håper involveringen videreføres i senere faser av prosjektet.  
 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Reidar Kaabbel      Marit Ness Kjeve 
Styreleder vannområdeutvalget Morsa   Daglig leder vannområde Morsa 
 
 
 
 



Side 1 
 

Nils Edvard Nygaard og Kari Anne Kamperud 
Gnr 9/ bnr 1/ Ski kommune 
Store Gryteland 
Askimveien 111 
1408 Kråkstad 

 

Statens vegvesen 

Postboks 1010 

2605 Lillehammer 

 

Høringsdokument 
Ad. Forslag til reguleringsplan for E18 Retvet – Vinterbro 
Omtale av konsekvenser og hensyn i forhold til Store Gryteland,  
Gnr 9 Bnr 1, hjemmelshaver Nils Edvard Nygaard 

 

Adkomst gårdstun Store Gryteland 
Forslaget til reguleringsplan viser at begge gårdsveiene til eiendommen blir berørt.  
 

Hensyn som må ivaretas:  
Vi må minst kunne benytte en av disse veiene under hele byggeperioden. 

 

Støydemping 
Nye E18 har med nærhet til Store Grytelands gårdstun støysoner ved tunnelåpning og 

veitraseens stigningsområde. 

 

Hensyn som må ivaretas:  
Nye E-18 må bygges slik at man oppnår størst mulig støydemping. Det anses som et viktig 

tiltak med støydempende rekkverk på broen over Grytelandbekken og støydempingstiltak 

ved tunnelåpningene. 

Man må påregne støytiltak på boligene Store Gryteland og skjerming av uteplass. 
 

Dyrkamark og belastninger i byggeperioden. 

Etablering av ny E18 innebærer bruk av tunge kjøretøy intensivt på store områder på hver 

side av planlagt vei. 

Hensyn som må ivaretas:  
Drenering fra jordene vil bli berørt og må reetableres. 
Viktig at man planlegger minst mulig aktivitet på midlertid beslag av dyrka mark langs den 

nye traseen slik at man unngår jordpakking og skader på dreneringssystem. 
 

Planlagte midlertidige deponier 
Reguleringsplanen beskriver midlertidige deponier på eiendommen. 
 

Hensyn som må ivaretas:  
Planlagte deponi skal være midlertidig. Deponiet på eiendommen ligger på dyrkbar mark. 

Her må man ta vare på jordressurser og etablere dyrka mark i etterkant. 
 



Side 2 
 

 

Privat Minirenseanlegg 

Minirenseanlegg på Store Gryteland har avløp der veien kommer.  
 

Hensyn som må ivaretas: 

Avløp må ivaretas i byggeperioden. Boligene på Store Gryteland er avhengige av at 

anlegget er i kontinuerlig drift. Eventuelle driftsproblemer og driftsstans grunnet 

etablering ny E18, må umiddelbart reetableres. Ansvaret påhviler utbygger. 

Statens vegvesens bruk av privat gårdsvei som adkomst rense-dam. 

Ankomst til rensedammen er planlagt å går via privat gårdsvei. Gårdsveien har dårlig 

bæreevne og tåler ikke økt belastning.  
 

Hensyn som må ivaretas: 

Store Grytelands gårdsvei nord som går gjennom Gryteland Nordre og Hoel Gård, 

må oppgraderes og med fordel legges utenom gårdstunene. 
 

Flombelastning Grytelandbekken. 

Det vil bli økt flombelasting i Grytelandbekken ved etablering av ny E18.  
 

Hensyn som må ivaretas: 

Gjøre tiltak i Grytelandbekken for å unngå flom både oppstrøms og nedstrøms. 

 

MVH 

Nils Edvard Nygaard og Kari Anne Kamperud 

 

 

























































Statens vegvesen 

Postboks 1010 

2605 Lillehammer 

15. april Kråkstad 

Høringsuttalelse fra berørte beboere langs Audenbølveien 

Deres referanse: 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø 

Vi som bor langs Audenbølveien er kommet til en felles uttalelse om to forhold som berører samtlige 

av oss som bor i tilknytning til Audenbølveien.  

Vi ber om at ny E18 senkes i terrenget slik plandokumentet åpner for. Vi mener at en senket trasé vil 

redusere støyen fra veien for de omkringliggende eiendommene. Videre vil en lavere trasé bedre 

bevare landskapsbildet i et åpent og godt opparbeidet kulturlandskap. Audenbølveien bør legges i 

bro over ny E18, i stedet for under slik dagens forslag legger til grunn. Vi har også merket oss at 

plandokumentet legger til grunn at en lavere trasé vil være en billigere løsning enn dagens forslag. 

Etter vårt syn er det slik vi forstår plandokumentet flere gode grunner for å senke ny E18 enn de 

grunner som måtte tale for å legge den høyt i dagens terreng. Da særlig med tanke på å bevare mest 

mulig av de kvalitetene dagens kulturlandskap gir.  

Bekken som i plandokumentene kalles Audenbøl-bekken, og Berger-bekken må oppgraderes til å ta 

imot de vannmengdene som nå skal ledes i bekken fra tunnel- og veianleggene. Tilsiget til bekken vil 

etter vårt skjønn bli langt større når vegvesenet vil lede vann på overflaten herunder vegbane og 

andre ikke absorberende overflater enn slik det er i dag hvor vannet dreneres gjennom jorda. 

Bekkene er ikke dimensjonert for denne økningen, og vil føre til oversvømmelser på eiendommene 

som er tilknyttet bekkene. Ettersom Vegvesenet ønsker å benytte seg av omkringliggende 

eiendommers drenering og bekker, må Vegvesenet også sikre de samme eiendommene mot 

oversvømmelser som skyldes deres tiltak i område. Planene må derfor ivareta en opparbeiding og 

oppdimensjonering av eksisterende bekker berørt av ny E18, slik at de er i stand til å ta unna vann i 

perioder med mye nedbør. Det kan gjerne gjøres ved å legge dagens bekker i rør.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Berørte beboere 

 

 

 

 



Thore Retvedt  

Christin Retvedt  

Cathrine Retvedt 

Knut Erlend Bergan    

Torhild Haga Brødholt  

Bjørn Brødholt 

Ragnar Kvilesjø  

Ellen Margrethe Rygge  

Gina Kvilesjø  

Ole Kristian Kvilesjø  

Edvard Kvilesjø  

Andreas Kvilesjø  

David Kvilesjø  

Rune Aass 

Grethe Været Aass 

Margrethe Været Aass 

Sverre Fladberg 

Åse Hege Fladberg 

Bjørge Fladberg 

Mali Sevaldsen 



Statens vegvesen 

Postboks 1010 

2605 Lillehammer 

 

Cathrine Retvedt 

Askimveien 214  

1408 KRÅKSTAD  

15. april 2016 

    KRÅKSTAD 

Høringsuttalelse - reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro 

Deres referanse: 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø 

Vi som er berørt av forslaget til regulering av deponi som i plandokumentene har nummeret 24 stiller 
oss negative til forslaget til reguleringsplan.  

Planen har ikke tatt opp i seg Plan og byggesaksutvalgets enstemmige vedtak av 11. november 2014. 
Vedtaket tok en rekke forbehold ved utvidelsen av planområdet. I og med at Statens vegvesen synes 
ukjent med de forbehold som følger av vedtaket synes det nødvendig å gjengi det i sin helhet.  

Vedtaket lød som følger: 

Vedtak:  

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtas forslag til nytt/utvidet planområde for 
reguleringsplanarbeid for E18 Retvet-Vinterbro som vist i kart datert 26.8.2014. Dette 
planområdet erstatter planområdet som er vist i planprogram for E18 Retvet-Vinterbro 
datert 19.6.2014.  

2. Eventuelle utvidelser utover vegvesenets forslag må vurdere i sammenheng med nyjord-
prosjektet og i samråd med Ski kommune.  

3. Regulering av arealer til deponering av masser skal ikke medføre noe tap at dyrket mark.  

4. Det må være et mål å sikre at det etableres færrest mulig deponier for løsmasser i 
området. Det er tidligere vedtatt et planinitiativ for fremtidig jorddeponi på Hanakropp, og 
Ski kommune stiller krav til at dette blir sett i sammenheng med vurderingen av ytterligere 
etableringer av massedeponier 

5. De foreslåtte utvidelsene av planområdet for E 18 er ikke ferdig utredet. Det vurderes som 
svært viktig at konsekvensene av at disse arealene benyttes til deponering av masser utredes 
nøye, før det tas endelig politisk stilling til arealbruken.   



I reguleringsplanen har ikke Statens vegvesen tatt tilstrekkelig hensyn til planutvalgets vedtak om at 
regulering av arealer ikke skal medføre tap av dyrket mark. Jf. vedtakets pkt. 3. Slik vi ser det vil 
reguleringsplanen sterkt forringe områder som i dag er dyrket mark, og i fullt bruk i matproduksjon. 
De områdene Statens vegvesen ønsker å dyrke opp på deponiområdet kan ikke forventes å være av 
samme kvalitet som de områdene deponiet beslaglegger av fullgod dyrka mark. Kommunen bør i sin 
forvaltning av områder som i dag er dyrket mark benytte et «føre var» prinsipp. Området som vurderes 
regulert til deponi er så stort at det synes helt unødvendig å deponere masser på det som i dag er dyrket 
mark. Den planen som Statens vegvesen har lagt frem tar beslag på dyrket mark som ikke er 
nødvendig for å sikre nødvendig deponering av overskuddsmasse fra veianlegget, heller ikke for å få 
til en naturlig avslutning av deponiet mot eksisterende dyrket mark.    

Det må også vurderes om kommunen mener at det er hensiktsmessig å la Statens vegvesen få benytte 
dyrket mark til deponiområder med de presedensvirkninger det skaper for også andre tiltakshavere. 
Kommunens regler må være de samme for Statens vegvesen som for andre tiltakshavere i Ski 
kommune. 

Kommunedelplanens krav om at det «i områder hvor grunnundersøkelser viser at løsmassene er 
karakterisert av bløt noe sensitiv til kvikk marin leire, må det gjennomføres en geoteknisk vurdering av 
faren, inkludert en dokumentasjon av områdestabiliteten for faresonen, som en del av 
reguleringsplanarbeidet». Kravet er ikke oppfylt for deponiområdet. I den sørlige delen av 
deponiområde er grunneier og Statens vegvesen kjent med at det er kvikkleire uten at det er berørt i 
plandokumentene. Grunnundersøkelsene gjort i området er ikke omtalt i planen. Grunneier har i e-post 
av 22. oktober 2015 bedt om innsyn i rapporten etter grunnundersøkelsene, som Statens vegvesen 
bekreftet skulle oversendes når den var ferdig i e-post av samme dag. Slik rapport er ikke oversendt 
grunneier eller redegjort for i plandokumentene. På denne bakgrunn tilfredsstiller ikke planen 
vilkårene til grunnundersøkelser som kommunedelplanen stiller til reguleringsplanen.  

Deponiområdet ligger i nærheten av flere boliger og vil berøre 7-8 boliger i kort avstand til 
deponiområdet, med de plager som følger av anleggstrafikk, støy og støv for et tiltak i denne 
størrelsesorden. Slik planområdet nå er utformet er det planlagt med en avstand på kun 30 meter til 
nærmeste bolig. Denne boligen ligger i områdets syd ende, og ved å trekke grensene for 
deponiområdet nord for den jordene i syddelen vil også minste avstanden øke til nærmeste nabo. En 
avstand på 30 meter til et anlegg av denne dimensjonen, vil gjøre boligen ubeboelig i anleggsperioden. 
Det samme vil etter vårt syn også gjelde andre boliger i nærheten av det planlagte deponiet.   

