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FORORD
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike
fagtema.
Denne rapporten beskriver deponier som er vurdert for den planlagte nye strekningen.
Vurdering av deponienes konsekvenser for miljøtema er utarbeidet av fagansvarlig Elin
Nilssen på tema nærmiljø og friluftsliv, Kjell Arne Valvik på tema kulturminner og kulturmiljø,
Nina Syversen på naturressurser, Rein Midteng på naturmangfold og Mette Skarpaas for
tema landskapsbildet. Kent Andre har utarbeidet 3D modeller, illustrasjoner og beregnet
volumet til deponiene.

Sandvika, 8.2.2016

Mette Skarpaas
Rapportansvarlig

Statens vegvesen
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SAMMENDRAG
I forbindelse med optimalisering av veglinjen for ny E18 fra Retvet til Vinterbro er det
beregnet at det vil bli overskudd av masse tilsvarende:



Masseoverskudd stein 1 400 000 am3* (til steinbrudd eller deponi)
Masseoverskudd løsmasser 1 600 000 am3 (til deponi)

*anbragte masser, brutto oppfylling av masse over eksisterende terreng

Steinmassene kan leveres til steinbrudd eller eventuelt andre anlegg som trenger
steinmasse. De massene som ikke blir levert på denne måten, må kjøres til deponi.
Noe av løsmassene vil kunne bli benyttet til å bygge opp nye områder med dyrket mark ihht
reguleringsplan for Ny jord, men dette vil ikke dreie seg om mer enn ca. 100 – 200.000 m3. I
praksis må derfor det meste kjøres til deponi(er).

Figur 1 Oversiktsillustrasjon over vurderte deponiområder. Eksisterende E18 med rosa strek.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

5

Samlet oversikt areal, volum og avstander
Tabell 1 Nøkkelinformasjon for deponiområder som er anbefalt.

DEPONI
Anbefalt

4a

Volum over terreng
(m3)
508 000
Areal egnet for
oppdyrking (daa)
102
Areal brattere enn
1:8 (daa)
29
Areal totalt (daa)
131
Anbefalt areal**
fangdam (m2)
700
Driftsveg fra ny
E18*, (m)
0
Avstand til
nærmeste bolig (m)
180m

4b

2,2

8

19

24

Totalt

110 370

694 800

177 050

191 500

5

180

111

29

148

575 daa

33

10

0

8

19

99 daa

38

190

111

37

167

674 daa

300

1200

700

300

1500

0

660

0

0

1270

70m

103m

80m

45m

30m

1 584 410 3.266 130 m3

*Anleggsvei lengde 0m. Deponiet ligger innenfor/nær anleggsbelte langs ny vegtrasé
**Areal av fangdam er mellom 0,4 og 0,7% av deponiareal.

Tabell 2 Nøkkelinformasjon for deponiområder som er vurdert og forkastet

DEPONI
forkastet
Volum over terreng
(m3)
Areal egnet for
oppdyrking (daa)
Areal brattere enn 1:8
(daa)
Areal totalt (daa)
Anbefalt areal**
fangdam (m2)
Driftsveg fra
ny
E18*, (m)
Avstand til nærmeste
bolig

3

1,3

5

40

39 200

478 800

163 000

35 000

18,4

62

84

14,2

2,1

18,2

20,5

80,2

84

15,5

150

600

600

120

0

1050

0

0

55m

660m

350m

90m

1,3

Følgende områder er vurdert og forkastet, begrunnelse:
Deponi 3 Holstadkrysset:
Utgår med begrunnelse at atkomstveg til Holstadkrysset er lagt over området for å redusere
inngrep i eksisterende dyrkamark.
Deponi 1.3 og 5 Holstadmarka:
Utgår med begrunnelse av stor konsekvens for naturmiljø og kulturmiljø. Deponi 1.3 er også
uegnet da deponiet vil være i konflikt med planlagt oppdyrking godkjent av landbrukskontoret
i Ås kommune.
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Naturmiljø: Deponiet ligger i influensområdet til naturtypelokalitet nr. 12, Kjølstaddammene
som er verdisatt som svært viktig (A-verdi). Lokaliteten er i en regional sammenheng svært
spesiell ved at den huser fem av landets seks amfibiearter. Deponiet vil berøre
overvintringsområdene og vandrerutene mellom disse og dammene.

Figur 2 Kartutsnitt som viser salamanderdammene (røde sirkler), planlagt ny trase for E18 (fiolett), og foreslått
plassering av massedeponier (orange).

Kulturmiljø: Massedeponiet 5 kommer i direkte konflikt med en automatisk fredet gravhaug
(id 11832), og det får nærføring til et større automatisk fredet gravfelt fra jernalder (id 41580).
Massedeponi 1.3 kommer i direkte berøring med deler av en større kulturminnelokalitet fra
nyere tid (Id 212284). Deponiet kommer også i delvis berøring med et større automatisk
fredet gravfelt.

Figur 3 Fotavtrykk av deponiområdene 5 og 1.3, som kommer i berøring med automatisk fredete kulturminner.

Massedeponiene 1.3 og 5 ved Holstadkrysset er samlet vurdert til å gi stor negativ
konsekvens for kulturmiljø.
Område 40 Frestad
Utgår på grunn av funn av stor- og småsalamandre i dammen på Bakker.
Overvintringsområder og oppholdsområder til salamander ved Frestad søndre kan bli
negativt berørt av deponiområde 40 som ligger om lag 150 meter mot sørøst. I tillegg vil
oppholdsområder eller overvintringsområder for stor- og småsalamander som finnes i
dammen i naturtypelokalitet 26, BN00063090, Bakker dam mest sannsynlig bli berørt. Denne
ligger om lag 40 meter i fra deponiområde 40.
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1 INNLEDNING
I forbindelse med optimalisering av veglinjen for ny E18 fra Retvet til Vinterbro søkes det
etter egnete områder for deponering av overskuddsmasser. Det er beregnet at det blir
overskudd av masse tilsvarende:



Masseoverskudd stein 1 400 000 am3* (til steinbrudd eller deponi)
Masseoverskudd løsmasser 1 600 000 am3 (til deponi)

*anbragte masser, brutto oppfylling av masse over eksisterende terreng

Matjord er holdt utenfor masseregnskapet da all matjord som blir beslaglagt av veganlegget
skal tas vare på og benyttes til oppdyrking av nye arealer, som enten er beskrevet i
reguleringsplan for Ny jord eller i denne rapporten om deponier. Volumberegningen av
deponiene er brutto oppfylling av masse over eksisterende terreng (anbrakte masser).
Stein som blir tatt ut er forutsatt å være av en slik kvalitet at den kan benyttes i vegbyggingen
eller leveres til et steinbrudd i nærheten, for eksempel Vinterbro. Masseoverskuddet av stein
på 1,4 mill. m3 er netto overskudd etter at veganlegget er ferdig bygget. Hvor stor del av
disse steinmassene som blir kjørt til deponi er ennå ikke avklart.
Etterbruk av deponiområdene
Deponiområdene skal reguleres som LNF-områder med underbruk jordbruk/skogbruk og vil
hvis de dyrkes opp inngå som en del av erstatningen for dyrka mark som går tapt som følge
av vegutbyggingen. Tilbakeføring til nye områder for dyrkamark eller naturområder avhenger
av lokalisering og hellingsgrad på det nye arealet. For at området skal være egnet til
dyrkamark etter oppfylling må hellingsgraden ikke være brattere enn 1:8
Deponiområdene vil alene overoppfylle kravet om å erstatte all dyrka mark som går tapt som
følge av vegutbyggingen. Målsettingen for prosjektet er at jordkvaliteten på de
deponiområdene som skal dyrkes opp skal være av tilsvarende kvalitet som på de arealene
som beslaglegges som følge av utbyggingen – definert til kvalitet «godt egnet»
(dyrkingsklasse korn – nedbørsbasert). Dette betyr at de beslaglagte områdene som i
utgangspunktet har liten til middels verdi (dvs. «dårlig egnet» til «egnet» - dyrkingsklasse
korn – nedbørsbasert) får «overoppfylt» målsetting om lik kvalitet. Disse områdene får
dermed en «verdiøkning» jordbruksmessig og positivt omfang/bruksmulighet.
For å oppnå tilstrekkelig kvalitet på deponiarealer som skal blir dyrkamark, må det over
deponimassen legges gradvis finere masser med en avslutning av 1 m jordsmonn på toppen
– se beskrivelse fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) under.
Oppfyllingsarealer og jorddeponier: Dersom deponiet skal brukes til dyrket mark etter
oppfylling må det bygges opp på samme måte som Ny jord-områdene:





Deponiet må bygges lagvis.
Sikring av vanntransport under deponi/oppfyllingsareal med sprengstein/tunellmasser
Oppbygging av jordmasser til planlagt høyde (uspesifiserte løsmasser fra
veiutbyggingen)
Avslutning med 1 m jordsmonn med struktur som muliggjør rotutvikling

Beskrivelse av lagoppbygging må detaljeres i prosjekteringsfasen. Lagoppbyggingen vil
avhenge av type deponimasser.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

8

Konsekvenser i anleggsfasen
Massene som skal flyttes må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i
massene blir best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av kjøring med
anleggsmaskiner er erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår det
forventede avlingsnivå eller reetablering av annen vegetasjon. En må av den grunn ha så
robuste planer at en ikke er tvunget til å kjøre under våte forhold. Kjøring på frossen mark er
gunstig, men en kan ikke påregne at en vil oppnå slike forhold vinterstid. En må derfor legge
opp til massetransport på midlertidige anleggsveier inn på nydyrkingsarealene, og
jordløsning med gravemaskin etter fjerning av kjøreveiene og ellers på områder der det er
oppstått komprimeringsskader. Krav om å ta spesielle hensyn i anleggsperioden vil bli
ytterligere beskrevet i konkurransegrunnlag og kontrakter med entreprenører.
Transport
Disponering av deponier er gjort med tanke på å unngå massetransport på offentlig veg i
størst mulig grad. I hvilken grad dette lar seg oppnå vil være avhengig av
gjennomføringstempo og grad av parallellitet mellom entreprisene. Planlagt
entrepriseinndeling, atkomst til deponier og støy fra knuseverk i deponiene er omtalt i egen
temarapport om anleggsgjennomføring.
Deponi 19 ligger rett utenfor Frestadtunnelen og er vurdert som et spesielt egnet sted å
plassere knuseverk mm. Det vil her være 1 – 3 boliger som kan få støybelastning utover
grenseverdiene.
I Holstadområdet (deponi 4a og 4b) kan det være aktuelt å sette opp knuseverk for å
behandle steinmasser fra Holstadtunnelen. Det er ikke gjort beregninger av hvordan dette vil
påvirke omgivelsene med tanke på støy.
Fangdammer
I anleggsperioden må det etableres fangdam for oppsamling av partikkelavrenning før
resipient. For oppsamling av jordpartikler er anbefalt areal for fangdammer 0,4 % av
nedbørfelt / deponiareal, hvorav første sedimentasjonskammer utgjør ca 30% (NIBIO.no).
Høyden av deponimassene utgjør 2 - 9 ganger arealer, slik at anbefalt størrelse på fangdam
er satt til 0,4 – 0,7% av arealet, se tabell 1 og 2 i sammendraget.
Faresoneevaluering - Områdestabilitet.
I deler av deponiområdene er det utført boringer i hht utarbeidet borplan. Stabiliteten for
massedeponi i de foreslåtte områdene er vurdert i notatene «Deponiområder –
Lokalstabilitet» og «Deponiområder – Områdestabilitet».
I reguleringsplanfasen er det med utgangspunkt i utførte grunnundersøkelser utført en
områdeavgrensing for hvor man finner sprøbruddmaterialer, og en vurdering av sikkerhet
mot kvikkleireskred iht. /1/ og /2/. Vurderingen viser at det ikke er reell fare for områdeskred i
noen av områdene langs vegstrekningen. Vurderingen er utført og presentert i egen
notatserie, «Områdestabilitet», ref. /3/).
/1/.