Av de planlagte deponiområdene er Retvedt-deponiet det som er lengst unna ny E-18. I følge 
plandokumentene er det planlagt 1.2 km driftsvei, som må krysse dagens E18 med de trafikale 
utfordringene det vil bety. Vi mener at Ski kommune og Statens vegvesen må etablere deponier så 
nært den nye veitraseen som mulig for ikke å skape unødvendige anlegg i områder av kommunen som 
ellers ikke er berørt, og for å hindre unødvendig anleggstrafikk i kommunen. Særlig bør Ski kommune 
nekte å etablere deponier som medfører anleggstrafikk over dagens E18. Dagens trasé er ikke 
dimensjonert for kryssende anleggstrafikk i den størrelsesorden som Statens vegvesen legger opp til. 
En slik kryssende anleggstrafikk vil utgjøre en unødvendig trafikksikkerhets risiko, samt skape 
unødvendig reduksjon i fartsgrensene og vanskeliggjøre trafikkavviklingen på en allerede tungt 
belastet strekning både hva gjelder ulykker og trafikkmengde.  

Statens vegvesen og plandokumentene lanserer en rekke andre deponiområder, som er bedre egnet og 
som medfører mindre inngrep i natur og dyrket mark, og hvor berørte grunneiere stiller seg positive til 
tiltaket.  



Et massedeponi i den størrelsesorden som er foreslått kan slik vi ser det ikke etableres i tråd med 
allerede etablert virksomhet i området, videre vil deponiet i stor grad redusere livskvaliteten til oss 
som bor i omkringliggende områder, på grunn av nødvendig støy, støv og anleggstrafikk. 
Konsekvensene for Skotbu området bør vurderes nærmere, og det må konsekvensutredes hvilke 
ulemper anleggsarbeidet får, ikke bare for de omkringliggende eiendommene, men også for Skotbu-
området i stort.  

Vi mener at grunneierne ved de berørte eiendommene og kommunens politikere her deler et 
interessefellesskap ved at vi skal forvalte det utvidede planområdet for kommende generasjoner. 
Statens vegvesen synes ikke å ha en horisont som strekker lengre enn 2021. Et massedeponi av den 
størrelsesorden Statens vegvesen åpner for, er slik vi skjønner det praktisk umulig å etablere samtidig 
som man ivaretar Ski kommune og grunneieres interesser i å forvalte området på en skånsom måte.  

For Ski kommune bør det være en forutsetning for å etablere et massedeponi at man benytter massene 
på en slik måte at de utgjør en ressurs, som kan utbedre områder som i dag vanskelig lar seg utnytte på 
grunn av topografi eller andre forhold, slik plan og byggesaksutvalget forutsetter i sitt vedtak av 11. 
november 2014 pkt. 4. Samtidig må området planeres slik at det harmonerer med det eksisterende 
terrenget og ikke blir skjemmende. Deponiets utforming slik det fremgår av plandokumentene utgjør 
ingen naturlig avslutning som harmonerer med det eksisterende terrenget, men er bygget som et berg, i 
det som i dag er en dal. Et deponi i den størrelsesorden det her er tale om synes i hovedsak kun å 
ivareta interessene til Statens vegvesens anleggsarbeider. Videre synes planforslaget heller ikke å ta 
hensyn til de dreneringer og bekkeløp som føres fra deponiet og over vår eiendom. Dette vil også 
medføre at overflatevannet vil ta andre veier enn i dag, og kan medføre fare at overflatevann når 
eksisterende bebyggelse 

Den prosessen Statens vegvesen her har innledet har slik vi ser det kun hatt til hensikt å finne den for 
vegvesenets mest hensiktsmessige løsning uten å søke den totalt sett beste løsningen for Ski kommune 
og oss som bor her.  

På denne bakgrunn mener vi at det området som i plandokumentene omtales som Retvedt-deponiet 
(deponi nr. 24) skal beholde dagens regulering som LNF-område, som ivaretar området på en mer 
skånsom og for Ski kommune en bedre måte. Nødvendige deponier søkes etablert på områder som 
innebærer færre ulemper for Ski kommune, berørte naboer og trafikanter.  

Dersom Ski kommune allikevel ønsker at det skal etableres deponi i det omsøkte området må 
planområdet begrenses til et slikt omfang at kommunen ivaretar hensynet til beboere, 
landbruksinteresser og de naturlige kvalitetene området besitter, slik vedtaket fra planutvalget 11. 
november 2014 forutsatte, slik at områder som i dag er dyrket mark tas ut av planområdet.  

Med hilsen  

Cathrine Retvedt  

Knut Erlend Bergan 

Carl Thore Retvedt  

Christin Retvedt 

Berit Hjemmen  

Kjell Hjemmen 





STATENS VEGVESEN 

Saksnummer 15/203918 

Att. Lisa Steinnes Rø 

 

Re. E-18 Støy og støydemping, strekningen  Nygårdskrysset-Vinterbro. 

Forstår at støydemping på strekningen, som vil gi effekt for boliger i Gamle Kongevei, er vanskelig. Vil 
imidlertid peke på at vi etter fjerning av vegetasjon i forbindelse med industriområdet og med nye, 
massive bygg på samme område, har merket en betydelig økning av støy. Det kan virke som vi har 
fått en slags «ekkoeffekt». Har man kjennskap til forsøk med akustiske tiltak som kan avhjelpe noe? 
Tenker på bruk av støydempende/støyabsorberende materialer, og tett vegetasjon langs veien, det 
siste kun brukt i forbindelse med viltgjerder. 

Det er åpenbart at vegetasjon demper støy, og selvsagt at snø fanger opp og demper lyd.  Dersom 
noe kan gjøres ,  evt som et interessant forsøk, kan gjerne vår eiendom benyttes til f eks målinger. 

Støyen i dag kan være svært plagsom, særlig fra motorsykler og tungtrafikk i sydgående retning. 

 

Nordby, 13.4.2016 

 

Med hilsen 

Marit Sverdrup 

Gamle Kongevei 36 , 1400 Ski  
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Statens vegvesen region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer 
 
Firmapost-ost@vegvesen.no 
15/203918, att: Lisa Steinnes Rø 
 
 
 
E18 Vinterbru – Retvet. Høring av reguleringsplaner for ny E 18 i Ski og Ås 
 
LA21-forumet i Ski viser til annonse i Østlandets Blad, og til informasjonsmøte i Ski rådhus 
den 3. mars 2016. Nedenfor følger vår uttalelse. 
 
Konklusjon: 
LA 21-forumet ber om at planene må sikre at de avbøtende tiltak for konsekvensene for 
friluftslivet, som er nevnt i rapportene Ytre miljø-plan og Deponier, blir gjennomført. Vi 
peker spesielt på at det er foreslått en sti mellom Nylenna og 4a-deponiet pluss 
beplantning. Det muliggjør passasje sør for Nylenna, d.v.s. mellom jordbruksarealet 
Nylenna og deponiet, og vil muliggjøre rundtur og flere varierte turer. Vi ber om at det 
nedfelles i reguleringsplanen for Ås at dette skal gjøres (se nedenfor) og at stien skal 
opprettholdes også i anleggsperioden. 
 
Begrunnelse: 
I vår uttalelse i 2014 til oppstart til reguleringsplanarbeid i Ski og Ås og høring av 
planprogram, fokuserte vi på Holstadmarkas store verdi for friluftslivet for folk fra 
tettbebyggelsen i Ski. Vi la ved detaljert kart med eksisterende turløyper/stier, to turbruer over 
Søndre Tverrveg og en merket rundløype som starter ved en av turbruene. 
 
Vi understreker nok en gang at det er svært viktig at Holstadmarka skal kunne oppleves som 
et viktig nærturområde både under byggingen av E 18 og etterpå. Holstadmarka brukes meget 
flittig som ettermiddags- og dagsturområde for barn og voksne, og av flere barnehager – også 
fra Ski.  
Holstadmarka er nærturområde for store deler av befolkningen i Ski-byen; for Ski vest (som 
er under utvikling med blokkbebyggelse; jf. kommuneplanen for Ski), for folk som bor sør for 
fv 154 og i Ski sentrum og østover. For de fleste her er det bare Holstadmarka som kan nås 
uten å bruke bil. I tillegg er den nærturområde for folk som bor i Ås. 
  
Vi mener at konsekvensene for friluftslivet er store og ikke middels slik det sies i rapport 
Nærmiljø og friluftsliv. Dette skyldes ikke minst det store deponiet 4a (som muligens blir «ny 
jord»), som vil strekke seg innover i marka til jordet Nylenna. Deponiet vil skjære av mange 
av stiene og den rødmerka rundløypa. Det fører til at muligheten for et variert friluftsliv i 
Holstadmerka blir sterkt innsnevret. Vi viser til rapport Deponier der det foreslås å etablere en 
ny sti i nordenden av deponi 4a. Langs denne stiforbindelsen foreslås det å reetablere naturlig 
vegetasjon. Dette vil bli en korridor mellom dagens dyrkamark og ny dyrkamark som sikrer 
friluftslivet en tilrettelagt forbindelse på tvers av dyrkamarka. Vi viser også til rapport Ytre 
miljø som påpeker nødvendigheten av å sørge for at turstier som ødelegges må erstattes. 
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Vi viser til avbøtende tiltak fra rapport Deponier:  
«Ny sti må opparbeides som erstatning for stier i området (merket med rødt og blått på 
kartene over) I byggeplanen må plassering og opparbeidelsesgrad av ny sti vurderes og sees i 
sammenheng med sti fra nytt Holstadkryss. Stien må merkes som en rødmerka rundløype på 
samme måte som i dag. En stiforbindelse må også opprettholdes under anleggsperioden.»  
 
Innspill til Reguleringsplan for Ås kommune: 
Paragraf 3.3 Ytre miljø, samfunnssikkerhet og rigg- og marksikringsplan 
Foreslår følgende nytt kulepunkt: 
«Bevaring og/eller opparbeiding av viktige turstier for å kunne opprettholde muligheter for 
rundturer både under anleggsperioden og etterpå» 
 
Paragraf 5.1 LNF 
Landbruk med deponi/oppdyrking, L3 
Foreslår nytt punkt i): «Planen skal ivareta mulighet for populære rundturer, som blir brutt på 
grunn av «ny jord»-deponier m.v., 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.»   
 
Vennlig hilsen 

Inge Utstumo 

Leder LA-21 forumet i Ski kommune 

 

 

Kopi: 

Ås kommune: post@as. kommune.no 

Ski kommune: postmottak@ski.kommune.no 
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Fra: Kenneth Nygård
Til: Firmapost-øst
Emne: Nye E18 Vinterbro, støyreduserende tiltak
Dato: 16. april 2016 10:08:47

Hei!

Vi henvender oss til dere for å forsikre oss om at det blir utført støyreduserende tiltak i og ved
 boligen vår i forkant av byggeperioden av nye Vinterbrokrysset. 
Vi ser for oss at det blir aktuelt med støydempende vindusruter og tilsvarende for terrasse og
 uteplass som vender ut mot krysset.

Med hilsen

Kenneth Nygård og Bunsap Kitipong

Gråbeistien 3A

1407 Vinterbro

Telefon: 99599090
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Fra: Torhild og Bjørn <tbbrodholt@gmail.com> 
Sendt: 15. april 2016 12:38 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Audenbøl gård, GBNR. 37/1, Ski kommune, Brødholt 
 
Ref. 15 / 203918, Att:  Lisa Steinnes Rø  
 
Som grunneiere på  GBNR. 37/1, Audenbøl gård, Kråkstad i Ski kommune ønsker vi å gi ytterligere 
TILLEGGSUTTALELSE til reguleringsplanforslaget.  
 
Plandokumentet legger etter vårt syn ikke tilstrekkelig vekt på å bevare størst mulig del av skogsteigen 
Kvilesjøluggen som et skjermende element i kulturlandskapet. 
Skogsområdet utgjør en viktig del av dagens landskapsbilde, ivaretar helheten og den visuelle 
sammenhengen i landskapet og er biotop for hjorteviltet i området.  
 
Fra vår side sett kan bevaring av mest mulig av "Kvilesjøluggen"bety mye, spesielt ifht. støyvern, da vi ser 
av estimerte målinger og grafiske framstillinger at støyproblematikken vil bli betydelig for oss. 
 
Vi ber om at disse bemerkninger hensynsløs i forbindelse med framleggelse av reguleringsplanen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Torhild Haga Brødholt og Bjørn Brødholt 
 
 
 
 
 
Sendt fra min iPad 



Fra: Kvarme Trygve Sørbø <Trygve.Sorbo.Kvarme@jbv.no> 
Sendt: 15. april 2016 12:45 
Til: Firmapost-øst; Rø Lisa Steinnes 
Kopi: Morten Lysø 
Emne: VS: Statens vegvesen har utarbeider et forslag til reguleringsplan for ny 

E18 gjennom Ås 
 

 

Statens vegvesen 

Postboks 1010 

2605 Lillehammer 

e-post til firmapost-ost@vegvesen.no  

 

 

Ås Grunneierlag  

v/Trygve Kvarme  

 

Deres ref 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø. 
 
Viser til forslag om reguleringsplan for Ny E18 gjennom Ås. 
  
Ås grunneierlag ønsker med å komme med innspill til pågående regplanprosess for ny e18 
gjennom ÅS. Ås Grunneierlag vi takke for vår mulighet til å bidra i prosessen gjennom møter i 
2015.  Vi ser dog at planen med grunnlagsdokument gir et mangelfullt grunnlag for å kunne 
vurdere konsekvensen av tiltaket for viltet i planområdet samt at planforslaget gir uheldige 
virkninger for viltet i Ås og Follo. 
 
Spesielt summen av barriereeffekten av ny E18, jernbanen og ny og eksisterende bebyggelse 
mener vi ikke er godt nok utredet og ivaretatt. Det er lagt mye vekt på data fra dagens 
krysningspunkter og registrerte viltpåkjørsler. Videre er det lagt for liten vekt på en vurdering av 
leveområdene som blir berørt og hvilken konsekvens barrieren vil ha på disse. 
 
Viltovergang nord for Nygårdskrysset 
Ny E18 vil gi en ca 7 km lang barriere, fra Haugerud til Nøstvedttunellen, med kun en 
viltkrysning. En strekning på 7 km bør minimun ha 2 krysningspunkt, en hver 3.5 km for å ivareta 
alle viltet i området.  Det er viktig å merke seg at dette ikke kun gjelder elg men alle viltarter. 
Videre er det usikkert om det er mulig for viltet å krysse ved Nøstvedttunellen der E18 og E6 
skaper en felles barriere. Neste viltkrysning vil da være ved Pinnåsen miljøtunnel over E6 (ved 
Assurtjern i Oppegård kommune) en strekning på totalt 14 km.  
 
Jfr deres Kap 6.1.6 heter det: 

Konsekvensene for elg ved å utelate en viltkryssing ved Nygård, er at øst-vesttrekket 
stenges ved Nygård. Det vil imidlertid fortsatt være mulighet for utveksling øst-vest via 
Ris viltovergang , og i nord, utenfor plan området, ved Pinnåsen miljøtunnel over E6 (ved 
Assurtjern i Oppegård kommune). 

mailto:firmapost-ost@vegvesen.no


Og jfr deres kap Kap 7.4.1: 
Både på grunn av bebyggelsestettheten i området (høy menneskelig aktivitet) og 
nærheten til tekniske installasjoner. Samtidig antas det at dyr som trekker på Sneissletta i 
stor grad kan bruke Ris viltovergang pga relativt kort avstand mellom trekkene (1,4 km) 
, jf kapittel 6.1.6 

 
Vi kan ikke se at dette er riktig. Det er påstås at viltet i Nøstvedt marka vil utveksle øst/vest via 
Ris Viltovergang. For å komme dit må viltet gjennom et nord/sør trekk ved Bamsebu som i 
praksis er stengt. Dette betyr at vilt i Nøstvedtmarka i praksis er innestengt og at ny E18 
medfører at dette leveområde for flere viltarter vil bli betydelig redusert/ødelagt. 
 
Holstad Øvre/Bølstadbekken. 
Det legge opp til at det ikke lenger skal være mulig å krysse øst/vest ved Holstad Øvre. Det antas 
at viltet her kan benytte planlagt viltkrysning ved Ris viltovergang. Grunneierlaget er enig at det 
det vil bli en grei løsning i den grad krysningspunktet ved Ris blir etablert slik at det funger godt 
for viltet og ikke «spises» opp av hensynet til turveg, driftsveg etc.  
Ny E18 vil komme tett inntil dagens jernbane ved Bølstadbekken. Etter at det ble etablerte 
tosidig gjerde langs jernbanen mellom Ski og Holstad har viltet kun et mulig krysningspunkt for 
jernbanen og det er under Bølstadbekken bru. ÅS grunneierlag ber igjen Statens vegvesen om å 
vise hvordan dette viktige Øst /vest krysningspunktet skal fungere når ny E18 legges tett inntil 
jernbanen på dette punktet. 
 

Rødlistede arter. 
Ny E18 vil på angitte strekning i Ås berøre et viktig leveområdet for ulike viltarter. Spesielt 
Holstadmarka har en tett bestand av blant annet rådyr, rev, mår og hare. Hare (Lepus timidus) 
er rødliste, og tradisjonelt har Holstadmarka vært et meget viktig leveområde med høy tetthet 
av hare. I de to, tre siste årene har bestanden tatt seg noe opp, (etter ca 10 år med liten 
bestand) men ny E18 med tilhørende tiltak (f.eks. snødeponi) vil ødelegge dette leveområdet. Vi 
kan ikke se at dette er vurdert overhode og ber tiltakshaver avklare om den rødlistede arten 
Hare i tilstrekkelig grad er ivaretatt. 
 
Oppsummering 
Som en konsekvens av det overstående ber vi tiltakshaver i samarbeid med Ås og Ski kommuner 
om å legge til rette for at Nøstvedtmarka ikke blir ødelagt som viltbiotop gjennom å tilrettelegge 
for et krysningspunkt for viltet nord for Nygårdskrysset. Videre ber vi tiltakshaver vise planer for 
hvordan viltet skal kunne ledes godt gjennom skjæringspunktet mellom ny E18 og jernbanen 
ved Bølstadbekken Bru. Tilslutt ber vi om at omfanget av inngrep Holstadmarka vurderes med 
bakgrunn i alle rødlistede arter. 
 
Mvh  
Trygve Kvarme 
For Ås Grunneierlag. 
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Statens vegvesen Region øst
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Att. Lisa Steinnes Rø

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar)
Einar Midtsund 15.04.2016 2013/7095-29/51892/2016 EMNE L12

Telefon
22055623

Deres dato
11.02.2016

Deres referanse
15/203918-29

Høring - Ski og Ås kommune - Reguleringsplan - E18 mellom Retvet og Vinterbro - Foreløpig 
uttalelse

Det vises til oversendelse datert 11.02.2016 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-10 . 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader:

Nyere tids kulturminner og kulturlandskap
I konsekvensutredningen for E18, mht kulturminner og kulturmiljø (rapporten), er det et forhold 
som ikke er omtalt/utelatt: På eiendommen Gbnr 103/3 ligger Nordby kabelhus som ble oppført i 
1924-25, i murstein og med skifertak. Det er et av de første fjernkabelhusene, og det er fremdeles i 
drift. Kabelhuset er omfattet av Telenors verneplan for historiske bygninger og installasjoner, 
Historiske linjer (1998). I status for landsverneplaner på Riksantikvarens nettsider står det at 
planen er til behandling hos Riksantikvaren, og at fredingsarbeidet har stoppet opp pga. 
eierstruktur. 

Bygningen har høy bevaringsverdi, og vi anbefaler at den blir regulert til hensynssone bevaring av 
kulturmiljø.

Automatisk fredete kulturminner
Fylkesrådmannen har oversendt reguleringsplanen til Riksantikvaren for behandling i henhold til 
Kulturminneloven § 8,4. Se vedlagte kopi. Vi vil avgi endelig uttalelse når Riksantikvarens 
avgjørelse foreligger. 

Fylkesrådmannens vurdering
På bakgrunn av det tilsendte materialet har fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund Anne Traaholt
seniorrådgiver plan og miljø seniorrådgiver arkeologi
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Dokumentet er elektronisk godkjent.

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ski kommune, Ås kommune

Saksbehandlere:
Automatisk fredete kulturminner: anne.traaholt@afk.no, 22 05 56 07
Nyere tids kulturminner: herdis.johanne.sletmo@afk.no, 22 05 56 70
Plan- og miljøfaglige vurderinger: einar.midtsund@afk.no, 22 05 56 23
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Ski og Ås kommuner - Reguleringsplan - E18 mellom Retvet og Vinterbro - Oversendelse til 
Riksantikvaren for behandling i hht kulturminnelovens § 8,4. ledd

Det vises til Statens vegvesens oversendelse datert 15.02.2016 av reguleringsplan for ny E18 
mellom Retvet og Vinterbro gjennom Ås og Ski kommuner.(vedlegg I) Med dette oversendes 
saken for behandling i henhold til kulturminneloven § 8, 4. ledd til Riksantikvaren som 
dispensasjonsmyndighet for automatisk fredete kulturminner.

Stedfesting
Tiltaket foregår i Akershus fylke og berører eiendommer i Ås og Ski kommuner, som omtales i den 
enkelte delrapport fra registreringen.(vedlegg II)

Redegjørelse for planforslaget
Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning, 
i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7, tredje ledd, for ny E18 mellom Retvet og Vinterbro i 
Akershus fylke. Hensikten med reguleringsplanen er å legge et juridisk grunnlag for en utvidelse av 
eksisterende E18, med tilhørende nødvendige anlegg. Ny E18 foreslås regulert som motorvei med 
4 felt, delvis som utvidelse av eksisterende vei og delvis i ny vegtrasé. Veiens lengde er totalt 16 
km, hvorav 7 km er i Ski kommune og 9 km er i Ås kommune. 
Reguleringsplanen må ses i sammenheng med reguleringsplan for prosjektet Ny jord som ble 
vedtatt i Ås og Ski kommuner sommeren 2015 (se vedlegg III). Prosjektet skal sikre at dyrket mark 
som beslaglegges gjennom foreliggende reguleringsplan for E18 Vinterbro – Retvet blir re-etablert 
på utvalgte steder. Forutsetningene og føringene i reguleringsplanen for prosjekt Ny jord skal 
derfor oppfylles i det foreliggende planforslaget.
Planforslaget er ute til offentlig ettersyn i perioden 15.02 – 15.04.2016. For alle dokumenter i saken 
se : http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Retvet-
Vinterbro/reguleringsplan
Fylkeskommunen har søkt utsatt høringsfrist. Kommunene planlegger å behandle planforslaget 
høsten 2016.

Områdets nåværende planstatus
Reguleringsplanen er forankret i kommunedelplanene som ble vedtatt i Ski og Ås kommuner 
høsten 2012, samt i planprogrammet for reguleringsplanen for E18 Retvet – Vinterbro vedtatt i Ski 
kommune 21.05.2014 og i Ås kommune 27.05.2014.
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Planens samfunnsmessige betydning
Retvet - Vinterbro er en delstrekning av E18 mellom Oslo og Stockholm. Ved prosjektets 
avslutning vil det være etablert motorvegstandard langs hele E18 fra Oslo til riksgrensen ved Ørje. 
De fremste målsetningene ved utbyggingen er å øke trafikksikkerheten i sær for å redusere antallet 
alvorlige møteulykker. Veiprosjektet har også som mål å øke fremkommeligheten gjennom at det 
blir økt kapasitet, og kjøretiden reduseres. Videre vil prosjektet ha en miljøgevinst ved at tung – og 
gjennomgangstrafikk ledes utenom tettstedet Kråkstad og derved unngår konflikt med lokaltrafikk.