Retningslinjer nr. 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar” ,NVE

/2/.

Veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (NVE, utgitt april 2014)

/3/.

Multiconsult. 125103-RIG-NOT-009. Områdestabilitet notatserie
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1.1 Naturverdiene i influensområdet
Naturverdiene i influensområdet til massedeponiene varierer, men det er registrert verdier i
form av naturtypelokaliteter i influensområdet til alle aktuelle områder. Da naturtypelokaliteter
oftest er skarpt avgrenset mot annen natur med liten verdi, vil naturverdiene innenfor
influensområdet til et massedeponiområde ofte kunne variere fra stor-liten verdi. En
verdisetting av de enkelte naturtypelokalitetene gir derfor en bedre forståelse av naturverdiene
enn det tabellene massedeponi Ås og massedeponi Ski gir.
Tabell 3 Naturtypelokaliteter innenfor influensområdet til massedeponiområdene.

Nr. i
temakart

Nr. i
naturbase

Lokalitet

Naturtypekategori

Verdi
DN2007

Verdi
KU
V712

Influerer
deponi
nr.

12

Ny

Kjølstaddammene

Dam

Stor

1.3,4

19

BN00063109

Dam

Middels

2.2

17

BN00086798

Hesteskoen vest,
dam
Nordre Gryteland

Middels

8

32

BN00086799

Østre Myrvoll

Gammel barskog

A-svært
viktig
C-Lokalt
viktig
C-Lokalt
viktig
B-viktig

Stor

24

33

BN00051327

Høyås V

Høyås V

B-viktig

Stor

24

25

BN00063097

Dam

B-viktig

Stor

19

34

BN00063098

Dam

19

BN00063090

A-svært
viktig
A-svært
viktig

Stor

26

Frestad søndre,
dam
Frestad nordre,
dam
Bakker, dam

Stor

40

Se kart neste
side
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Figur 4 Naturtypelokaliteter og vilttrekk er nummerert og alt areal innenfor varslet planområde (svart stiplet linje)
er verdisatt. Areal uten farge er areal som ikke er relevant for fagtemaet.
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Figur 5 Naturtypelokaliteter og vilttrekk er nummerert og alt areal innenfor varslet planområde (svart stiplet linje)
er verdisatt. Areal uten farge er areal som ikke er relevant for fagtemaet.
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2 DEPONIOMRÅDER I ÅS KOMMUNE
I Ås kommune er det vurdert 5 områder for deponi. Områdene i Ås er område 4, utvidet til 4a
og 4b ved nytt Holstadkryss, 1.3 og område 3 og 5 i Holstadmarka i tillegg til en liten del av
område 2.2 som ligger vest for Håpet på grensen mellom Ås og Ski kommune (omtales
under deponier i Ski kommune).

Figur 6 Oversiktsillustrasjon deponi 1.3, 3, 4 og 5 (forkastete alternativ)

Figur 7 Oversiktsillustrasjon deponi 1,3, 3, 4 og 5 (forkastete alternativ)
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Figur 8 Oversiktsillustrasjon deponi 4a, 4b (anbefalte alternativ)

Figur 9 Oversiktsillustrasjon deponi 4a og 4b
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2.1 Deponi 3 Holstadkrysset (forkastet)
2.1.1 Beskrivelse av deponi 3
Deponiet ligger mellom dagens E18, ny E18 og veg over E18 som del av nytt Holstadkryss.
Forslaget innebærer oppfylling mellom vegene.
Tabell 4 Nøkkelinformasjon deponi 3

OMRÅDE 3
Dagens
situasjon:

Areal

20,5 daa

Arealbruk/markslag

Vegareal 3.5daa fulldyrka jord 0,5daa
Annen jordekt fastmark 2daa skog 14.5daa

Gårds- og bruksnummer
Deponi:

Volum, over eksisterende
terreng:
Areal topp deponi, egnet for
oppdyrking (maks helling 1:8)
Areal rundt deponiet med
brattere helling enn 1:8
Anleggsveg, lengde
Avstand til nærmeste bolig:

39 200 m3
18,4daa
2,1daa
Ligger innenfor anleggsbeltet
55m

Figur 10 Kulturminneverdier, naturtypeverdier og gårds-/bruksnummer samt boliger (gule bygg) ved deponi 3.
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2.1.1 Landskap
Området ligger nordøst for dagens E18 i kanten av Holstadmarka og i dag er skogsområdet
dominert av løvtrevegetasjon. Terrengmessig stiger arealet svakt oppover mot skogen og er
en naturlig videreføring av den flate dyrkamarka sør for E18. Området ligger eksponert mot
det åpne jordbrukslandskapet og nær bebyggelsen langs Sneissletta.
Området er et naturpreget område med vanlig gode visuelle kvaliteter.
Verdi: Middels verdi
Massedeponiet vil grense mot nytt Holstadkryss. Terrenget ligger i dag som en naturlig
videreføring av dyrkamarka i sør. Området vil ligge innenfor anleggsområdet for den nye
vegen og landskapet vil bli endret rundt nytt kryssområde. Området eksponere seg mot
kulturlandskapet og bebyggelsen i sørøstenden av Sneissletta. Med en jevn terrengform opp
mot fylkesvegen som skal krysse over ny E18 vil nytt terreng kunne skape en bedre
sammenheng i terrenget etter ferdig veganlegg. Høyereliggende terreng og vegetasjon i
bakgrunn demper inntrykket av den konvekse terrengformen.
Etablering av dyrkamark etter oppfylling av masser i området vil bli en videreføring av
tilgrensende dyrkamark.
Omfang: Liten negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)

Figur 11 Fra dagens E18 vest for Øvre Holstad mot området for deponi 3

2.1.2 Nærmiljø
Området har liten betydning for nærmiljø og friluftsliv. Langs eksisterende E18, nord for
deponiet, ligger det boliger.
Tiltaket vil ikke endre dagens situasjon i området, men vil påvirke nærområdet til hus sør på
Sneissletta.
Verdi: Liten verdi
Omfang: Lite negativt omfang
Konsekvens: Ubetydelig - Liten negativ konsekvens (0 / -)
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2.1.3 Naturmiljø
Området domineres av hogstflater og ung skog og har ingen spesielle naturverdier.
Verdi: Liten
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: Liten negativ

2.1.4 Kulturmiljø
Massedeponiene 3, 4, 5 og 1.3 i tilknytning til Holstadkrysset ligger alle innenfor Kulturmiljø
4, Holstadmarka/Salstein med stor verdi (se kap 2.4.4 i temarapport for verdivurdering).
Massedeponi 3 kommer ikke i berøring med registrerte kulturminneverdier innenfor
kulturmiljøet.
Verdi: Stor verdi
Omfang: Intet til lite negativt omfang
Konsekvens: Ubetydelig konsekvens (0)

2.1.5 Vannmiljø
Området ligger oppstrøms dagens E18, i et fuktig grøftet skoglandskap, fra 600 - 800 meter
fra åpent vassdrag, Bølstadbekken. Avrenning mot eksisterende E18, via grøftet veg med
stikkrenner og med dyrket mark nedstrøms.
Vannkvaliteten i nærmeste vassdrag er karakterisert som moderat økologisk tilstand.
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt avrenning, og der vannkvaliteten i
perioder vil være påvirket av landbruk med økt innhold av næringsstoffer og partikler.
I anleggsperioden må det etablere rensedam for oppsamling av partikkelavrenning før
resipient. Avsette arealer da permanent rensedam ved Bølstadbekken ikke vil ha tilstrekkelig
kapasitet til avrenningsvann i anleggsperioden.
Verdi: stor til middels verdi
Omfang: Liten negativt omfang
Konsekvens: middels negativ konsekvens (-)

2.1.6 Skogressurser
Området består hovedsakelig av skog av høy bonitet (lettbrukt, dyrkbar jord) og en liten
andel skog av middels bonitet. Det er også et lite område med fulldyrket mark. For
skogsområder, vil verdisettingen bli som følger vist i tabell 5.
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Tabell 5 Verdivurdering skog
Lettbrukt dyrkbar jord:


Skog høy bonitet: Stor verdi



Skog middels bonitet: Middels verdi



Skog lav bonitet: Liten verdi

Ikke dyrkbar jord:

Skog høy bonitet: Liten verdi


Skog middels bonitet: Liten verdi



Skog lav bonitet: Liten verdi

Verdien settes derfor til stor.
Deponiområdene skal sannsynligvis dyrkes opp, men skogressursene vil gå tapt. Omfang for
skogressursene vil derfor bli stort negativt.
Konsekvens: Stor negativ (---)

2.1.7 Oppsummering av hvorfor alternativet er forkastet
Området er uaktuelt som massedeponi etter at atkomstveg fra Holstadkrysset til
Holstadkroken er lagt over området. Ny løsning for lokalvegen vil gi mindre inngrep enn
tidligere løsning og mer dyrkamark vil bli bevart. Se ny vegløsning på Figur 10

2.2 Område 1.3 Holstadmarka (forkastet)
2.2.1 Beskrivelse av deponi 1.3
Området ligger i Holstadmarka, vest for driftsvegen langs jernbanen. Deponiet innebærer
oppfylling av et lavereliggende område, med to mindre bekkedaler. Deponiet vil formes så
det terrengmessig får en naturlig overgang til tilgrensende terreng. Nord for området er det
dyrkamark.
Tabell 6 Nøkkelinformasjon om deponi 1.3

OMRÅDE 1.3
Dagens
Areal totalt:
situasjon:
Arealbruk/markslag
Gårds- og bruksnummer

80,2daa

Deponi:

Volum, over eksisterende
terreng:
Areal topp deponi, egnet for
oppdyrking (maks helling
1:8)
Areal rundt deponiet med
brattere helling enn 1:8
Anleggsveg, lengde.

478 800 m3

Avstand til nærmeste bolig:

660m
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Figur 12 Kulturminneverdier, naturtypeverdier og gårds-/bruksnummer ved deponi 1.3

2.2.2 Landskap
Området ligger i Holstadmarka. Det er tett skog i området med innslag av våtmarksområder
som gir variasjon i vegetasjonen. Terrenget er noe variert med bekkedrag i de
lavereliggende områdene. Området eksponerer seg mot dyrkamarka i nord og stiene i
området.

Figur 13 Området er et frodig skogsområde, lite påvirket av menneskelig aktivitet

Området er et naturpreget skogsområde med vanlig gode visuelle kvaliteter.
Verdi: middels
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Deponi i området vil fylle opp et variert skoglandskap og dele sammenhengen i denne delen
av Holstadmarka med et deponi som etter oppfylling blir dyrkamark.
Detaljene i skoglandskapet blir borte og erstattet med et monotont, ensartet terreng og
vegetasjon. Området ligger ikke i nær tilknytning til ny veg eller anleggsområde i tilknytning til
denne.
Omfang: middels negativt
Konsekvens: middels negativ (- -).