Fylkeskommunens tidligere uttalelser og registreringer/befaringer
Arkeologisk feltenhet i Akershus fylkeskommune har i perioden juni 2013 til oktober 2015
gjennomført registrering i planområdet. Til sammen ble det benyttet 389 ukeverk til felt og 
etterarbeid. Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver Statens vegvesen, region øst, jf. kml 
§ 10. 
Planområdet omfatter den vedtatte veilinja 3A-4 med en korridor på 200 meter på hver side. 
Registreringen omfatter også areal vurdert av Statens vegvesen i forbindelse med prosjektet Ny 
jord og arealer vurdert til deponier og anleggsveier utenfor E18-korridoren. Registrerte funn på 
arealene til ny jord-prosjektet er redegjort for i en egen rapport (Boon 2015, vedlegg IV), men alle 
funn er tatt med i lister og sammendrag i nåværende rapport og i egen liste og tilhørende kart, se 
vedlegg V og VI.

Flere av Ny jord-, og deponiområdene som ble arkeologisk registrert, ble underveis i prosjektet 
utelatt fra videre reguleringsarbeid av Statens vegvesen. Kartene i denne rapporten viser alt areal 
som ble registrert i forbindelse med E18-registreringen uavhengig om områdene er tatt ut av videre 
reguleringsarbeid. Planområdet er inndelt i 14 områder i rapporten. Denne inndelingen er gjort av 
praktiske rapporthensyn og har ikke sammenheng med Statens vegvesens reguleringsarbeid. 
Rapporten er delt opp i ti rapporter, inkludert en innledning samt vedlegg, (se vedlegg VII)

Omfanget av arealer som ble berørt av prosjekteringen for ny E18 endret seg underveis i prosjektet, 
og budsjettet for registreringen ble utvidet i flere etapper i forbindelse med areal til Ny-jord, deponi 
og anleggsveier. Det har underveis blitt avholdt jevnlige framdriftsmøter mellom prosjektleder 
Anne Herstad og saksbehandler Anne Traaholt ved Akershus fylkeskommune, planleggingsleder 
Lisa Steinnes Rø og ansvarlig for grunnerverv Haakon Bang Carlsen ved Statens vegvesen, samt 
andre parter fra Statens vegvesen og konsulenter for utarbeidelse av reguleringsplanen Asplan 
Viak.
Det har vært gjennomført befaringer med grunneiere, KHM, Riksantikvaren, Bioforsk, m.fl.

Undersøkelsesplikten
Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9, med følgende 
unntak:
- Undersøkelsesplikten er kun oppfylt for en korridor på 100 meter på hver side av veilinja 3A-4 
over dyrket mark på eiendommen Oppsal, 15/1 i Ski kommune.
- Undersøkelsesplikten er ikke oppfylt for en halvsirkel innenfor E18-korridoren på ca. 30 meter 
nord for våningshuset på eiendommen Store Gryteland, gnr/bnr 9/1 i Ski kommune (se
registreringsrapport for område 7).

Beskrivelse av berørte automatisk fredete kulturminnene
Det ble til sammen registrert 96 automatisk fredete kulturminnelokaliteter. Totalt omfatter 
søknaden om dispensasjon 68 kulturminner (vedlegg VIII). Av disse ble 25 utgravd og 
dokumentert av fylkeskommunen i løpet av registreringsprosjektet. De utgravde lokalitetene dreier 
seg om enkeltliggende kokegroper eller andre anlegg som ble snittet for å avklare funksjon og 
vernestatus.
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Det ble tilsammen registrert 71 kulturminnelokaliteter fra nyere tid. Disse er ikke fredet etter 
kulturminneloven.
50 tidligere kjente lokaliteter kontrollregistrert. Det ble registrert flere nye enkeltminner ved 13 av 
disse lokalitetene.
I forbindelse med registreringen ble det ved prøvestikking påvist en flatmarskgrav ID173858 på 
tunnelltaket på gbnr 36/1. Denne ble delvis ødelagt som følge av prøvestikket og fylkeskommunens 
anbefaler at den blir dispensert for og utgravd.  

Kulturminnene ved Askjum  
Traséen for veien er planlagt å gå i tunnel under store deler av område 8 Askjum. Tunnelinnslaget 
er ved gravfelt ID70025, der flere gravminner og røyser blir direkte berørt av tiltaket. Det søkes om 
dispensasjon for 20 av de totalt 38 enkeltminnene som inngår i lokaliteten, samt for ID191434 og 
ID191399. Ved registreringen kom det for dagen at gravhaug ID70025-2 som ikke vil bli direkte 
berørt av tiltaket, er sterkt skadet av dyretråkk (og derfor foreslått til KHM som aktuelt objekt for 
sikringsgravning 2016) bør graves ut i forbindelse med undersøkelsen av de øvrige omsøkte 
kulturminnene

Tunnelen har sitt utløp nord for Haugerud. Det ble ikke sjaktet på tunneltaket over Askjum. 
Derimot ble store deler av dyrket mark på tunneltaket undersøkt ved bruk av geofysiske metoder av 
NIKU høsten 2014, se egen rapport. I kombinasjon med noen få testsjakter resulterte dette i 
avgrensning av et stort område med spor etter utpløyde gravhauger, ID191379, nord for gravfelt 
ID31555. Hulvei ID191522 som ble påvist ved sjakting kunne ved hjelp av georadar følges videre i 
områder det ikke var sjaktet. Grunnet vanskelige grunnforhold vil tunnellinnslaget medføre et stort 
terrenginngrep. Ved ferdigstilling av arbeidet vil imidlertid terrenget tilbakeføres til LNF og det vil 
etter fylkeskommunes vurdering være mulig å ivareta de resterende kulturminnene som ikke vil bli 
direkte berørt og sikre at også opplevelsen av disse videreføres på et akseptabelt vis. Her vil det 
være behov for omfattende sikring i anleggsfasen, samt at det bør vurderes å stille krav om 
avbøtende tiltak i form av formidlingstiltak.

Vurdering av kulturminnene
Se beskrivelse i de enkelte delrapportene

Beskrivelse av kulturmiljøet
Traseen for ny E18 gjennom Follo vil gå gjennom et rikt jordbrukslandskap, rikt på kulturminner 
fra alle tidsperioder fra eldre steinalder og fram til i dag. Kulturmiljøet er beskrevet i den enkelte 
delrapport.

Ulike tilnærmingsmåter/alternative løsninger
Ny firefelts E18 er et stort og svært omfattende tiltak som gjennom en lang og grundig planprosess 
har forsøkt å balansere de mange hensyn som er forventet å bli ivaretatt. Gjennom nært samarbeid 
med tiltakshaver har det fortløpende vært gjort vurderinger for å redusere negativ virkning på 
kulturminner og kulturlandskap der dette har vært mulig. Dette har bl.a. ført til at flere områder 
som var vurdert som aktuelle for deponi, anleggsveier/rigg eller Ny-jord-prosjektet har blitt valgt 
fra der vesentlige kulturminnehensyn talte for dette.

Fylkeskommunens tilråding med begrunnelse
Hensynet til samfunnets behov for økt trafikksikkerhet veier tung når fylkeskommunen velger å 
tilråde at de opplistede automatisk fredete kulturminnene frigis.

Fylkesrådmannen ber Riksantikvaren gir en uttalelse til saken i hht kulturminnelovens § 8, 4. ledd 
for gjennomføring av planforslaget. Riksantikvarens uttalelse til planforslaget vil inngå i 
fylkesrådmannens endelig uttalelse til saken.  
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Forslag til vilkår
Fylkesrådmannen anbefaler at det stilles vilkår om en arkeologisk utgravning/granskning av de 
følgende 68 lokalitetene slik de fremgår av vedlegg VIII. Inkludert i dette er gravhaug ID70025-2
og ID flatmarskgrav ID173858 som er skadet dels av prøvestikk og dels av dyretråkk.

For ID173918, ID191434 og ID70025 søkes det dispensasjon for de deler av kulturminnene som 
berøres av tiltaket.

Dispensasjonssøknaden omfatter også de 25 kulturminnene som ble undersøkt og dokumentert i 
forbindelse med registreringen. (se vedlegg til registreringsrapportene)

Sikring i anleggsfasen
Videre må det inngå i bestemmelsene at tiltakshaver, med veiledning fra fylkeskommunen, må 
sikre de øvrige automatisk fredete kulturminnene i planområdet der de ligger nær anleggsarbeidet 
vedlegg IX).

Fylkeskommunen ber Riksantikvaren om å vurdere muligheten for å stille krav om avbøtende tiltak 
i form av formidlingstiltak i tilknytning til kulturminnene på Askjem.

Med vennlig hilsen

Anne Traaholt Øystein Amundsen
seniorrådgiver, arkeologi enhetsleder arkeologisk feltenhet                               

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg: se vedleggsliste

Kopi til:
Kulturhistorisk Museum/UIO, Lisa Steinnes Rø
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Statens vegvesen Region øst, (firmapost-ost@vegvesen.no) 
Postboks 1010 
 
2605 Lillehammer,  
 

Saksnummer 15/203918,  

att: Lisa Steinnes Rø. (lisa.ro@vegvesen.no) 

 
ÅS, 14. April 2016.   

Vedr. Kommentarer til reguleringsplanforslaget, ny E 18 i Ås Kommune. 
Vi tar for oss utbyggingsområde 9 i Ås kommune, fra Ski grense til Vinterbro. 
  
Grendelaget i Holstad, Ås kommune, er interesse og drift organisasjon for Holstad innbyggere med 
det formål å ivareta medlemmenes interesser, og aktiviteter med tilholdssted og drift av gamle 
Holstad skole.  

Grendelaget er godt fornøyd med tunnelforslaget, men har noen kommentarer / presiseringer som vi 
ønsker blir ivaretatt ved noen justeringer i videre reguleringsplan. 

Holstad Grendelag har følgende kommentarer: 

1. Grendelaget har fortsatt stor tiltro til at en lavere tunelltrase med en forlengelse av tunnelen 
med kulvert på Holstad til utgang nord-vest for dagens E18. Vi foreslår at tunnelen forlenges 
med kulverten som får en overdekking av overskuddsmasse fra tunnel og jord som her vil 
bidra til et bedre miljø på følgene punkter: 

a. Støytiltak vil omfatte mange færre enheter 
b. Mindre forurensning av nærmiljøet 
c. Mindre helseplager 
d. Færre berørte grunneiere og forringelse av eiendomsverdiene 
e. Vil redusere behovet for innløsning av eiendommer 
f. Bruk av dyrket mark reduseres betraktelig og muliggjør vern om dyrket mark 
g. Overskuddsmasse fra tunnelutgravingen vil få betraktelig kortere vei til gjenbruk av 

overskuddsmasse til oppfyllinger. Ferdig oppfylt område dyrkes opp. 
h. Tur og Vilt passasje enklere å gjøre naturlig og tilgjengelig. 

 
2. Holstad Grendelag vil at dagens E18 justeres til lokalvei i hele strekningen i Ås kommune 

med gang og sykkelvei da framtidens bruk endres. 
a. Periodisk meget stor omkjøringstrafikk 
b. Sikring av turvei 
c. Sikring av skolevei 
d. Sikring av vei for lettere motorsykler og handikapp kjøretøy 
e. Sikring av lokalvei for transport til landbruk og offentlig kommunikasjon. 