2.2.3 Nærmiljø
For friluftslivet i Holstadmarka er område 1.3 viktig pga. rødmerket rundløype som går
gjennom området. Massedeponi 1.3 vil føre til dårligere sti-tilbud i Holstadmarka og stiene
bør legges om som avbøtende tiltak.
Området har tett skog. Langs jernbanen går rødmerket løype som krysser gjennom søndre
deler av deponiområdet, se Figur 25 Utsnitt av kart over Holstadmarka som viser stier i
området. Stien gir mulighet for en rundtur over jernbanen og videre østover langs gang/sykkelveg ved dagens E18. Stien gir området verdi.
Tiltaket vil ødelegge sti gjennom området.
Verdi: Middels-stor verdi
Omfang: Stort negativt omfang
Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -)
Avbøtende tiltak:
Det bør sikres at turgåere kan ta seg fram langs jernbanen slik at mulighetene for rundtur til
driftsvegen langs østsiden av jernbanen opprettholdes.

2.2.4 Naturmiljø
Generell omtale og vurdering av områdene 1.3 og 5.
Innenfor influensområdet til deponi 1.3 og 5 ligger naturtypelokalitet nr. 12, Kjølstaddammene
som er verdisatt som svært viktig (A-verdi).
Lokaliteten er i en regional sammenheng svært spesiell ved at den huser fem av landets seks
amfibiearter (kun damfrosk mangler men denne er kun funnet innenfor et sterkt avgrenset
område på Sørlandet). Artene som finnes (med rødlistestatus) er storsalamander (VU-sårbar),
småsalamander (NT-nær truet), spissnutefrosk (NT), buttsnutefrosk og padde.
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Figur 14 Kjølstaddammene er leveområde på sommeren for en rekke amfibiearter, og ligger innenfor
influensområdet til deponiområdene.

Dammene og deres umiddelbare nærhet er avgrenset som naturtypelokalitet, men artene
bruker også areal utenfor denne når de overvintrer og når de vandrer til og fra
vinterovervintringsområdene. Disse ligger spredt utenfor selve dammen og individene av de
enkelte artene overvintrer ikke på ett sted, men nytter flere egna overvintringssteder.
Nøyaktig hvor disse ligger er ikke kjent.
Naturtypelokaliteten i seg selv blir ikke direkte berørt av disse to deponiene men
overvintringsområdene og vandrerutene mellom disse og dammene blir i varierende grad
påvirket av de enkelte deponiområdene. Det er derfor våren og høsten 2015 blitt utført
kartlegging av de enkelte artenes arealbruk i området (Leif Åge Strand & Adele Stornes 2015),
med vekt på å finne vandringsrutene mellom overvintringsområdene og dammene. I den videre
omtalen og vurderingen er denne begrenset til de tre rødlisteartene. Rapporten konkluderer
med at overvintring av disse tre artene i hovedsak skjer nær dammene, altså innenfor
sperregjerdene som ble satt opp for å registrere vandringene. I tillegg er det en viss vandring
utenfor gjerdene og denne foregår fra sørvest, vest og nord. Rapporten konkluderer videre
med at det var liten aktivitet i retningene sør-sørøst til øst.

Figur 15 Til venstre: Kartutsnitt som viser salamanderdammene (røde sirkler), planlagt ny trase for E18 (fiolett),
og foreslått plassering av massedeponier (orange). Til høyre: Ledegjerder for observasjon av amfibier våren
2015. Rødt viser planlagt men ikke anlagt gjerde.
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Figur 16. Figuren viser de to dammene og gjerder satt opp for å registrere vandrende amfibier.

Rapportens konklusjon er:
«En buffersone på 100 m i retningene sør, sørøst og øst for dammene vil sikre
overvintringssteder innenfor gjerdene i disse retningene. Overvintringssteder utenfor gjerdene
befinner seg i himmelretningene fra (vest-)sørvest via nordvest til nord for dammene, og
buffersoner på 330 til 410 m i disse retningene følger grense mot dyrka mark og et lite dalsøkk.
Dette vil trolig være nok.» Videre: «Buffersonene skal sikre alle typer landhabitater for
amfibiene, slik at behov for overvintring, ernæring og skjul ivaretas. Det er viktig at deponiene
ikke blokkerer for ut- og innvandring av amfibier, særlig i himmelretningene fra nordvest via
nord til øst må slik vandring være mulig.
Avhengig av deponienes innhold vil avrenning til dammene kunne være ødeleggende for
vannkvaliteten og for egnethet for reproduksjon hos amfibier.»
Strand foreslår med bakgrunn i dette at det opprettholdes en buffersoner rundt dammene som
vist i Figur 17.

Figur 17. Anbefalt buffersone rundt dammene.
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Gjennomgangen over viser at de viktigste verdiene dvs. leveområdene til de tre artene befinner
seg innenfor gjerdet til dammene.
Verdi: Middels-stor verdi
Omfang: Stort negativt omfang
Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -)

2.2.5 Kulturmiljø
Massedeponi 1.3 kommer i direkte berøring med en større kulturminnelokalitet fra nyere tid
(Id 212284). Dette er en husmannsplass med spredte rydningsrøyser. Videre blir et
automatisk fredet veganlegg direkte berørt av deponiet (Id 213526). Vegen går fra grusveien
ved husmannsplassen «Sletta» (Id 75445), på nedsiden av dyrkningsflate. Her er veien
oppbygd langs sørsiden, mens det er en liten kant mot åkerreinen. Vegen går videre mot
gravfelt (Id 31542), og gjennom dette før den fortsetter ned skråningen mot bekken. I
skråningen blir det hulvei. Mål hulvei: Bredde: 1,6 m; Dybde: 0,4 m. Bredden er også 1,6 m
sør for åkeren. Veien er tegnet inn på det gamle ØK-kartet, og sees på LIDAR.
Tilkomstvegen frem til deponi 1.3 går langs jernbanen og berører en rydningsrøyslokalitet fra
nyere tid (Id 214252).
Deponiet er justert slik at det ikke kommer i berøring med et større automatisk fredet gravfelt,
med fire gravhauger, to gravrøyser og tre rydningsrøyser (Id 31542).

Figur 18 Fotavtrykket til deponiområdene 5 og 1.3, som kommer i berøring med automatisk fredete kulturminner.
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Figur 19. Lokalitetene (Askeladden Id 213526 og 212284) blir direkte berørt av deponi 1.3. Her vist med
registrerte enkeltminner innenfor lokalitetene. Kilde: www.riksantikvaren.ra.no.

Verdi: Stor verdi
Omfang: Middels til stort negativt omfang
Konsekvens: Middels til stor negativ konsekvens (--/---)
Avbøtende tiltak: Ved eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen (jf. kml § 8.4
ledd) vil det vanligvis bli stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser. Gjennom de arkeologiske
undersøkelsene vil kunnskapsverdien bli sikret. Sikring av kunnskapsverdien vil ha
avbøtende virkning. Den historiske vegen bør legges om for å opprettholde den historiske
veglinjen i området.

2.2.6 Vannmiljø
Området ligger med avrenning til lokalt bekkedrag som før kryssing av jernbanen er ført inn i
kum og lagt i rør langs jernbanen med utløp til Bølstadbekken.
Vannkvaliteten i Bølstadbekken er karakterisert som moderat økologisk tilstand. Arealet
endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt avrenning, og der vannkvaliteten i perioder vil
være påvirket av landbruk med økt innhold av næringsstoffer og partikler.
I anleggsperioden, og i driftsperioden må det etablere rensedam for oppsamling av
partikkelavrenning før innløp til kum og rør for å hindre igjenslamming av rør.
Verdi: stor til middels verdi
Omfang: Liten negativt omfang
Konsekvens: middels negativ konsekvens (-)

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

24

2.2.7 Naturressurser (skogressurser)
Området har bestått/består hovedsakelig av skog av høy bonitet (lettbrukt, dyrkbar jord).
Verdien settes derfor til stor.
Deler av deponiområdet er ryddet for oppdyrking. Grunneier planlegger oppdyrking av
tidligere skogsareal mellom 2 bekker. På sikt ønsker de også å dyrke opp arealet mellom
bekken og eksisterende skogsbilvei. Hele dette arealet har hittil inngått i Statens vegvesens
planer for deponi. Det er vurdert som uheldig å planlegge deponi oppå et areal som er i ferd
med å opparbeides til dyrket mark. Grunneierne har fått godkjennelse fra landbrukskontoret i
kommunen til oppdyrking av deler av arealet. Oppdyrking av området er planlagt å starte i
2016.
Deponi i området vil hindre grunneier i å anlegge dyrkamark på området inntil oppfyllingen er
ferdigstilt.
Omfang for naturressursene vil derfor bli stort negativt.
Konsekvens: Stor negativ (---)

2.2.8

Oppsummering av hvorfor alternativet er forkastet

Naturressurser:
Store deler av skogsarealet er planlagt dyrket opp av grunneier. Søknad er godkjent for deler
av arealet. Deponi i området vil være i konflikt med planlagt oppdyrking godkjent av
landbrukskontoret i Ås kommune. Deponi vil hindre anleggelse av dyrkamark inntil
oppfyllingen er ferdigstilt.
Naturmiljø:
Deponiet ligger i influensområdet til naturtypelokalitet nr. 12, Kjølstaddammene som er
verdisatt som svært viktig (A-verdi). Lokaliteten er i en regional sammenheng svært spesiell
ved at den huser fem av landets seks amfibiearter. Deponiet vil berøre
overvintringsområdene og vandrerutene mellom disse og dammene.
Kulturmiljø:
Massedeponi 1.3 kommer i direkte berøring med deler av en større kulturminnelokalitet fra
nyere tid (Id 212284). Deponiet kommer også i delvis berøring med et større automatisk
fredet gravfelt, med fire gravhauger, to gravrøyser og tre rydningsrøyser.
Massedeponi 1.3 og 5 er samlet vurdert til å ha stort negativt omfang. Stor verdi
sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens (---).
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2.3 Deponi 5 Holstadmarka (forkastet)
2.3.1 Beskrivelse av deponi 5

Tabell 7 Nøkkelinformasjon for deponi 5

OMRÅDE 5
Dagens
situasjon:

Deponi:

Areal

84 daa

Arealbruk/markslag
Gårds- og bruksnummer

84 daa skog

Volum, over eksisterende
terreng:
Areal topp deponi, egnet for
oppdyrking (maks helling 1:8)
Areal rundt deponiet med
brattere helling enn 1:8
Anleggsveg, lengde m.

163.000 m3

Avstand til nærmeste bolig:

Ca.350m

-

Området ligger innenfor anleggsbeltet

2.3.2 Landskap
Området ligger i kanten av Holstadmarka og grenser mot dyrkamarka øst for dagens E18 og
Østfoldbanen. Det er tett granskog i store deler av området. Terrengmessig stiger terrenget
svakt mot nord. Området er eksponert mot det åpne jordbrukslandskapet, mot Østfoldbanen
samt sti

Figur 20 Skogsbilveg i kanten av området

Området er et naturpreget område i kanten av et skogen med vanlig gode visuelle kvaliteter.
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Deponiet vil heve terrenget i området. Deponiet vil skråne ned på sidene og tilpasses
omkringliggende terreng. Skogen i området vil etter ferdig oppfylling bli erstattet med
dyrkamark. Dyrkamark i området vil bli en naturlig videreføring av dyrkamarka sør for
området. Oppfyllingen vil bli liggende eksponert mot store områder og detaljene i dagens
skoglandskap blir erstattet med et mer ensformig terreng.
Tiltaket er vurdert til å liten til middels negativt omfang.
Middels verdi og middels til lite negativt omfang gir
Liten til middels negativ konsekvens (-/- -).

2.3.3 Nærmiljø
Området har tett skog. Langs jernbanen går rødmerket løype som krysser gjennom søndre
deler av deponiområdet, se kartskisse Figur 25 under kap. 2.4.3. Stien gir mulighet for
rundtur videre over jernbanen og videre østover langs gang-/sykkelveg ved dagens E18.
Stien og mulighet for rundtur gir området verdi.
Tiltaket vil ødelegge sti gjennom området.
Verdi: Middels-stor verdi
Omfang: Stort negativt omfang
Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -)
Avbøtende tiltak:
Det bør sikres at turgåere kan ta seg fram langs jernbanen og vest for deponiområdet så
mulighetene for rundtur kan etableres.

2.3.4 Naturmiljø
Se vurderinger under deponi 1.3, kap.2.2.4

2.3.5 Vannmiljø
Området ligger med avrenning til lokalt bekkedrag som før kryssing av jernbanen er ført inn i
kum og lagt i rør langs jernbanen med utløp til Bølstadbekken.
Vannkvaliteten i Bølstadbekken er karakterisert som moderat økologisk tilstand.
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt avrenning, og der vannkvaliteten i
perioder vil være påvirket av landbruk med økt innhold av næringsstoffer og partikler.
I anleggsperioden, og i driftsperioden må det etablere rensedam for oppsamling av
partikkelavrenning før innløp til kum og rør for å hindre igjenslamming av rør og hindre
partikkelavrenning til Bølstadbekken.
Verdi: middels verdi
Omfang: Liten negativt omfang
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Konsekvens: liten - middels negativ konsekvens (-)

2.3.1

Skogressurser

Området består av skog med høy bonitet, lettbrukt, dyrkbar jord.
Verdien for hele området settes derfor til stor.
Deponiområdet skal sannsynligvis dyrkes opp, og skogressursene vil gå tapt. Omfang for
skogressursene vil derfor bli stort negativt.
Konsekvens: Stor negativ (---)

2.3.2 Kulturmiljø
Massedeponiene 3, 4, 5 og 1.3 i tilknytning til Holstadkrysset ligger alle innenfor Kulturmiljø
4, Holstadmarka/Salstein med stor verdi (se temarapport kulturminner og kulturmiljø kap
2.4.4 for verdivurdering).
Kulturminner: Massedeponiet 5 kommer i direkte konflikt med en automatisk fredet gravhaug
(id 11832), og det får nærføring til et større automatisk fredet gravfelt fra jernalder (id 41580).
Gravhaugen på lokalitet 11832 er en vakker og klart markert jord- og steinblandet rundhaug
med en diameter på 9 meter, og opp til 1,5 meter høy.
Visuelt vil deponiet skape en barriere mellom de to store gravfeltene, i tillegg til den direkte
konflikten med gravhaugen inne i deponiområdet. Se illustrasjoner under deponi 1.3, kap.
2.2.5
Verdi: Stor verdi
Omfang: Stort negativt omfang
Konsekvens: Stor negativ konsekvens (---).

2.3.3 Oppsummering av hvorfor alternativet er forkastet
Naturmiljø:
Deponiet ligger i influensområdet til naturtypelokalitet nr. 12, Kjølstaddammene som er
verdisatt som svært viktig (A-verdi). Lokaliteten er i en regional sammenheng svært spesiell
ved at den huser fem av landets seks amfibiearter. Deponiet vil berøre
overvintringsområdene og vandrerutene mellom disse og dammene.
Konsekvens: Stor negativ konsekvens (---)

Kulturmiljø:
Kulturminner: Massedeponiet 5 kommer i direkte konflikt med en automatisk fredet gravhaug
(id 11832), og det får nærføring til et større automatisk fredet gravfelt fra jernalder (id 41580).
Konsekvens: Stor negativ konsekvens (---).
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2.4 Deponi 4 og 4a Holstadkrysset
2.4.1 Beskrivelse av deponi 4 og 4a
Deponiområdet 4 vil ligge langs nordsiden av ny E18. Området ligger i Holstadmarka og er i
dag skogsområder, deler med noe skrinn mark. Terrengmessig er området skrånende og
stiger mot øst. Deponiet vil ligge som en oppfylling av terrenget langs vegen, med fall mot ny
E18. Skråningen mot E18 vil ha en stigning på ca. 1:4. Områdene bak vil være slakere enn
1:8, egnet for etablering av dyrkamark etter ferdig oppfylling.
Etter frafall av alternative deponiområder i området rundt Holstadmarka ble det gjort nye
vurderinger av deponi 4 og arealet ble utvidet mot nord. Det nye, større deponiet har fått
betegnelsen 4a. I sørenden av deponi 4 er det foreslått et snødeponiet. Deponi 4a er derfor
trukket noe tilbake i dette området. Se figur 18 med omriss av deponi 4 og 4a.
Deponiområdet 4a innebærer en oppfylling av terrenget mot nordøst. Terrenget i området er
flatt og deponiet innebærer heving av dette.
Høyeste punktet på deponiet etter ferdig oppfylling vil være: ca. kote 142.

Figur 20 Kulturminneverdier, naturtypeverdier og gårds-/bruksnummer samt boliger (gule bygg) ved deponi 4a og
4b
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Tabell 8 Nøkkelinformasjon alternativ 4a

OMRÅDE 4a
Dagens
situasjon:

Deponi:

Areal

131daa

Arealbruk/markslag
Gårds- og bruksnummer

Dyrka mark 0,3 daa skog 130,7da , annet 0,1daa

Volum, over eksisterende
terreng:
Areal topp deponi, egnet for
oppdyrking (maks helling 1:8)
Areal rundt deponiet med
brattere helling enn 1:8
Maks kotehøyde
Anleggsveg, lengde m.
Avstand til nærmeste bolig:

508 000 m3
102daa
29daa
142moh
Ligger innenfor anleggsbeltet
Ca. 180 m (andre siden av ny E18)

2.4.2 Landskap

Figur 21 Bilde fra stien gjennom området der deponi 4a er foreslått

Området er et naturpreget skogsområde med vanlig gode visuelle kvaliteter.
Verdi: Middels verdi
Dagens terreng ligger ikke naturlig til for oppfylling, det er få høyder i terrenget å fylle mot,
slik at deponiet får en naturlig tilpasning i landskapet. Det må etableres en skråning mot
den nye vegen og heving av terrenget på et stort areal i skogen. Sammenhengen i
skoglandskapet blir brutt og det småkuperte terrenget og variasjonene i skoglandskapet blir
erstattet av en oppfylling som senere blir dyrket opp.
Skogen rundt store deler av deponiet vil kunne skjerme for eksponering mot
jordbrukslandskapet og bebyggelsen sør for Holstadmarka. Området eksponerer seg mot
stier i marka. I nord grenser arealet mot dyrkamark.
Deler av området vil ligge innenfor anleggsbeltet for den nye vegen. Her vil skogen fjernes i
forbindelse med anleggsarbeidet. Revegetering av skråningen langs vegen etter ferdig
oppfylling vil dempe virkningen av deponiområdet sett fra sør. Det flate arealet vil
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terrengmessig være egnet som oppdyrkingsareal og bli en videreføring av dyrkamarka i
nord. Terrenget tilpasses tilgrensende terreng i området. Landskapsmessige konsekvenser
er knyttet til endringen fra et variert skogslandskap til et åpent jordbrukslandskap.

Figur 22 Sett fra nytt Holstadkryss mot nordvest uten deponi

Figur 23 Sett fra nytt Holstadkryss mot nordvest med deponi 4

Figur 24 Sett fra nytt Holstadkryss mot nordvest med deponi 4a og 4b

Alternativ 4a
Verdi: Middels verdi
Omfang: Middels til lite negativt omfang.
Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -).
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2.4.3 Nærmiljø
For friluftslivet i Holstadmarka er område 4 viktig pga. rødmerket rundløype som går gjennom
området og inn i Holstadmarka. Stien er markert med rødt i kartet. Stien og mulighet for
rundtur gir området verdi. Stien kan nås via grusvei fra Sneissletta eller nordfra fra Finstad.
Stien går gjennom småkupert blandingsskog med fjell i dagen.

Figur 25 Utsnitt av kart over Holstadmarka som viser stier i området

Stien er stedvis dårlig (merket med rødt på kartet til høyre). Den vil bli ødelagt av
massedeponi 4 og 4a. Det går også en kjerreveg/sti retning Nylende (merket med blått i
kartet) som er i bedre stand, men denne vil også bli ødelagt av deponi 4a. I alternativ 4 vil
denne forbindelsen antakelig kunne ivaretas.
Verdi: Middels-stor verdi
Omfang: Middels negativt omfang
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)
Avbøtende tiltak:
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.
Det foreslås å etablere en ny sti i nordenden av deponi 4a. Langs denne stiforbindelsen
foreslås det å reetabler naturlig vegetasjon. Dette vil bli en korridor mellom dagens
dyrkamark og ny dyrkamark som sikrer friluftslivet en tilrettelagt forbindelse på tvers av
dyrkamarka.
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Figur 26 Forslag til ny sti ved deponiområdet

2.4.4 Naturmiljø
Delvis innenfor influensområdet til deponi 4a ligger naturtypelokalitet nr. 12, Kjølstaddammene
som er verdisatt som svært viktig (A-verdi). Lokaliteten er i en regional sammenheng svært
spesiell ved at den huser fem av landets seks amfibiearter (kun damfrosk mangler men denne
er kun funnet innenfor et sterkt avgrenset område på Sørlandet).
Artene som finnes (med rødlistestatus) er storsalamander (VU-sårbar), småsalamander (NTnær truet), spissnutefrosk (NT), buttsnutefrosk og padde. Dammene og deres umiddelbare
nærhet er avgrenset som naturtypelokalitet, men artene bruker også areal utenfor denne når
de overvintrer og når de vandrer til og fra overvintringsområdene. Disse ligger spredt utenfor
selve dammen og individene av de enkelte artene overvintrer ikke på ett sted, men nytter flere
egna overvintringssteder. Nøyaktig hvor disse ligger er ikke kjent.
Naturtypelokaliteten i seg selv blir ikke direkte berørt av massedeponiet men
overvintringsområdene og vandrerutene mellom disse og dammene blir delvis påvirket av
deponiområdet. Våren og høsten 2015 er det blitt utført kartlegging av de enkelte artenes
arealbruk i området (Leif Åge Strand & Adele Stornes 2015), med vekt på å finne
vandringsrutene mellom overvintringsområdene og dammene. I den videre omtalen og
vurderingen er denne begrenset til de tre rødlisteartene. Rapporten konkluderer med at
overvintring av disse tre artene i hovedsak skjer nær dammene, altså innenfor sperregjerdene
som ble satt opp for å registrere vandringene. I tillegg er det en viss vandring utenfor gjerdene
og denne foregår fra-til sørvest, vest og nord. Det ble funnet individer av de tre artene på både
vår- og høstvandringen.
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Som konklusjon i forhold til hensyn sies det at:
«En buffersone på 100 m i retningene sør, sørøst og øst for dammene vil sikre
overvintringssteder innenfor gjerdene i disse retningene. Overvintringssteder utenfor gjerdene
befinner seg i himmelretningene fra (vest-)sørvest via nordvest til nord for dammene, og
buffersoner på 330 til 410 m i disse retningene følger grense mot dyrka mark og et lite dalsøkk.
Dette vil trolig være nok.»
Strand foreslår med bakgrunn i dette at det opprettholdes følgende buffersoner rundt
dammene, som vist i figuren under.

Figur 27. Forslag til buffersoner for å sikre vandreruter- og overvintringsområde for rødlistede amfibiearter.