 
3. Holstad Grendelag vil på det sterkeste fraråde stengning av E18 ved dagens Vektkontroll. 

Veien må opprettholdes som lokalvei (alt 1) -i strekningen nye Holstad kryss/ Sneissletta 

mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
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Holstadkroken 72, 1430 ÅS. 

 
  

Holstad Grendelag, Haugerudveien 23, 1430 ÅS. 

 

videre Rissletta til Nygård. (Om mulig omlegging av lokalveien på Rissletta over viltpassering 
og etablering på østre side av ny E18). Lokalveien må fortsatt være tilgjengelig grunnet: 

a. Sikring av barnehage, skolevei og annen lokal aktivitet og tilgang til handel / innkjøp. 
b. Sikring av vei for lettere motorsykler og handikapp kjøretøy. 
c. Sikring av lokalvei for transport til landbruk og annen lokal nyttetrafikk. 
d. Skolebuss og annen offentlig kommunikasjon. 
e. Sikring av bompengefri ferdsel i kommunen. 
f. Sikring av Miljø og beredskap. Ved arbeid eller ulykker på ny E18 er det lite ønskelig 

med økt biltrafikk ved at trafikken dirigeres inn på 152 og belaste ytterligere 
tettstedene / sentrum i ÅS og Ski. Dette er i dag områder som allerede i dag har 
trafikkplager og ikke minst begrenset kapasitet.  Lokalveien må derfor opprettholdes 
også som beredskapsvei.  
 

4. Holstad Grendelaget vil også kommentere og foreslå at kryss/ avkjøring i Kråkstad bør tas 
inn kommunedelplan i Ski kommune av følgende årsaker: 

a. Ås kommune har allerede en overbelastet avkjøring i Nordby og Holstad. 
b.  Avstand mellom foreslåttes avkjøringer i Elvestad og Holstad vil være lang og 

belaste lokalveisystemet med økende kapasitetsutfordring for riksvei 152.  
c. Ski kommune har vedtatt store utbygginger i syd/øst, Kjeppestad område, og vil ha 

behov for økt kapasitet i syd/øst området. 
d. Ski by'n og Ski stasjon med ny Follobane, vil i framtiden være enda større 

trafikksenter som vil kreve økt kapasitet på alle veiene også økt trafikk fra syd/øst 
korridoren, Østfold. Fokus på økt bruk av kollektivtrafikk = nye behov. 

e. RV152 og Tverrvei er med dagens trafikk til Ski sentrum allerede en utfordring, og vil 
trenge avlastning og økt kapasitet fra syd/øst. 

 

Holstad Grendelag ber om at ny E18 kan tilrettelegge for et bedre lokalmiljø og landskap ved 
bygging av en lengre tunnel / kulvert og at vi får en fortsatt intakt lokalvei løsning med 
tilhørende gang / sykkelveier i Ås kommune.  

Grendelaget ser frem til en god dialog i tiden fremover for å få frem de beste 
kommunikasjonsløsninger og forvaltning av miljø og landskap i kommunen. 

Hilsen  

Holstad Grendelag 

Trond Finstad 
Styreleder  

 

Ragna Kirkeby Geir Åge Michelsen   Rolf Fjellstad  Kristine Rogstad 

Styremedlem-1 Styremedlem-2  Stryemedlem-3 Stryemedlem-4 

   

























































Vegvesen Øst 

att. Elin Bustnes Amundsen 

Vedlagte dokument ble gitt som en kommentar til generalplanen for Ås kommune ved rulleringen i mai 2015. Den 

foreslåtte nye fv 152 er der ført langs Bølstadbekken, under ny E 18 frem til eksisterende rundkjøring ved Holstad, 

fordi det meste av trafikken på den nye veien vil være til/fra Ski og E 18 øst.  

Senere er planene for ny E 18 Retvet – Vinterbro lagt frem, og ny E 18 er nå lagt i bro over Bølstadbekken så lavt at 

det synes umulig å passere under. Den foreslåtte nye fv 152 må derfor tilknyttes det nye Holstad-krysset for E 18, 

noe som gir en omvei på over 2 km for trafikk til/fra Ski og E 18 øst. Det bør derfor vurderes om broen over 

Bølstadbekken kan heves noe, samtidig som planene for utforming av rundkjøringen ved Holstad og eksisterende 

E18 Retvet-Holstad også justeres. 

Trafikkanalyse foretatt av Vegvesenet i 2012 syd for Holstad på fv 152 viser ÅDT ca 10 000 og ca 13 000 i Ås sentrum. 

20 % av trafikken ved Holstad skal til/fra E 6 syd og Drøbakveien, og ca 8 % skal til/fra Campus Ås. Dette indikerer at 

pr 2016 ville ca 3000 biler kunne benytte den nye fv 152 og dermed avlaste Ås sentrum. 

Det kritiske tidspunkt for veien vil ligge noen få år frem, hvis de eksisterende flaskehalser på fv 152 ved Meierikrysset 

ved Campus Ås (fotgjengerstrømmene må få en ny løsning) og ved Esso i Ås sentrum (rundkjøring eller trafikklys) blir 

utbedret. Planleggingen bør imidlertid settes i gang snarest, og det er viktig at veiløsningene inne på Campus Ås 

legges til rette for adkomst fra nord, via den nye fv 152, hvis denne løsningen blir valgt. 

Skisser som viser veitraseen og lengdeprofil oversendes separat. 

Ås 15. april 2016  

Fredrik Ystehede 

Sivilingeniør  

Epost ullay@online.no, tlf 64941222 
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Ny fylkesvei 152 Korsegården - Holstad 

Det har tidligere vært fremholdt i lokalpressen (ØB/Ås Avis okt. 2014) at med den trafikkvekst som følger av 

prognosene, vil fv 152 i løpet av få år nå sin kapasitetsgrense på rundt 18 000 ÅDT. Dette vil medføre betydelige 

forsinkelser og redusert trafikksikkerhet. En løsning som er nevnt er å utvide til firefelts gate (ikke motorvei) 

Korsegården-Ås sentrum, hvor et felt i hver retning kan reserveres prioritert trafikk, som buss, taxi, evt elbiler. Dette 

vil kreve betydelige inngrep og kostnader, selv om ingen bygninger synes å måtte rives. En slik løsning vil antagelig 

også medføre at den tidligere vedtatte vei langs jernbanen mot Holstad må bygges. 

Et alternativ kan være å bygge ny fv 152 nord for universitetet (senere kalt Campus Ås) og Ås sentrum. En slik tofelts 

vei kan beskrives som følger: 

Korsegården - Vollebekk utbedres med bl a færre avkjørsler.  

Nytt kryss ved Vollebekk, hvor det eksisterende T-kryss erstattes av rundkjøring 70 m lenger syd, hvor Osloveien og 

den nye veien føres inn. Videre føres veien nordover langs vestsiden av Nordskogen, uten å berøre dette viktige 

friområdet. 

Ved Hala svinger veien mot nordøst, og vil over en kort strekning berøre beitemark. Det anlegges et kryss med 

Syverudveien, hvor den nylig ombygde vei forbi den nye Ås gård på Enerhaugen gir forbindelse til Campus Ås. En kort 

forbindelse vestover fra krysset ned til eksisterende Syverudvei vil gi bedre adkomst til bl a Årungen rostadion. 

Videre mot nordøst bygges en tunnel på 1,3 km pga høydeforskjellen opp mot jordene nord for Norderås. Tunnelen 

får en stigning på ca 2,5 %, eller 1/40. Dyrket mark vil dermed ikke berøres. Tunnelen munner ut omtrent hvor 

fylkesveien til Nordby i dag krysser Bølstadbekken.  

Herfra følger veien Bølstadbekken til Holstad, igjen uten å berøre dyrket mark. Bekken må muligens legges delvis i 

kulvert. Tilkobling til eksisterende fv 152 og ny E18 ved Holstad skjer enten i eksisterende rundkjøring eller i det 

fremtidige krysset på E18 ved Holstad. 

Denne veien vil gi følgende fordeler: 

1. All gjennomgangstrafikk mellom Holstad og Korsegården føres her uten å belaste Ås sentrum og Campus Ås. 

2. All trafikk mellom Campus Ås og Holstad, enten til/fra E 18 øst eller til/fra fv 152 nord, vil også føres her via 

Syverudveien og unngå Ås sentrum. 

3. Hvis det vedtas å bygge ny E18 syd for Oslo, vil denne veien være en del av parsellen Holstad–Vassum, idet 

bare ca 3 km gjenstår fra et kryss ved Bølstadbekken til Vassum, delvis i tunnel uten å berøre dyrket mark. 

Denne nye E18 vil fortsette i Oslofjordtunnelen til Hurum, og videre til eksisterende E18 omtrent ved Sande i 

Vestfold. Dette vil være avhengig av hva som vedtas av fremtidige nye forbindelser over eller under fjorden. 

Denne veien er 5,5 km og vil være 0,5 km kortere enn eksisterende fv 152 Vollebekk-Holstad. Den vil få små 

miljømessige konsekvenser i form av konflikter med eksisterende bebyggelse, dyrket mark og friområder. Kostnaden 

vil ventelig være lavere enn å bygge fire felt langs eksisterende fv 152. Behovet for denne nye veien vil ligge noen år 

frem i tiden, men det er viktig å legge forholdene til rette slik at prosjektet kan gjennomføres når forholdene langs 

nåværende veier blir slik at behovet oppstår. 

 

Ås 31. mai 2015 

Fredrik Ystehede, sivilingeniør 

epost ullay@online.no, tlf 64941222 

mailto:ullay@online.no
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Ås og Ski kommuner - Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning 

E18 Retvet - Vinterbro - Forslag til reguleringsplan - uttalelse 

 

 

Østfoldbanens vestre linje er hovedlinja for trafikk sørover mot Østfold og Europa. Linja ble 

utvidet til dobbeltspor tidlig på 90-tallet. Utbyggingen av Follobanen og Intercitysatsingen i 

Østfold vil gjøre det mulig med en økning av antallet togbevegelser på linja. Det er i dag få og 

lite hensiktsmessige omkjøringer for godstrafikken noe som vanskeliggjør stenging av linja. 

 

I denne konkrete saken har Jernbaneverket følgende merknader: 

 

Sikkerhet og planfaglige krav 

 

Minste avstand til bruer eller lignende. 

 

Vi viser til møtet som ble avholdt med Statens vegvesen 14.04.16. Det er i 

reguleringsplanforslaget forutsatt at vegen skal krysse under Østfoldbanens vestre linje ved 

Holstad. Det er ca. 40 meter til de nærmeste brukarene i den nye prosjekterte brua og til 

Jernbaneverkets bru over Bølstadbekken. I konstruksjonen av denne brua ligger det en 

friksjonsplate, denne strekker seg ca. 30 meter inn i fyllinga fra bruas begynnelse. Dette setter 

store krav til anleggsgjennomføringen når den nye brua skal bygges. Friksjonsplata skal bidra 

til å ta opp bremsekrefter på jernbanebrua og er en kritisk viktig del av bruas konstruksjon. 

Friksjonsplata ligger inne i underbygningen og er sårbar for bevegelser i fyllinga Tiltaket må 

derfor gjennomføres på en slik måte at plata ikke påvirkes. Det er lagt opp til at den nye brua 

kan konstrueres utenfor ved siden av jernbanen og skyves på plass.  Denne måten gir kortest 

mulig byggetid for å minimere virkningen for jernbanens drift. Jernbanen vil på strekningen 

være stengte perioder i tiden framover, blant annet i 2017 og 2018, men også senere i 

forbindelse med utbyggingen i Moss. En forutsetning for å kunne bygge den nye brua på så 

kort tid, er at den nye brua kan konstrueres uten at det er nødvendig med tiltak på den 

eksisterende brua og på friksjonsplata. Jernbaneverket vil uavhengig av reguleringsplanen bare 

tillate tiltak i jernbanearealet dersom dette er dokumentert. Jernbaneverket må derfor 

godkjenne detaljplaner og prosjektering før det kan igangsettes tiltak, og Statens vegvesen må 

dokumentere at tiltakene kan gjennomføres innenfor de tidsrammene som er satt. 