Deponi 4a ligger om lag 160 meter vest for dammen, og ligger innenfor sonen hvor artene
vandrer. Det er derfor sannsynlig at en eller flere av artene overvintrer i området som vil bli tatt
i bruk til massedeponi, og alle tre aktuelle arter vandret mot eller i fra dammene på vår- og
høstvandringen. Strand har skissert en nødvendig buffersone i denne retningen på 350 m.
Vurdering av massedeponi 4a
Verdi: Middels-stor verdi. Dette begrunnes med at det er overveiende sannsynlig at flere individ
av de enkelte rødlisteartene bruker deler av deponiområdet som overvintringsområdet, da de
alle er funnet vandrende nær det planlagte massedeponiet.
Omfang: Middels negativt omfang. Dette begrunnes med at deler av overvintringsområdene
for tre rødlistede amfibiearter blir ødelagt av deponiområdet. Videre vil deponiområdet på sikt
bli tilbakeført til skog, og dette området vil da kunne bli egnet igjen for artene.
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (--). Dette begrunnes med at deler av
overvintringsområdene for tre rødlistede amfibiearter blir ødelagt av deponiområdet og at
individer av disse tre artene antas å blir drept som følge av tiltaket. Men samtidig vil ikke
bestanden av de tre artene bli truet av tiltaket, og området kan på sikt bli egnet som
overvintringsområde for artene.
Avbøtende tiltak: Det vil være en fordel om massedeponiet opparbeides og benyttes på et
tidspunkt hvor det ikke foregår vandringer. Dvs. 15 mai-1.juli. Dette vil medføre at individer
unngår å bli drept av tiltaket. Om man også trenger å utføre arbeid på andre tidspunkt, vil
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perioden 15 oktober – 1 mars være egnet. Enkelte individ antas å gå tapt som følge av
anleggsarbeid, men det foregår ikke vandring i denne perioden, noe som er positivt. Det må
videre unngås at det skjer utilsiktede inngrep utenfor areal som ikke avsettes til massedeponi
og tilførselsveier.

2.4.5 Kulturmiljø
Massedeponiene 4a i tilknytning til Holstadkrysset ligger innenfor Kulturmiljø 4,
Holstadmarka/Salstein med stor verdi (se kap 2.4.4 i temarapport Kulturminner og kulturmiljø
for verdivurdering).
Massedeponi 4a kommer i direkte konflikt med kulturminnelokalitetene 173926, 191432,
191428 og 215044. Lokalitet 173926 er en større automatisk fredet kulturminnelokalitet som
inneholder en rekke kulturminnetyper, slik som; bosetningsspor, dyrkingsspor, tuft,
kokegroper, m.m. Innenfor lokaliteten ligger det en synlig tuft som er datert til merovingertid
(yngre jernalder). Lokalitet 191432 er et automatisk fredet bosetnings- og aktivitetsområde
bestående av dyrkingslag og kokegrop. Kokegropen er fjernet ved utvidet registrering
(forenklet dispensasjon). Lokalitet 191428 er en kokegroplokalitet. Kokegropen er fjernet ved
utvidet registrering (forenklet dispensasjon) av Akershus fylkeskommune. Lokalitet 215044 er
en hulveg fra etterreformatorisk tid.

Figur 28. Registrerte kulturminnelokaliteter i område for deponi 4a og 4b. Lokalitetene Id 173926, 191432, 191428
og 215044 blir direkte berørt av deponi 4a. Deponi 4b berører ikke kulturminnelokaliteter direkte. Et steingjerde og
et steinbrudd fra etterreformatorisk tid (Id 213955 og 213956) ligger like utenfor deponiområdet. Her vist med
registrerte enkeltminner innenfor lokalitetene. Kilde: www.riksantikvaren.ra.no.
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Verdi: Stor verdi
Omfang: Stort negativt omfang
Konsekvens: Stor negativ konsekvens (---)
Avbøtende tiltak: Ved eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen (jf. kml § 8.4
ledd) vil det vanligvis bli stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser. Gjennom de arkeologiske
undersøkelsene vil kunnskapsverdien bli sikret. Sikring av kunnskapsverdien vil ha
avbøtende virkning.

2.4.6 Vannmiljø
Området ligger oppstrøms ny E18. Området har over 1 km til åpen bekkeløp med avrenning
til Bølstadbekken. Ingen åpne vassdrag i umiddelbar nærhet, men fuktig grøftet skogsareal.
Vannkvaliteten i Bølstadbekken er karakterisert som moderat økologisk tilstand.
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt avrenning, og der vannkvaliteten i
perioder vil være påvirket av landbruk med økt innhold av næringsstoffer og partikler
I anleggsperioden må det etablere rensedam for oppsamling av partikkelavrenning før
resipient. Avsette arealer da permanent rensedam ved Bølstadbekken ikke vil ha tilstrekkelig
kapasitet til avrenningsvann i anleggsperioden.
Verdi: Middels-stor verdi
Omfang: Liten negativt omfang
Konsekvens: liten-middels negativ konsekvens (-)

2.4.7 Skogressurser
Området består av skog med overveiende høy bonitet (ca. 100 av totalt 130 dekar), resten
har middels bonitet (20 dekar) og lav bonitet (10 dekar). Ca. 85 dekar av høybonitetsskogen
er lettbrukt, dyrkbar jord, resten ikke dyrkbar. Deler av områder er skrint med stein/blokk i
dagen og fremstår som noe fragmentert.
Verdien for hele området settes derfor til middels-stor.
Deponiområdet skal sannsynligvis dyrkes opp, men skogressursene vil gå tapt. Omfang for
skogressursene vil derfor bli stort negativt.
Konsekvens: Stor negativ (---)
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2.5 Deponi 4b Holstadkrysset
2.5.1 Beskrivelse av deponi 4b
Området er i dag skogsområde og ligger i kanten av Holstadmarka. Arealet vil bli liggende
langs sørsiden av ny E18 rett nord for nytt Holstadkryss. Deponi 4b vil i sør grense til dyrket
mark ved bebyggelsen på Sneissletta. Deponiet er vist på Figur 8og Figur 9.
Deponiet vil ligge som en slak voll langs ny veg. Etter ferdig oppfylling kan det tilrettelegges
for reetablering av naturlig vegetasjon på arealet.
Tabell 9 Nøkkelinformasjon for deponi 4b

OMRÅDE 4b
Dagens
situasjon:

Deponi:

Areal

38daa

Arealbruk/markslag
Gårds- og bruksnummer

Dyrka mark 1,8 daa skog 36daa annet 0,2daa

Volum, over eksisterende
terreng:
Areal topp deponi, helling
mindre enn 1:8
Areal rundt deponiet med
brattere helling enn 1:8
Maks kotehøyde
Anleggsveg, lengde m.
Avstand til nærmeste bolig:

110 370 m3
5daa
33daa
132 moh
Området ligger innenfor anleggsbeltet
70m

2.5.2 Landskap
Området er i dag del av tilgrensende skogsområde som er vanlig for regionen. Ved bygging
av ny E18 vil skogen i området fjernes.
Tiltaket vil endre omgivelsene nord for Sneissletta, men etter revegetering vil arealet gli
naturlig inn i omgivelsene.
Verdi: Middels verdi
Omfang: Lite negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)
Se Figur 22 og Figur 24 i kap. 2.4.2 deponi 4b sett fra nytt Holstadkryss

2.5.3 Nærmiljø
Området er del av Holstadskogen og ligger nær boligbebyggelsen langs Sneissletta. Det er
ingen stier i området. Området ligger innenfor anleggsbeltet for ny E18. Tiltaket vil endre
omgivelsene nord for Sneissletta, men heving av terrenget langs vegen vil ligge som en
skjerm mot ny E18. Etter revegetering vil arealet gli naturlig inn i omgivelsene.
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Verdi: Liten verdi
Omfang: Intet - lite negativt omfang
Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ konsekvens (0 / -)
Se kap. 2.4.3, figur 23 som viser stier i nærliggende områder

2.5.4 Naturmiljø
Området er i hovedsak dominert av yngre og halvgammel skog. Det er ikke kjent
naturtypelokaliteter eller andre verdier som massedeponiet kan true. Området vil ligge på
sørsiden av ny E18 uten forbindelse til dammene i Holstadmarka beskrevet under deponi 4a.
Området har liten verdi.
Omfang: Intet - lite negativt omfang
Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ konsekvens (0 / -)

2.5.5 Kulturmiljø
Massedeponiene 4b i tilknytning til Holstadkrysset ligger innenfor Kulturmiljø 4,
Holstadmarka/Salstein med stor verdi (se kap 2.4.4 i temarapport for verdivurdering).
Deponiet berører ikke kulturminnelokaliteter direkte. Et steingjerde og steinbrudd fra
etterreformatorisk tid ligger like utenfor deponiområdet, jfr. kart i vurderingen av 4a.
Verdi: Stor verdi
Omfang: Intet til lite negativt omfang
Konsekvens: Ubetydelig konsekvens (0)

2.5.6 Vannmiljø
Området ligger nedstrøms ny E18. Området har over 1 km til åpent bekkeløp med avrenning
til Bølstadbekken. Ingen åpne vassdrag i umiddelbar nærhet, men fuktig grøftet skogsareal.
Vannkvaliteten i Bølstadbekken er karakterisert som moderat økologisk tilstand. Arealet
fylles opp og reetableres som skog. Det forventes ikke økt avrenning fra området etter at
området er tilgrodd med ny vegetasjon.
I anleggsperioden må det etableres rensedam for oppsamling av partikkelavrenning før
resipient. Det må avsettes arealer til dette da permanent rensedam ved Bølstadbekken ikke
vil ha tilstrekkelig kapasitet til avrenningsvann i anleggsperioden.
Verdi: Middels verdi
Omfang: Liten negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)
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2.5.7 Skogressurser
Området består av skog med hovedsakelig høy bonitet hvorav litt over halvparten er
lettbrukt, dyrkbar skog.
Verdien for hele området settes derfor til middels.
Deponiområdet ligger innenfor anleggsbeltet på ny E18. Skogressursene vil gå tapt i
forbindelse med bygging av vegen. Etter ferdig oppfylling av deponiet kan arealet
sannsynligvis reetableres til skog. Omfang for skogressursene vil derfor bli lite negativt.
Konsekvens: Liten negativ (-)

2.6 Atkomst og anleggstrafikk til deponier i Ås
Både deponi 4a og 4b ligger tett på den nye hovedlinja til E18 og vil være skjermet fra
eksisterende bebyggelse og allmenn ferdsel på omkringliggende vegnett. Begge deponiene
kan drives direkte fra den nye traséen. Deponiene er beregnet å ivareta nødvendig
deponikapasitet for nytt veganlegg som ligger vest for Holstadtunnelen. På den måten kan
man i størst mulig grad unngå anleggstrafikk på eksisterende vegnett.
Det er planlagt to krysningspunkt på eksisterende E18 for å gi atkomst til anlegget på
østsiden samt kople anleggstrafikk fra begge sider av eksisterende E18. For disse
kryssingspunktene planlegges det etablering av midlertidige rundkjøringer som vil avvikle
anleggstrafikk og trafikk på eksisterende E18.

Figur 29 Midlertidig rundkjøring som sikrer anleggsatkomst fra vestsiden av krysningspunkt med Østfoldbanen til
deponi 4a og 4b. Blå farge på figuren viser offentlig trafikkert veg (E18), rød farge viser anleggsområder og
trafikk, grønn farge viser omlagt gang- og sykkelforbindelse.

Bygging av krysningspunkt for ny E18 under Østfoldbanen vil kreve tilkomst fra begge sider
av jernbanetraséen. Det er derfor planlagt en midlertidig rundkjøring på strekningen mellom
Østfoldbanen og dagens Holstadkryss.
Det er lagt til rette for å opprettholde en forbindelse for gående og syklende langs
eksisterende E18 i hele anleggsperioden.
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Figur 30: Midlertidig rundkjøring som sikrer anleggsatkomst til sørøstsiden av Østfoldbanen. Blå farge på figuren
viser offentlig trafikkert veg (dagens E18), rød farge viser anleggsområder og trafikk, grønn farge viser omlagt
gang- og sykkelforbindelse.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

40

3 DEPONIOMRÅDER I SKI KOMMUNE
I Ski kommune er det vurdert 5 aktuelle lokaliseringer for deponi. Området 2.2 vest for Håpet
på grensen mellom Ås og Ski kommune, området 8 ved Gryteland, områdene 19 og 40 ved
Frestad og område 24 ved Retvet.

Figur 31 Deponi 2.2 vest for Håpet og deponi 8 ved Gryteland.

3.1 Område 2.2 Auerud
Området ligger på grensen mellom Ski og Ås kommune.

3.1.1 Beskrivelse av deponi 2.2
Området ligger nord for dagens E18, nordvest for boligbebyggelsen Håpet. Arealet består av
dyrkamark og skogsområde. Innenfor arealet ligger Auerud gård. Deponiet vil fylle opp det
lavereliggende arealet og tilpasses til tilgrensende området. Etter ferdig oppfylling ligger det
godt til rette for etablering av dyrkamark
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Tabell 10 Nøkkelinformasjon deponi 2.2

OMRÅDE 2.2
Dagens
Areal
situasjon:
Arealbruk/markslag
Gårds- og bruksnummer

Deponi:

Berørte bygninger
Volum, over eksisterende
terreng:
Areal topp deponi, egnet for
oppdyrking (maks helling
1:8)
Areal rundt deponiet med
brattere helling enn 1:8
Areal totalt:
Maks kotehøyde
Anleggsveg
Avstand til nærmeste bolig:

Ski: 164,7daa Ås: 24,8daa
Totalt areal:189,4daa
Fulldyrka jord 38,7daa
Annet: 4,2daa, skog 146,5daa
Leif Grimsrud (8/1, 8/2)
Kjell Henry Bråte (7/4)
Marit Skuterud (10/86)
Aud Synnøve Nyttingnes (10/16)
Auerud gård
694 800 m3
180 daa

10 daa
190 daa
120 moh
660 m
103m

Figur 32 Kulturminneverdier, naturtypeverdier og gårds-/bruksnummer ved deponi 2.2 Auerud.
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Figur 33 Stillbilde til venstre uten deponi og stillbilde til høyre med deponi av deponi 2.2. sett fra vest mot øst.

3.1.2 Landskap
Arealet er eksponert mot deler av bebyggelsen på Håpet og mot gårdene vestre Hauger og
Bråte. Terrenget er i dag en forsenkning nord for dagens E18 og svakt stigende nordover.
Området er hovedsakelig et naturområde som grenser mot spredtbebygd område med
vanlige gode visuelle verdier.
Verdi: middels
Deponiet vil fylle opp en naturlig forsenkning i landskapet. Terrenget vil kunne utformes så
det får en naturlig overgang til omkringliggende områder. Området er i dag variert med
høyere vegetasjon, dyrkamark og bebyggelse. Variasjonen i området vil bli borte. Langs
dagens E18 skaper skogen en overgang mellom kulturlandskapet ved Gryteland og
kulturlandskapet ved Håpet. Ved fjerning av skogen vil denne vekslingen mellom åpent og
lukket landskap bli borte. Åpenheten sikrer et langt utsyn mot nordvest.

Figur 34 Dagens situasjon sett fra vest mot øst langs dagens E18
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Figur 35 Stillbilde uten deponi fra vest

Figur 36 Stillbilde med deponi fra vest

Figur 37 Langs dagens E18 fra øst mot vest ved avkjøringen til sivilforsvaret

Figur 38 Stillbilde uten deponi sett fra øst

Figur 39 Stillbilde med deponi sett fra øst. Skogen forsvinner, dette skaper et utsyn mot nordvest.
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Etter oppfylling vil arealet kunne tilbakeføres til dyrkamark som deler av området er i dag og
deponiet vil kunne tilpasses i landskapet. Variasjonene i landskapet blir noe forringet og
nærliggende bebyggelse vil kunne se inn på området. Deponiområdet ligger ikke innenfor
anleggsbeltet til ny veg.
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: middels negativ (- -).

3.1.3 Nærmiljø
Tiltaket vil føre til at Auerud må rives, samt at det ligger nær boligkonsentrasjonen på Håpet.
Verdi: Liten verdi
Omfang: Middels negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)

3.1.4 Naturmiljø
Området er i hovedsak dominert av yngre og halvgammel skog samt noen hogstflater som
har lav verdi. Lokalitet Hesteskoen vest, dam (verdi: C-Lokalt viktig) blir ikke fysisk påvirket.
Massedeponiområdet har liten verdi. Det er heller ikke kjent andre verdier i dammen som
massedeponiet kan true.
Omfanget er derfor vurdert å være lite og konsekvens liten negativ (-).

3.1.5 Kulturmiljø
Massedeponi 2.2 på Auerud (gnr 10, Kråkstad prestegård) ligger innenfor Kulturmiljø 7
Kråkstad / Glenne / Bjastad med stor verdi (se temarapport kulturminner og kulturmiljø,
kapittel 2.5.1 for verdivurdering).
Massedeponiet kommer i berøring med et automatisk fredet funnsted (Id 213736). På
lokaliteten er det funnet brente bein i tre prøvestikk, datert til middelalder. En SEFRAKregistrert løe i tunet på Auerud blir berørt. Det er ikke informasjon om alder på bygningen.
Dette var tidligere en husmannsplass under Bråte, senere egen gård. Bygningen må trolig
rives og eventuelt dokumenteres eller flyttes til annen egnet tomt. Deponiet kommer delvis
inn i kulturlandskapsområde Kråkstad som er vurdert til å ha nasjonal verdi og kulturlandskap
med arkeologiske funn.
Tilkomstvegen til deponiet er justert slik at den ikke kommer ikke i berøring med det
automatisk fredete gravfeltet i Prestegårdsskogen eller hulveier rundt dette. Lokaliteter fra
nyere tid (Id 213934 og 213935) og automatisk fredete dyrkingsspor (Id 213933), sør for
eksisterende E18, er vurdert i vegplanen.
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Figur 40 Massedeponi 2.2 på Auerud (Kråkstad prestegård) berører en automatisk fredet kulturminnelokalitet (Id
213736). Gårdstunet på Auerud med SEFRAK-registrert bygning (meldepliktig jf. kml § 25), blir også berørt.

Verdi: Stor verdi
Omfang: Lite negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)
Avbøtende tiltak: Ved eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen (jf. kml § 8.4
ledd) vil det vanligvis bli stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser. Gjennom de arkeologiske
undersøkelsene vil kunnskapsverdien bli sikret. Sikring av kunnskapsverdien vil ha
avbøtende virkning.
I samråd med kulturminneforvaltningen i Akershus fylkeskommune bør en vurdere om den
SEFRAK-registrerte driftsbygningen på Auerud har så stor verneverdi at den bør
dokumenteres før rivning eller om den bør flyttes til annen egnet tomt.

3.1.6 Vannmiljø
Området ligger på vannskillet, men med hoveddelen av avrenning mot Kråkstadelva. Øverst i
et lite bekkedrag med liten gradient gjennom landbruksareal.
Vannkvaliteten til nærmeste vassdrag, Kråkstadelva, er karakterisert som dårlig økologisk
tilstand.
Verdi: Liten til middels verdi
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt avrenning, og der vannkvaliteten i
perioder vil være påvirket av landbruk med økt innhold av næringsstoffer og partikler.
I anleggsperioden må det avsettes plass og etableres rensedam for oppsamling av
partikkelavrenning før resipient.
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Tiltaket er vurdert til å ha lite til intet omfang. Liten til middels verdi sammenholdt med lite
negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-).
Omfang: Liten negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)

3.1.7 Skogressurser
Området består delvis av skog med høy og middels bonitet (lettbrukt dyrkbar) og fulldyrka
jord (egna til god egna for korndyrking). Området settes totalt til middels verdi.
Deponiområdene skal sannsynligvis dyrkes opp, jordbruksressursene erstattes således, men
skogressursene vil gå tapt. Omfang for skogressursene vil derfor bli stort negativt.
Konsekvens: Middels negativ (--)

3.2 Område 8 Gryteland

Figur 41 Oversiktsbilde med deponi 8 og deponi 2.2. Stillbilde sett fra vest mot øst. Gårdene Gryteland nordre og
Gryteland Store hhv. til venstre og høyre i bildet.
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Tabell 11 Nøkkelinformasjon deponi 8

OMRÅDE 8
Dagens
Areal
situasjon:
Arealbruk/markslag
Gårds- og bruksnummer

111 daa

Deponi:

Volum, over eksisterende
terreng:
Areal topp deponi, egnet for
oppdyrking (maks helling
1:8)
Areal rundt deponiet med
brattere helling enn 1:8
Areal totalt:

177 050 m3

Maks kotehøyde
Anleggsveg, lengde
Avstand til nærmeste bolig:

145moh
Ligger innenfor anleggsbelte
80m.

Fulldyrka jord 0,9daa skog110,1 daa
8/1 og 9/1

111daa

0
111,1

Figur 42 Kulturminneverdier, naturtypeverdier og gårds-/bruksnummer samt boliger (gule bygg) ved deponi 8.
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3.2.1 Landskap
Det foreslåtte deponiområdet ligger øst for Nordre Gryteland gård, i kanten av et stort åpent
kulturlandskap. Terrenget i området er svakt skålformet og stiger opp mot øst. Terrenget og
skogen er romdannende elementer som er med på å gi området variasjon og veksling
mellom åpne og lukkete landskapsrom. Skogens suksesjon (utviklingsstadier) har visuell
betydning for landskapsbildet og mulighetene for utsyn.
Området består hovedsakelig av naturområde med vanlige gode visuelle verdier.
Verdi: middels.
Deponiet vil fylle opp det skålformete terrenget og nytt terreng vil få et jevnt fall fra øst mot
vest og noe mer helling mot dyrkamarka ved Nordre Gryteland og ny vegtrase i sør. Hele
arealet vil få en arrondering som egner seg for etablering av nytt jordbruksareal. Området
ligger delvis innenfor anleggsbelte for ny veg.