Jernbaneverket mener at dette må tydeliggjøres i planbestemmelsene gjennom en 

rekkefølgebestemmelse. 
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Videre er det i det oversendte materialet illustrert en bru med skrå landkar. Jernbaneverket gjør 

oppmerksom på at vårt tekniske regelverk ikke tillater en slik konstruksjon. Avslutningene av 

landkarene må være vinkelrett på sporet. Slik vi leserplanforslaget så er dette mulig å gjøre 

uten endringer i arealplanforslaget, men det er viktig at dette tas hensyn til i ivere planlegging. 

 

Jernbanens arealbehov 

Strategier for utvikling av jernbanen 

 

Jernbaneverket har utredet forskjellige plasseringer for hensettingsanlegg i nærheten av Ski. Et 

av området Jernbaneverket vurderer er foreslått regulert til massedeponi 4a. Arealet skal 

tilpasses oppdyrking samtidig som terrenget skal heves. Dette kan gjøre området mindre egnet 

for hensettingsanlegg. Jernbaneverket ber om at dette vurderes i det videre arbeidet med 

planen. 

 

Informasjon om Jernbaneverkets behandling av reguleringsplaner finnes i Jernbaneverkets 

veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging 

http://www.jernbaneverket.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/ og i vårt tekniske 

regelverk trv.jbv.no 

 

Hvis det er behov for å avklare konkrete spørsmål i planarbeidet, ta kontakt med saksbehandler 

så tidlig som mulig. 

 
 
Med hilsen 
 
  

Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt  
  
 Jostein Berger Meisdalen 
 arealplanlegger 
  
 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Ski kommune og Ås kommune - ny E18 mellom Retvet og Vinterbro - 

detaljregulering - Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Fylkesmannens 

uttalelse 
 

Vi viser til brev fra Statens vegvesen, Region øst av 11.2.2016. 

 

Formålet med planen er å legge et juridisk grunnlag for utvidelse av eksisterende E18. Forslaget 

innebærer firefelts motorvei, delvis i ny trase, og delvis som utvidelse av eksisterende vei. Veiens 

lengde er totalt 16 km, hvorav 7 km er i Ski og kommune og 9 km i Ås kommune. 

Reguleringsplanarbeidet er forankret i kommunedelplanene som ble vedtatt i Ås og Ski 

kommuner i 2012, samt i planprogrammet for Reguleringsplan for E18 Retvet -Vinterbro vedtatt 

i Ski og Ås kommuner i mai 2014. 

 

Fylkesmannen er fornøyd med de faglige vurderingene som er gjort i forbindelse med 

prosjektet. Det er imidlertid en svakhet at planbestemmelsene for strekningene i både Ås og 

Ski ikke sikrer at resultatene i de faglige vurderingene blir juridisk bindende.  

 

Oversendt YM-plan er for overordnet til at vi på nåværende tidspunkt kan vurdere om § 8 i 

forurensningsloven kan bli gjort gjeldende. Miljørisikovurdering og mer detaljert 

miljøoppfølgingsplan må sendes til Fylkesmannen for en vurdering etter forurensningsloven i 

god tid før arbeidet planlegges igangsatt. 

 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til manglende konkretisering av bredde for viltovergang i 

bestemmelsene. Fylkesmannen 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.    

 

Vi kan opplyse at NINA undersøkte dammen i ved Søndre Frestad i 2014, og at det ble 

funnet storsalamander der. Dette vil bety at deponiområde19 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. Fylkesmannen 

fremmer på dette grunnlag innsigelse til manglende planbestemmelse for gjennomføring av 

avbøtende tiltak. Innsigelsen vil bli ansett som imøtekommet dersom krav til de avbøtende 
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tiltakene som beskrevet sikres i bestemmelse til planen.  

  

Omdisponering av dyrka jord har økt med 127 daa fra kommunedelplanene til 

reguleringsplan. Fylkesmannen mener at noe av denne økningen kunne vært unngått dersom 

våre tidligere uttalelser hadde vært fulgt opp tettere. Jordvernet må vektes tyngre ved valg av 

døgnhvileplass. Videre mener vi at bestemmelsene for L3 må sikre at alle deponiene (utenom 

4b som skal bli støyvoll) fylles opp på en slik måte at de kan dyrkes opp til matproduksjon. 

 

 

 Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 

Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 (www.fmoa.no, under ”plan 

og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional 

planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 

 

Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 

følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 

 

Fylkesmannens merknader 

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. Det er 

en vesentlig svakhet at planbestemmelsene for strekningene i både Ås og Ski ikke sikrer at 

resultatene i de faglige vurderingene blir juridisk bindende. Dette har Fylkesmannen formidlet til 

Statens vegvesen i møter om YM-plan.   

 

Jordvern og kulturlandskap  

I planprogrammet ble det lagt vekt på å redusere inngrep i dyrka jord. Fylkesmannen 

forutsatte derfor i vår uttalelse til dette at tiltak som kommer i konflikt med jordbruksarealer og 

verdifullt kulturlandskap, slik som for eksempel lokalveier, anleggsområder og andre tiltak skulle 

følges opp i reguleringsplanen for å redusere inngrep i dyrka jord mest mulig. Vi viste også til 

våre merknader av 4.5.2012 ved offentlig ettersyn av kommunedelplanen, som blant annet 

inkluderte:  

 Minimere omdisponering av dyrka jord som følge av viltgjerder. 

 Døgnhvileplass legges utenom matjordarealer og verdifullt kulturlandskap. 

 Bestemmelser og avbøtende tiltak for anleggsfasen, masseforvaltning og -lagring følges 

opp. 

 Anleggs-, rigg- eller masselagringsområder skal legges utenom verdifulle 

jordbruksområder og kulturlandskap. 

 

I kommunedelplanene ble omdisponering av dyrka mark beregnet til 350 daa. I offentlig ettersyn 

av reguleringsplan er beslaget nå økt til 477 daa. Statens Vegvesen har gjort noen grep for å 

redusere dette, bl.a. ved å flytte Holstadkrysset, legge bro over Grytelandsbekken og lage brattere 

skjæringer. Fylkesmannen ser positivt på dette. Økningen av omdisponering har imidlertid vært 

ganske stor, 127 daa, og skyldes en noe lengre veistrekning, 8 rensedammer, døgnhvileplass i 

Nygårdskrysset, ny løsning ved Holstad, og plassering av viltgjerder. Vi mener at noe av denne 

økningen kunne vært unngått dersom våre tidligere uttalelser hadde vært fulgt opp tettere.  

 

I vurderingen av døgnhvileplass, som i eksisterende forslag beslaglegger 17 daa dyrka mark, er 

andre alternativer forkastet. Et alternativ ble forkastet fordi det medfører rivning av et 

næringsbygg. Her mener Fylkesmannen at jordvernet bør vektes tyngre. Et annet alternativ ble 

forkastet fordi det ligger inntil et Statnett-anlegg. Statens Vegvesen antar at det vil bli 

http://www.planlegging.no/


 

restriksjoner på dette området ift. farlig last. Dette er imidlertid ikke bekreftet av DSB, og vi ber 

om at området ikke forkastes som plassering før man evt. får en slik bekreftelse fra DSB. Det 

finnes også andre næringsområder i nærheten som ikke inngår i vurderingen. Fylkesmannen ber 

derfor om en grundigere vurdering av alternativ plassering av døgnhvileplass.  

 

Landbruk med deponi/oppdyrking 

Som en mindre merknad vil vi påpeke at begrepet «deponier» er omtalt i avfallsforskriften og 

gjelder derfor avfall og forurensa masser. Dette er også drøftet i forslaget til regional plan for 

masseforvaltning. Vi forutsetter at LNF-områder som foreslås regulert til massemottak kun skal 

ta i mot rene, naturlige masser som er egnet som grunnlag for fremtidig jordbruksproduksjon.  

 

Områdene merket L3 på plankartene er tenkt å inngå som del av Ny-jord prosjektet. Dette skal 

erstatte all dyrka jord som blir omdisponert som følge av reguleringsplanen. Ettersom prosjektet 

er frivillig og intensjonsavtaler med grunneiere i dette prosjektet ikke er klare ennå, er det 

usikkert hvor mange daa av deponiene som skal dyrkes opp. Fylkesmannen mener 

bestemmelsene for L3 må sikre at alle deponiene (utenom 4b som skal bli støyvoll) fylles opp på 

en slik måte at de kan dyrkes opp til matproduksjon. Som et minimum må de arealene av dyrka 

jord som deponiene beslaglegger erstattes. Etter endt ekspropriasjon kan grunneier velge om de 

vil ha tidligere skogområder plantet igjen med skog eller dyrket opp, men alle arealer må være 

dyrkbare. Slik bestemmelsene står i dag, er det ikke klart for oss at alt må være dyrkbart. 

 

Forurensning 

For anleggsfasen må Fylkesmannen vurdere om prosjektet faller inn under unntaksbestemmelsen 

i forurensningsloven § 8. Det vil særlig være aktuelt å vurdere behov for tillatelse etter 

forurensningsloven for tunnelarbeidene, men også arbeid i dagsonene må vurderes. At YM-

planen konkluderer med at Fylkesmannen legger til grunn at større anleggsarbeider kan 

gjennomføres uten særskilt tillatelse med godkjent YM-plan er derfor ikke nødvendigvis riktig.  

 

Oversendt YM-plan er for overordnet til at vi på nåværende tidspunkt kan vurdere om § 8 i 

forurensningsloven kan bli gjort gjeldende. Miljørisikovurdering og mer detaljert 

miljøoppfølgingsplan må sendes til Fylkesmannen for en vurdering etter forurensningsloven i 

god tid før arbeidet planlegges igangsatt.  En vurdering etter forurensningsloven skal særlig 

gjøres på bakgrunn av resipientens sårbarhet og økologiske forhold. I dette prosjektet vil 

følgende punkter være viktige fokusområder: 

 

 Tunneldrift, vaskevann: Fylkesmannen er opptatt av at det settes av tilstrekkelig areal for 

tilfredsstillende renseløsning for håndtering av vaskevann fra tunneldrift. Utslipp av 

tunnelvaskevann er søknadspliktig etter forurensningsloven. 

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

forurensningsloven.  

 Massedisponering: Det må vurderes gjennom miljørisikovurdering om 

massedisponeringen vil utgjøre en fare for forurensning. Ved opphopning av 

sprengsteinmasser i betydelig omfang kan tiltaket medføre nevneverdig skade eller 

ulempe på miljøet. Tiltaket vil dermed kunne kreve særskilt tillatelse etter 

forurensningsloven § 11 jfr. § 29.  Det må også sikres at plastfiberrester i sprengsteinen 

ikke spres i naturen. 

 Overvannshåndtering veiavrenning: Fylkesmannen er opptatt av at det etableres 

tilfredsstillende løsninger for oppsamling/rensing av forurensningskomponenter i 

veivannet. Det er også viktig med gode driftsrutiner. 

 



 

Økte nedbørmengder og nedbørintensitet i et endret klima vil føre til større avrenning fra 

vegarealet på E18 og fra tilhørende nedbørfelt og øke risikoen for større tilrenning 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 veiavrenninger. Et endret 

klima vil også føre til økte krav til oppfølging og vedlikehold av dammene.  