Figur 43 Skogen er romdannende element rundt dyrkamarka ved Grytelandsgårdene

Frafall av skogsområde vil gi noe mindre variasjon i området, men dyrkamark på
deponiområdet vil bli en naturlig videreføring av dyrkamarka ved Nordre Gryteland gård.
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: Liten negativ (-)

3.2.2 Nærmiljø
Området er del av Grytelandsskogen og ligger nær Nordre Gryteland gård. Det går fotruter
gjennom området, men massedeponiet er lagt slik at ikke stien berøres direkte. Skiløypa går
ikke gjennom området. Tiltaket vil endre omgivelsene ved stien og ved Nordre Gryteland
gård.
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Figur 44 Stier gjennom Grytelandskogen

Verdi: Middels verdi
Omfang: Lite negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)

3.2.3 Naturmiljø
Lokalitet 17, Nordre Gryteland, gammel barskog (BN 00086798, verdi: C-lokalt viktig) har etter
SVVs håndbok V712 middels verdi.
Lokaliteten består av eldre og hovedsakelig frodig granskog av blåbær-, lågurt- og
fragmentarisk høgstaudegranskog. Det er i partier også noe gransumpskog. Tresjiktet er
dominert av gran og med innslag av litt bjørk. Skogen er eldre enn annen granskog i regionen.
Skogen har stedvis gått i sammenbruddsfase og produsert noe liggende død ved. I slike «hull»
er foryngelsen av nye grantrær på vei opp. Skogen er i hovedsak flersjiktet. Det er spredt noe
ferske læger av gran. Stedvis er det nokså mye stående døde grantrær.
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av nokså gammel granskog
som har produsert noe død ved. Skogen er i tillegg nokså rik og fuktig. Den har trolig også
viltverdier for særlig fuglearter knyttet til eldre skog med tilgang på døde trær.
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Figur 45.Naturtypelokaliteten har eldre skog, og stedvis storbregne- og sumpgranskog som på bildet.

Omfang: Det meste av lokaliteten blir borte ved etablering av deponiet og omfanget vil bli
stort negativt.
Konsekvens stor negativ.

3.2.4 Kulturmiljø
Massedeponi 8 ligger i Grytelandskogen (Gryteland Store, g/bnr 9/1) innenfor Kulturmiljø 7
Kråkstad / Glenne / Bjastad med stor verdi (se temarapport kulturminner og kulturmiljø,
kapittel 2.5.1 for verdivurdering).
Det er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor deponiområdet. Dette er en
dyrkingslokalitet (Id 173959) med dyrkingsflate fra eldre jernalder og fire rydningsrøyser.
Lokaliteten 173944, en dyrkingsflate med rydningsrøyser og steingjerde fra nyere tid ligger
også innenfor massedeponiet. Massedeponiet berører også en automatisk fredet lokalitet (Id
173951), med dyrkningsflate fra tidlig middelalder, steingjerde og 4 rydningsrøyser. Noen av
kulturminnene innenfor denne lokaliteten er fra nyere tid.
Like utenfor deponiet i vest ligger en steinalderlokalitet (Id 174438), bosetnings- og
aktivitetsspor (Id 191523) og en høyryggsåker (Id 174088) fra etterreformatorisk tid.
Sistnevnte påvist ved visuell overflateregistrering og prøvestikking (synlig dyrkingslag).
Lokaliteten er avgrenset ved bruk av LIDAR. En hulveg (Id 215045) fra etterreformatorisk tid
blir også berørt. Deponiområdet ligger i et definert kulturlandskapsområde med arkeologiske
funn.
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Figur 46. Massedeponi 8 Gryteland. Det er kjente automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner
innenfor deponiet som blir berørt.

Verdi: Stor verdi
Omfang: Middels negativt omfang.
Konsekvens: Middels til stor negativ konsekvens (--/---)
Avbøtende tiltak: Ved eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen (jf. kml § 8.4
ledd) vil det vanligvis bli stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser. Gjennom de arkeologiske
undersøkelsene vil kunnskapsverdien bli sikret. Sikring av kunnskapsverdien vil ha
avbøtende virkning.

3.2.5 Vannmiljø
Området ligger nær vannskillet, men med avrenning mot Grytelandsbekken
(Skuterudbekken). Øverst i et lite bekkedrag med stor gradient gjennom landbruksareal.
Vannkvaliteten til nærmeste vassdrag, Grytelandsbekken, er karakterisert som moderat
økologisk tilstand.
Verdi: Liten til middels verdi
Arealet vil muligens endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt avrenning. Vannkvaliteten
vil i perioder muligens være påvirket av landbruk med økt innhold av næringsstoffer og
partikler.
I anleggsperioden må det avsettes plass og etableres rensedam for oppsamling av
partikkelavrenning før resipient.
Omfang: Liten negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)
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3.2.6 Skogressurser
Området består hovedsakelig av skog med høy bonitet (lettbrukt dyrkbar) og et mindre
område med fulldyrka jord (godt egna for korndyrking). Området settes totalt til stor verdi.
Deponiområdene skal sannsynligvis dyrkes opp, jordbruksressursene erstattes således, men
skogressursene vil gå tapt. Omfang for skogressursene vil derfor bli stort negativt.
Konsekvens: Stor negativ (---)

3.3 Område 19 Frestad nord

Figur 47 Deponi 19 ved Frestad

3.3.1 Beskrivelse av deponi 19
Området ligger i en forsenkning i terrenget øst for Frestad gård. Området er i dag
hovedsakelig dyrkamark. Arealet er avgrenset av en skogkledd kolle i vest og et
skogsområde i øst. Det går en høyspentledning over området.
Deponiet vil fylle opp forsenkningen i terrenget.
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Tabell 12 Nøkkelinformasjon deponi 19

OMRÅDE 19
Dagens
Areal
situasjon:
Arealbruk/markslag
Gårds- og bruksnummer

37daa

Deponi:

Volum, over eksisterende
terreng:
Areal topp deponi, egnet for
oppdyrking (maks helling
1:8)
Areal rundt deponiet med
brattere helling enn 1:8
Areal totalt:

191 500 m3

Maks kotehøyde
Anleggsveg, m.
Avstand til nærmeste bolig:

120moh
Ligger nær anleggsbelte
45m.

Fulldyrka jord 20daa skog 17daa
31/1

29 daa

8 daa
37 daa

Figur 48 Kulturminneverdier, naturtypeverdier og gårds-/bruksnummer samt boliger (gule bygg) ved deponi 19
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3.3.2 Landskap
Området ligger delvis skjult bak den skogkledde kollen. Det er innsyn til området fra
dyrkamarka i nord og sør.

Figur 49 Oversiktsbilde mot Søndre Frestad gård og Bakker gård med deponiområde 19 i mellom

Figur 50 Oversiktsbilde med deponiene 19 og 40

Området 19 er et naturpreget område i kanten av dyrkamark og skogsområde med vanlig
gode visuelle kvaliteter. Høyspentledninger som går over hele området gir området noe
redusert landskapsverdi.
Verdi: Liten til middels
Deponiet vil ligge i en naturlig forsenkning i terrenget bak en skogkledd kolle. Etter oppfylling
vil arealet tilbakeføres til dyrkamark som i dag. Deponiet vil kunne tilpasses godt i
landskapet. Variasjonene i landskapet blir noe forringet.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

55

Figur 51 Utsyn mot nord fra Bakker gård uten deponi

Figur 52 Deponi 19 sett fra Bakker gård. Deponiet vil ligge lavt i terrenget og eksponere seg lite.

Omfang: lite til middels negativt
Konsekvens: liten negativ (-)

3.3.3 Nærmiljø
Området ligger øst for Frestad gård. Det er ingen kjente stier i området, men tiltaket vil endre
omgivelsene ved Frestad.
Verdi: Liten verdi
Omfang: Intet - lite negativt omfang
Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ konsekvens (0 / -)

3.3.4 Naturmiljø
Ved Frestad ligger to naturtypelokaliteter innenfor influensområdet til massedeponiområdet,
lokalitet 25 (BN00063097) Frestad søndre dam (verdi: B-viktig) og lokalitet 34 (BN
BN00063098) Frestad nordre dam (verdi A svært viktig). Ingen av disse blir direkte berørt
gjennom nedbygging, men det er kun om lag 150 m mellom lokalitet Frestad nordre og
deponiområde 19 og kun om lag 30 meter mellom lokalitet Frestad søndre og deponiområde
19.
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Begge disse naturtypelokalitetene er dammer og ved Frestad nordre finnes både stor- og
småsalamander. Ved Frestad søndre ble ingen av disse funnet i 2009, men iflg. registrant er
det sannsynlig at disse artene også kan finnes der pga. nærhet til Frestad nordre.
Det er ikke kjent hvor salamanderne har oppholds- og overvintringsområder, men det er stor
sannsynlighet for at deler av disse ligger innenfor massedeponiområdet. Det vurderes derfor
at omfanget er middels negativt og konsekvens middels negativ for Frestad Nordre og lite
negativt og liten negativ konsekvens Frestad søndre da det ikke er påvist salamander her.
Avbøtende tiltak: Oppfylling av masser på deponi 19 bør foregå i juni måned, evt på høst og
vinter. Det bør ikke legges ut masser i perioden mars-juni siden dette er den mest kritiske
vandringsfasen for amfibier.
Begrunnelse for at deponi 19 kan beholdes til tross for at deponiet ligger nær
naturtypelokaliteter dammer med stor og liten salamander:
Det ikke er funnet amfibier i den sørligste og nærmeste av Frestaddammene, og avstanden
mellom den nordligste av dammene på Frestad og planlagt deponi 19 vurderes som
akseptabel. Arealet er forholdsvis lite og er i dag hovedsakelig dyrkamark.
Området Frestad-Bakker har ikke samme artsmangfold som Kjølstaddammene på Holstad.
Hovedkartlegging av amfibier har derfor fått lavere prioritet.

3.3.5 Kulturmiljø
Massedeponiet 19 på Frestad ligger innenfor Kulturmiljø 8, Frestad/Berger/Tingulstad med
stor verdi (se temarapport kulturminner og kulturmiljø, kapittel 2.5.2 for verdivurdering).
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid innenfor
deponiområdet. Lokaliteten Id 175119 er en kokegrop som er gravd ut og undersøkt ved
utvidet registrering av Akershus fylkeskommune. Deponiområdet ligger i et definert
kulturlandskapsområde med arkeologiske funn. Massedeponiet ligger godt plassert i
terrenget, og delvis skjult i et daldrag/søkk mellom Søndre Frestad og Frestadåsen.

Figur 53. Massedeponi 19 kommer ikke i berøring med automatisk fredete kulturminner. Lokalitet 175119 er
fjernet/undersøkt ved utvidet registrering av Akershus fylkeskommune (forenklet dispensasjon).

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

57

Verdi: Stor verdi
Omfang: Lite negativt omfang
Konsekvens: Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-)

3.3.6 Vannmiljø
Området ligger delvis i en forsenkning, med avrenning mot Kråkstadelva. Det er ingen åpne
bekkeløp i nærområdet, men et lite bekkesig med en ile som benyttes som vannforsyning i
dalbunnen.
Vannkvaliteten i nærmeste vassdrag, Kråkstadelva, er karakterisert som dårlig økologisk
tilstand.
Verdi: Liten til middels verdi
Arealet er i hovedsak dyrket mark, men vil endres fra en forsenkning til et lokalt høydedrag,
som vil kunne gi noe økt avrenning. Vannkvaliteten vil være påvirket av nydyrking med
innhold av næringsstoffer og partikler.
I anleggsperioden må det etablere rensedam for oppsamling av partikkelavrenning før
resipient.
Tiltaket er vurdert til å ha lite til intet omfang. Liten til middels verdi sammenholdt med lite
negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-).
Omfang: Liten negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)

3.3.7 Skogressurser
Området består hovedsakelig av fulldyrka jord av forskjellig kvalitet som er egnet til dårlig
egnet til korndyrking. I tillegg består arealet av ikke dyrkbar skog av høy bonitet. Verdien
settes derfor til liten til middels.
Deponiområdene skal sannsynligvis dyrkes opp, jordbruksressursene erstattes således, men
skogressursene vil gå tapt. Omfang for skogressursene vil derfor bli stort negativt.
Konsekvens: Liten negativ (-)
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3.4 Område 40 Frestad sør (forkastet)

Figur 54 Deponi 19 og deponi 40(forkastet) ved Frestad

3.4.1 Beskrivelse av deponi 40
Området ligger i en ravine øst for Bakker gård. Området er i dag hovedsakelig skogsområde.
I vest avsluttes ravinen av dyrkamarka.
Deponiet vil ligge i en naturlig forsenkning i terrenget bak en skogkledd kolle. Etter oppfylling
vil arealet trolig tilbakeføres til dyrkamark.
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Tabell 13 Nøkkelinformasjon deponi 40

OMRÅDE 40
Dagens
Areal
situasjon:
Arealbruk/markslag
Gårds- og bruksnummer

15,5daa

Deponi:

35 000 m3

Volum, over eksisterende
terreng:
Areal topp deponi, egnet for
oppdyrking (maks helling
1:8)
Areal rundt deponiet med
brattere helling enn 1:8
Anleggsveg, m.
Avstand til nærmeste bolig:

Skogsområde

14,2daa

1,3daa
Ligger nær anleggsbelte
90m

Figur 55 Kulturminneverdier, naturtypeverdier og gårds-/bruksnummer samt boliger (gule bygg) ved deponi 40.
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3.4.2 Landskap
Ravinen er en variasjon i landskapet, men ligger delvis skjult bak det skogkledde terrenget.
Naturlandskap med vanlig gode visuelle verdier.
Verdi: middels
Deponiet vil kunne tilpasses godt i landskapet. Variasjonene i landskapet blir forringet.