 

Planbestemmelse § 3.3, som omhandler plan for ytre miljø, er formulert på en slik måte at den 

ikke sikrer gjennomføringen av YM-planen. Dette har vært tatt opp på møte med Statens 

vegvesen og denne skal endres til å sikre en juridisk forankring av YM-planen.  

 

 

Biologisk mangfold 

Massedeponier 

Det er gjort en grundig vurdering av deponiene og flere er tatt ut som følge av negative 

konsekvenser for naturmiljø. To av deponiene ligger i nærhet til verdifulle amfibiedammer og det 

er i rapporten foreslått avbøtende tiltak (deponi 4 a og deponi 19).  

 

Vedrørende deponi 19: I utredningen vises det til at det ikke er registrert salamander i dammen 

ved Søndre Frestad (deponi 19). Vi kan opplyse om at Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) 

har gjennomført en nasjonal overvåking av salamanderdammer. I 2014 ble denne dammen 

undersøkt og det ble funnet storsalamander der. Salamandrene fra både Nordre og Søndre Frestad 

benytter antakelig skogsområdene ved deponi 19 til overvintringsområder.  Dette vil bety at 

deponiområdet kan komme til å ligge mellom dammen og overvintringsområdene. 

Vandringsveier er ikke undersøkt i rapporten.  Det vil derfor være nødvendig med avbøtende 

tiltak ved at man unngår å deponere masser i dette området i periodene da salamandrene vandrer 

mellom dammen om og overvintringsområdene. Det vil si i mars-juni (som foreslått i rapporten) 

og august-september. Det er ikke beskrevet i rapporten hvordan massene skal tilføres, men vi 

antar at eksisterende gårdsvei vil bli brukt. Det må settes opp ledegjerder som hindrer 

salamandrene i å vandre ut veien og til massedeponiområdet før deponering tar til og at 

deponering ikke skjer i vandringsperiodene. 

 

Avbøtende tiltak som anbefalt i deponirapporten for deponi 4a og 19 samt ledegjerder for deponi 

19 må inn i bestemmelsene for å sikre at dette gjennomføres i forbindelse med etablering av 

deponiene. Fylkesmannen fremmer på dette grunnlag innsigelse til manglende planbestemmelse 

for gjennomføring av avbøtende tiltak. Innsigelsen vil bli ansett som imøtekommet dersom krav 

til de avbøtende tiltakene som beskrevet sikres i bestemmelse til planen.  

  

 

Snødeponi 

I «Notat snødeponi» er hensyn til avrenning i forhold til amfibiedammene på Kjølstad ikke 

vurdert. Vi forutsetter at avrenning fra snødeponiet ikke går i retning Kjølstaddammene, og at det 

sikres på en forsvarlig måte.  

 

Viltovergang  

I bestemmelse § 5.4 i reguleringsplan for Ski kommune og i bestemmelse § 4.3 i reguleringsplan 

for Ås kommune heter det at endelig bredde på viltovergang fastlegges i byggeplan. For at 

viltovergangene skal være funksjonelle kreves det at de er utformet med en kvalitetsmessig stor 

bredde. Dette er ikke sikret i bestemmelsene. Dersom det i byggeplan ikke blir avsatt tilstrekkelig 

bredde vil det kunne få negative konsekvenser for funksjonaliteten av viltkryssingen.  



 

 

Fylkesmannen fremmer på dette grunnlag innsigelse til manglende konkretisering av bredde for 

viltovergang i bestemmelsene. Vi er kjent med at bredde på overgangene er vurdert i 

planarbeidet. Innsigelsen vil bli ansett som imøtekommet dersom dette legges inn som krav i en 

bestemmelse.    

 

Samfunnssikkerhet 

Fylkesmannen anser at samfunnssikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt gjennom planforslaget 

med bestemmelser og inntegnede hensynssoner samt Ros-analyser og grunnundersøkelser. Vi 

forutsetter at avbøtende tiltak følges opp som forslått i Ros-analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

  

Morten Ingvaldsen Are Hedèn 

landbruksdirektør fylkesmiljøvernsjef 
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NVEs merknader - Offentlig ettersyn -  Reguleringsplan med 

konsekvensutredning E18 Retvet - Vinterbro i Ski og Ås kommuner, 

Akershus 

Vi viser til oversendelse av 11.02.2016, egne møter og telefonsamtaler vedrørende planen og avtale om 

utsatt frist.  

Bakgrunn 

Statens vegvesen har i samarbeid med Ski og Ås kommuner utarbeidet en reguleringsplan for ny E18 på 

strekningen Retvet-Vinterbro i Akershus. Vegen er planlagt som motorveg med fire felt og er ca 16 km 

totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.  

Vurdering 

Kvikkleire og marine avsetninger 

Planområdet er preget av forholdsvis store områder med tykke marine avsetninger, hvor det potensielt 

kan finnes kvikkleire. Verken Ski eller Ås kommune er kartlagt i forhold til kvikkleire, men det finnes, 

og de geotekniske undersøkelsene i forkant av og i forbindelse med denne planen har avdekket en del 

områder med kvikkleire. Det er laget separate rapporter for bl.a områdestabilitet for ulike delområder av 

strekningen, alle konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende.  

De ulike områdene med kvikkleire er avmerket som fareområder i plankartet og tilknyttet bestemmelser 

for å ivareta sikkerheten. SVV bør vurdere om det i bestemmelsen også bør henvises til rapportene og 

evt. tiltak knyttet til disse.  

Vassdrag 

Det renner flere vassdrag gjennom planområdet. Vassflobekken og Bølstadbekken i Ås og Bergerbekken 

og Kråkstadelva i Ski. I tillegg er det Grytlandsbekken som følger kommunegrensen mellom de to 

kommunene.  

Det er foretatt flomberegninger av Asplan Viak (Notat 532554-18) av 08.07.14 og i tillegg gjort en 

oppfølgende rapport av Asplan Viak (Rapport – Vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18, 

532554 230) datert 22.01.16 og en egen rapport for «Vannmiljø-renseløsninger og 



 
Side 2 

 

 

 

konsekvensutredninger» (Asplan Viak, Rapport-04/2016-02-01).  Det er i tillegg knyttet egne 

planbestemmelser opp mot dette.  

Flomnivå er beregnet ut fra en 200-årsflom for hver av de ulike vassdragskrysningene på strekningen. 

Det er også tatt høyde for framtidige klimaendringer.  Dimensjonering av bruer over de aktuelle 

vassdragene og kulverter er deretter beregnet og prosjektert ut fra dette. I Vassflobekken innebærer dette 

at dagens kulvert vil erstattes av en større, og dermed fjerne dagens flomproblematikk. Over 

Kråkstadelva blir veibroa såpass høy og lang at vassdraget ikke blir berørt i det hele tatt.  

NVE har ingen spesielle merknader til flomberegningene og mener de er tilfredsstillende ift våre 

ansvarsområder. Men, vi ser at arealkategorien «bruk og vern av sjø og vassdrag» mangler i kartene. Vi 

ber om at dette tas inn.  

NVE har merket seg at Bølstadbekken er avmerket som åpen på plankartet, men har også kjennskap til 

at det er kommet innspill i løpet av planarbeidet om at den bør lukkes i en lengde på ca 100 meter. NVE 

anbefaler at Bølstadbekken opprettholdes som åpen. Det er mange grunner til dette. Bekkedragene skaper 

variasjon i landskapet, og mange planter og dyr er knyttet til bekkedragene. Bekkene har derfor verdi både 

for det biologiske mangfoldet og for naturopplevelse i nærmiljøet. Både internasjonalt og i en del 

byer/tettsteder i Norge har en sett verdien av det åpne vannet slik at mange nå bruker betydelige ressurser på 

å gjenåpne tidligere lukkede vassdrag. Videre bidrar åpne bekker til redusert forurensning 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 bekkeløp gir bedre muligheter 

til å kontrollere avrenningen i flomsituasjoner enn bekker lagt i rør. NVE har sett mange eksempler på at 

lukking av bekker har ført til betydelige flomskader fordi kulvertene er underdimensjonerte eller fordi de 

tilstoppes. 

Konklusjon 

Vi viser til våre merknader, og anbefaler at de tas til følge.  

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Kristin Selvik 

rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Ski og Ås kommune – Reguleringsplan for ny E18 mellom Retvet og Vinterbro - endelig 

uttalelse 

 

Det vises til Statens vegvesens oversendelse datert.11.02.2016 av reguleringsplan til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  

 

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av E18 med tilhørende nødvendige anlegg, 

dels i eksisterende vei og dels i ny veitrasé gjennom Ås og Ski kommuner.  

 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet med basis i 

fylkesplan, fylkesdelplaner, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder samt oppgaver 

etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern. 

 

Arkeologisk registrering av planområdet ble gjennomført i perioden 2013-2015. Det ble registret 

96 automatisk fredete kulturminner, 71 kulturminner fra nyere tid samt at det ble funnet 13 nye 

enkeltlokaliteter i tilknytning til allerede kjente automatisk fredete kulturminner. Planforslaget har 

vært oversendt Riksantikvaren for behandling etter § 8 fjerde ledd. Riksantikvarens vedtak datert 

27.06.2016 er gjengitt under. Brevet er også vedlagt og viser vilkårene for at 

dispensasjonssøknaden er godkjent. 

 

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. 

 

Følgende endringer må 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, 
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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. 

 

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 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.» 

 

Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne Traaholt Einar Midtsund 

seniorrådgiver arkeologi seniorrådrådgiver plan og miljø 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ski kommune, Ås kommune 
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Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107 OSLO

Forslag til reguleringsplan for E 1 8 mellom Retvet og Vinterbro, Ski og Ås kommuner,
Akershus fylke - tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, jf.
kulturminneloven § 8 fjerde ledd

Konflikt med id: 173942, 175122, 175134, 175166, 175123, 179764, 173858, 175113, 191290, 191292, 191298,
213745, 175120, 175119, 173918, 214715, 213740, 23321, 43217, 213743, 211632, 191364, 191376, 191363,
179864, 179865, 180792, 173959, 191530, 173951, 191523, 174438, 19 1360, 68402, 191526, 191534, 191538,
180080, 213736, 213933, 191522, 191434, 70025 (del av), 69133, 191399, 191396, 191358, 212275, 173926,
191432, 191345, 191506, 191503, 191504, 191428, 173914, 191306, 212180, 191400, 191405, 191409, 191410,
191412, 2191 14, 76265, 76264, 21301 og 180136

Vi viser til deres brev av 15.4.2016 , der Riksantikvaren blir bedt om å uttale seg til forslag til
reguleringsplan for E 18 mellom Retvet og Vinterbro, diverse eiendommer med følgende gnr:
7/4, 8/1, 8/2, 9/1, 10/4, 10/7, 10/16, 10/85, 10/86, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 13/7, 14/1,
14/6, 14/15, 14/16, 14/18, 14/21, 14/23, 15/1, 16/1, 19/1, 31/1, 32/1,2, 32/2, 33/1,6, 33/2,
34/3, 34/9,10, 36/1, 37/1, 38/1, 41/1, 43/1,2, 43/3, 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/7, 44/10 i Ski
kommune og gnr. 60/1, 61/1, 62/1, 62/3,4, 67/1, 67/3, 71/1, 97/1, 97/3, 97/5, 97/6, 97/9,
100/3, 100/7, 100/27, 101/1, 101/2, 103/3, 103/7, 103/11, 103/55, 103/58, 103/59, 103/70,
103/73, 103/175, 103/191, 104/1, 104/10, 104/16, 104/22, 104/23, 104/31, 104/34, 104/3 5,
105/1, 105/3, 107/1, 107/2 i Ås kommune, Akershus. Det vises også til brev av 20.6.2016 fra
Kulturhistorisk museum med forslag til budsjett og prosjektplan for gjennomføring av
arkeologisk gransking, utgravning og etterarbeid. Reguleringsplanen må også ses i
sammenheng med reguleringsplan fra 2015 for prosjektet Ny jord .

Innenfor reguleringsområdet er det registrert 96 automatisk fredete kulturminner , jf. lov av 9.
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 første ledd . 28 av disse bevares
gjennom planen.

I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av pl anen. Riksantikvaren er rette myndighet til å fatte avgjørelse
i slike saker, jf. Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 1 nr. 1.
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Beskrivelse av kulturminnene
Akershus fylkeskommune foretok omfattende arkeologiske registreri nger av planområdet
mellom 2013 og 2015 . Totalt ble det registrert 96 kulturminner, hovedsakelig gravminner,
bosetnings - og aktivitetsspor og hulveier hovedsakelig fra jernbrukende tid , men det er også
funnet kulturminner fra steinalder og bronsealder. Alle kulturminner er vurdert å være
automatisk fredete. I tillegg til disse er d et er registrert 71 kulturminnelokaliteter fra nyere tid.
Disse er ikke fredet etter kulturminneloven. Videre ble et 50 - talls kjente lokaliteter
kontrollregistrert. Det ble fu nnet flere nye enkeltminner ved 13 av disse lokalitetene.

Nærmere om planforslaget
Reguleringsplan for E 18 mellom Retvet og Vinterbro skal danne grunnlaget for utvidelse av
eksisterende E 18 med tilhørende nødvendige anlegg. Ny E 18 foreslås regulert s om motorvei
med fire felt, delvis som utvidelse av eksisterende vei og delvis i ny vegtrasé. Veiens lengde er
totalt 16 km, hvorav 7 km er i Ski kommune og 9 km er i Ås kommune. Reguleringsplanen må
ses i sammenheng med reguleringsplan for prosjektet Ny jo rd som ble vedtatt i Ås og Ski
kommune r sommeren 2015 . Prosjektet skal sikre at dyrket mark som beslaglegges gjennom
foreliggende reguleringsplan for E l 8 Retvet - Vinterbro blir re - etablert på utvalgte steder.
Forutsetningene og føringene i reguleringsplan en for prosjekt Ny jord skal derfor oppfylles i det
foreliggende planforslaget.

Reguleringsplanen E 18 Retvet - Vinterbro er forankret i kommunedelplanene vedtatt i både Ski
og Ås kommuner i 2012, samt i planprogrammer vedtatt i begge kommuner i 2014.

Ak ershus fylkeskommune bemerker
Ny firefelts E18 er et stort og svært omfattende tiltak som gjennom en lang og grundig
planprosess har forsøkt å balansere de mange hensyn som er forventet å bli ivaretatt. Gjennom
nært samarbeid med tiltakshaver har det fortl øpende vært gjort vurderinger for å redusere
negativ virkning på kulturminner og kulturlandskap der dette har vært mulig. Dette har bl.a.
ført til at flere områder som var vurdert som aktuelle for deponi, anleggsveier/rigg eller Ny -
jord - prosjektet har blit t valgt bort der vesentlige kulturminnehensyn talte for dette.

Hensynet til behov for økt trafikksikkerhet veier tungt når fylkeskommunen velger å tilråde at
det søkes dispensasjon for følgende kulturminner: 173942, 175122, 175134, 175166, 175123,
179764, 173858, 175113, 191290, 191292, 191298, 213745, 175120, 175119, 173918, 214715, 213740,
23321, 43217, 213743, 211632, 191364, 191376, 191363, 179864, 179865, 180 792, 173959, 191530,
173951, 191523, 174438, 191360, 68402, 191526, 191534, 191538, 180080, 213736, 213933, 191522,
191434, 70025 (del av), 69133, 191399, 191396, 191358, 212275, 173926, 191432, 191345, 191506,
191503, 191504, 191428, 173914, 191306, 21218 0, 191400, 191405, 191409, 191410, 191412, 219114,
76265, 76264, 21301 og 180136. Det anbefales vilkår om arkeologiske undersøkelser ved
dispensasjon for kulturminner med ID: 173942, 175122, 173858, 191290, 191292, 191298, 175120,
43217, 173918, 23321, 214 715, 213740, 211632, 179864, 179865, 180792, 173959, 191530, 173951,
191523, 174438, 191360, 68402, 213736, 213933, 191522, 191434, 70025 (del av), 69133, 191399,
191358, 212275, 173926, 191432, 173914, 212180, 191400, 191405, 219114, 76265, 76264, 21301 o g
180136.

Kulturhistorisk museum bemerker
Kulturhistorisk museum legger til grunn at alle lokaliteter innenfor områder avsatt til veg og
anlegg, samt deponier og Ny jord prosjektet , er søkt dispensert. Registreringene har bekreftet at
det er et stort ant all lokaliteter fra forhistorisk og historisk tid i området. Museet ser det som
positivt at en stor andel av dem reguleres til hensynssone i planen, slik at de bevares. Videre er
det positivt at fylkeskommunen og vegvesenet ved utforming av planforslaget h ar vektlagt å
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unngå konflikt med kulturminner, særlig i områder som var tiltenkt deponi og anleggsveger.
Kulturhistorisk museum trekker særlig frem to områder med kulturmiljøer som særdeles
viktige. Det gjelder id 43217, 23321, 173918 og 214715 på Oppsal s om tolkes som et rikt, godt
bevart kulturminnekompleks med bosetningsspor, graver, spor etter ferdsel og dyrkning.
Videre er gravfeltet id 70025 på gården Askjum trukket frem som et svært viktig kulturminne i
et rikt kulturlandskap. Museet mener at disse t o områdene er så kulturhistorisk viktige at de
anbefaler Riksantikvaren å gå til innsigelse mot regulerin gsplanen. Dersom Riksantikvaren
finner å ikke gå til innsigelse mot planen anbefaler museet at det settes vilkår om arkeologiske
undersøkelser for 27 a v de omsøkte lokalitetene. Disse lokalitetene er: 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, 7626 5, 21301
og 180136. Resten av lokalitetene bør frigis uten vilkår om videre arkeologiske undersøkelser.

Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
Utbyggingen av E 18 er allerede i gang. I nabofylket Østfold er byggingen kommet svært langt
og den nye veien er i bruk på lengre strekninger. Valget av trase en i Østfold legger en del
premisser for det videre veivalget i Akershus. Det omsøkte reguleringsplanforslaget innebærer
omfattende terrenginngrep i store områder med i hovedsak rik e jordbruksar ealer i et område
mellom kommunesentrene i Ås og Ski. Flere steder går veitraseen gjennom høytliggende
morenelandskap. Dette er områder som har vært viktige bosetningsområder i mange tusen år,
og funnene fra Akershus fylkeskommunes grundige registrering be krefter dette.
Kulturhistorisk museum trekker frem to områder der veitraseen vil innebære fjerning av et
større antall viktige kulturminner. Det første av disse er Oppsal, der det er funnet det
Kulturhistorisk museum mener er et gårdsanlegg med gårdstun, g ravfelt og
produksjonsområde, der bosetningssporene ser ut til å være innrammet av et steingjerde.
Videre trekker man frem Askjum, der et tunellinnslag innebærer fjerning av deler av et stort
gravfelt. Sett i sammenheng anbefaler Kulturhistorisk museum at Riksantikvaren går til
innsigelse mot planen. Dersom Riksantikvaren ikke finner å gå til innsigelse bør områdene
undersøkes arkeologisk.

Vi støtter Kulturhistorisk museums vurdering i at det er svært viktige kulturminner som fjernes
for å bygge ny motor vei. Når det gjelder spørsmålet om innsigelse er vår vurdering at Akershus
fylkeskommune, sammen med Statens vegvesen har brukt mye tid og ressurser for å sikre at et
større antall kulturminner kan bevares i planen. På Askjum er det ikke mulig å flytte
tun ellinnslaget mer enn det som allerede er gjort. Grunnfjellet i området ligger dypt og er av
dårlig kvalitet, samtidig er det høyt væskeinnhold i bakken på grunn av Østensjøvannet nord
for veitraseen. Heller ikke på Oppsal er det mulig å gjøre andre endring er uten å måtte endre
større deler av traseen. Vår vurdering er at en innsigelse i denne saken ikke er samfunnsmessig
forsvarlig. Vi mener at det i dette tilfellet e r en tilfredsstillende løsning med arkeologisk
undersøkelse av de omsøkte kulturminnene for å sikre kildeverdien.

Byggingen av ny E 18 vurderes å ha så stor samfunnsmessig betydning at det i denne saken må
veie tyngre enn hensynet til videre bevaring av de omsøkte kulturminnene. Både hensynet til
den økte trafikksikkerhete n den nye veien gir o g behovet for økt kapasitet underbygger denne
vurderingen.

Riksantikvaren finner at reguleringsplan for E 18 Retvet - Vinterbro kan godkjennes under
forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene, før
tiltak ette r planen realiseres. I henhold til kulturminneloven § 10 skal arkeologiske granskinger
bekostes av tiltakshaver.
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Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen, herunder endelige kostnader og
avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig
vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i
sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging må ta hensyn til dette.

Tiltakshaver må varsle Akershus fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske
granskingen. Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.

I følge Kulturhistorisk museum forslag til budsjett er en utgraving av angjeldende
kulturminner, 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, 1914 00, 191405, 76265, 21301 og 180136, gravminner, bosetningsspor, dyrkningsspor og
lignende beregnet å koste inntil kr 57 000 000, - (201 6 - kroner og satser). Riksantikvaren vil se
nærmere på forslaget til budsjett og arbeidsomfang før vedtak etter ku lturminne loven § 10 blir
fattet .

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, 19 1396, 191358, 212275, 191345, 191506, 191503, 191504,
191428, 191306, 212180, 191409, 191410, 191412, 219114 og 76264, dispenseres uten vilkår om
videre arkeologiske undersø k e lse r.

Vi ber om at følgende endringer tas inn 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 vilkå r om
arkeologiske undersøkelser merkes i plankartet som Bestemmelseso mråde og gis fortløpende
nr. #1 - #2 7.

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, 1913 45, 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.

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens felle sbestemmelser:

« Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatisk fredete 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 r #1 - #27 i plankartet.

Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjen nomføres slik at omfanget
av de arkeologiske undersøkelsene kan fastsettes.

Kulturminner med id 173942, 175122, 175134, 175166, 175123, 179764, 173858, 175113, 191292,
191298, 213745, 175120, 175119, 213743, 211632, 191364, 191376, 19136 3, 191530, 191360, 191526,
191534, 191538, 180080, 213736, 213933, 191396, 191358, 212275, 191345, 191506, 191503, 191504,
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191428, 191306, 212180, 191409, 191410, 191412, 219114 og 76264 , som er markert som
bestemmelsesområder #28 - # 68 i plan kartet kan fjer nes uten arkeologiske undersøkelser.»

Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbei des i reguleringsbestemmelsene og kartet ret tes i henhold til vår anmodning.
Riksantikvaren ber Akershus fylkeskommune om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Ås
og Ski kommune r . Vi ber også om at foreliggende uttalelse fra Riksantikvaren til Akershus
fylkeskommune i saken, vedlegges fylkeskommunens endelige uttalelse til kommunen.

Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene, og fylkeskommunen ikke finner å ville reise innsigelse mot planen,
m å Akershus fylkeskommune umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i
så fall normalt reise innsigelse mot planen.

Vennlig hilsen

Jostein Gundersen ( e.f.)
fungerende seksjonssjef

Ivar Nesse - Aarrestad
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

Kopi til: Statens Vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO/ Kulturhistorisk museum -
Universitetet i Oslo, Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 OSLO
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