Figur 56 Deponi sett fra Bakker gård

Omfang: middels negativt
Konsekvens: middels negativ (--)

3.4.3 Nærmiljø

Kartutsnittene over viser en generell sykkelrute som følger fv. 25 og at det går en sti mellom
Nesveien ved Bakker gård over til Audenbølvegen fv. 27. Det går ingen skiløyper gjennom
deponiområdet. Standard og bruk av stien på kartet er usikkert. Forslag til deponi vil ikke
berøre stien direkte. Verdi, omfang og konsekvens er ikke vurdert, men deponiet antas å ha
en liten negativ virkning på nærmiljøet.

3.4.4 Naturmiljø
Overvintringsområder og oppholdsområder til salamander ved Frestad søndre kan bli
negativt berørt av deponiområde 40 som ligger om lag 150 meter mot sørøst. I tillegg vil
oppholdsområder eller overvintringsområder for stor- og småsalamander som finnes i
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dammen i naturtypelokalitet 26, BN00063090, Bakker dam mest sannsynlig bli berørt. Denne
ligger om lag 40 meter i fra deponiområde 40. Det er ikke kjent hvor disse har oppholds- og
overvintringsområder, men det er stor sannsynlig at deler av disse ligger innenfor
massedeponiområdet. Stor verdi.
Det vurderes derfor at omfanget er middels negativt og konsekvens middels negativ for
lokalitet Frestad nordre og lite negativt og liten negativ konsekvens for lokalitet Frestad
søndre da det ikke er påvist salamander her, og stort negativt omfang og stor negativ
konsekvens for lokalitet Bakker om deponiområdet 40 etableres.

3.4.5 Kulturmiljø
Massedeponiet 40 på Søndre Frestad ligger innenfor Kulturmiljø 8, Frestad/ Berger/
Tingulstad med stor verdi (se temarapport kulturminner og kulturmiljø, kapittel 2.5.2 for
verdivurdering).
Det er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor deponiområdet. Lengst sør i
massedeponiområdet ligger det en automatisk fredet lokalitet (Id 173776) med to
dyrkingsflater, der en er automatisk fredet og den andre fra nyere tid. Kulturminner fra
middelalder og nyere tid innenfor denne lokaliteten blir berørt av deponiet. Dette er
dyrkingsflater med rydningsrøyser og steingjerde. Deponiområdet ligger i et definert
kulturlandskapsområde med arkeologiske funn.

Figur 57. Massedeponi 40 Søndre Frestad kommer i berøring med en automatisk fredet dyrkingslokalitet med
kulturminner fra både middelalder og nyere tid (Id 173776).

Verdi: Stor verdi
Omfang: Middels negativt omfang
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (--)
Avbøtende tiltak: Ved eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen (jf. kml § 8.4
ledd) vil det vanligvis bli stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser. Gjennom de arkeologiske
undersøkelsene vil kunnskapsverdien bli sikret. Sikring av kunnskapsverdien vil ha
avbøtende virkning.
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3.4.6 Vannmiljø
Området ligger i en ravine, med avrenning mot Kråkstadelva. Det er åpnet bekkeløp i bunnen
av ravinen som går inn i lukket bekkeføring før åpen bekk med utløp til Kråkstadelva.
Vannkvaliteten i nærmeste vassdrag, Kråkstadelva, er karakterisert som dårlig økologisk
tilstand.
Verdi: Liten til middels verdi
Arealet endres trolig fra skog til dyrket mark, som vil kunne gi økt avrenning. Vannkvaliteten
vil være påvirket av landbruk med innhold av næringsstoffer og partikler.
I anleggsperioden og permanent må det etablere rensedam for oppsamling av
partikkelavrenning før innløp i lukket rør. Eksisterende bekkedrag må sikres med rør i
bunnen av deponiet.
Omfang: Liten negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)

3.4.7 Skogressurser
Området består hovedsakelig av skog av høy bonitet – hvorav ca halvparten er ikke dyrkbar
jord. Verdien settes derfor til liten til middels.
Deponiområdene skal sannsynligvis dyrkes opp, jordbruksressursene erstattes således, men
skogressursene vil gå tapt. Omfang for skogressursene vil derfor bli stort negativt.
Konsekvens: Liten negativ til middels negativ (-/--)

3.4.8 Oppsummering av hvorfor alternativet er forkastet
Naturmiljø:
Deponiet vil berøre overvintringsområder eller oppholdsområder til salamander ved Frestad
søndre som ligger om lag 150 meter mot sørøst. I tillegg vil oppholdsområder eller
overvintringsområder for stor- og småsalamander som finnes i naturtypelokalitet 26,
BN00063090, Bakker dam mest sannsynlig bli berørt.
Deponiet vurderes derfor til å være uaktuelt.
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3.5 Område 24 Retvet

Figur 58 Deponi 24 ved Retvet

3.5.1 Beskrivelse av deponi 24
Området ligger i et daldrag nord for Retvet gård. Terrenget i området består av et smalt
daldrag avgrenset av bratte skråninger i øst og vest. Området stiger bratt opp fra sør.
Nordover vider daldraget seg ut og bunnen av området er flatere.
I sør og sørøst er arealet avgrenset av dyrkamark ved Retvet gård. Området er delvis
skogvokst og delvis hugd/åpent. Det krysser en høyspentlinje over området i nord.
Deponiet vil fylles opp mot terrenget på sidene av deponiet. Mot Retvet gård i sør vil det bli
en fyllingsfront med tilsvarende helling som tilgrensende terreng på begge sider,
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Figur 59 Oversiktsbilde med deponi 24 sett fra sørøst
Tabell 14 Nøkkelinformasjon deponi 24

OMRÅDE 24
Dagens
Areal
situasjon:
Arealbruk/markslag

167daa
Fulldyrka jord 10daa
skog 157daa

Gårds- og bruksnummer
Deponi:

Volum, over eksisterende
terreng:
Areal topp deponi, egnet for
oppdyrking (maks helling
1:8)
Areal rundt deponiet med
brattere helling enn 1:8
Areal totalt:

1 584 410 m3

Maks kotehøyde
Anleggsveg, m.
Avstand til nærmeste bolig:

135 moh
1270 m. må krysse eksisterende E18
30 m
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Figur 60 Kulturminneverdier, naturtypeverdier og gårds-/bruksnummer samt boliger (gule bygg) ved deponi 24

Figur 61 Skråfoto av Retvet gård og skogsområdet for mulig deponi 24 sett fra sør
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Figur 62 Oversiktsbilde til venstre uten deponi, i til høyre med deponi 24

3.5.2 Landskap

Figur 63 Bilde mot deponiområdet

Området er et naturpreget skogsområde med vanlig gode visuelle kvaliteter.
Verdi: middels
Deponiet vil ligge i et naturlig daldrag og deponimasser vil fylles opp mot skråningene på
begge sider av daldraget. Nytt terreng vil kunne gli naturlig inn i landskapet i nord og sør.
Mot gården Retvet i vest vil det bli en fyllingsfront. Denne er vist med en brattere helling
tilsvarende hellingen på sideterrenget. Fyllingsfronten vil få en nærføring til gården.
Etter oppfylling vil arealet kunne tilbakeføres til skogsområde som i dag eller dyrkes opp.
Deponiet vil kunne tilpasses godt i landskapet. Området kan etter ferdig oppfylling av
masser slås sammen med eksisterende dyrkamark øst for deponiområde. Variasjonene i
landskapet blir forringet.
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Figur 64 Retvet gård sett fra dagens E18 mot nordvest.

Figur 65 Stillbilde uten deponi fra dagens E18

Figur 66 Stillbilde med deponi sett fra dagens E18

Figur 67 Utsikt mot nord fra Retvet gård. Forsenkningen til venstre i bildet blir fylt opp med masse
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Figur 68 Stillbilde nord for Retvet gård uten deponi

Figur 69 Stillbilde nord for Retvet gård med deponi

Avbøtende tiltak vil være en avrunding og noe utslaking av overgangen til dyrkamarka ved
gården samt å trekke fyllingsfronten lenger fra gården så eksisterende dyrkamark i området
kan beholdes.
Omfang: liten/middels negativt
Konsekvens: liten/middels negativ (-)

3.5.3 Nærmiljø
Skogsområde øst for Myrvoll gård. Tiltaket vil endre omgivelsene til Myrvoll.
Verdi: Liten verdi
Omfang: Lite negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)

3.5.4 Naturmiljø
Naturtypelokalitet 32, BN00086799, Østre Myrvoll, gammel barskog (verdi: B-viktig) blir borte
om deponiområdet realiseres mens nr. 33, BN00051327, Høyås V (verdi: B-viktig) blir ikke
berørt. Selv om mye av lokalitet 32 er blitt hogd etter registrering, er det fortsatt visse
kvaliteter igjen. Det vurderes derfor at omfanget er stort negativ og konsekvens middels
negativ.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

69

3.5.5 Kulturmiljø
Massedeponi 24 på Retvet ligger innenfor Kulturmiljø 9, Skjønhaug/Skog med middels verdi
(se temarapport kulturminner og kulturmiljø, kapittel 2.5.3 for verdivurdering).
Det er registrert fire kulturminnelokaliteter i deponiområdet som alle blir direkte berørt av
tiltaket. Dette er et ikke fredet funnsted for et flintstykke (id 191295). Lokalitet 191290 er et
automatisk fredet bosetnings- og aktivitetsområde, en liten heller med kulturlag. Lokalitet
191288 er en husmannsplass fra nyere tid. På husmannsplassen er det registrert fire
tufter/ruiner og et damanlegg. Fra før er det kjent en SEFRAK-registrert bygningsruin i
tilknytning til denne plassen. Dette er tuften etter bolighuset på husmannsplassen Holen.
Ruinen er tidfestet til 1800-tallet.
Videre ligger det en lokalitet (Id 191292) som delvis blir direkte berørt av massedeponiet.
Innenfor lokaliteten ligger det en automatisk fredet dyrkingsflate fra eldre jernalder og et
ildsted med uavklart vernestatus.
Utenfor massedeponiet i vest ligger det to automatisk fredete kulturminnelokaliteter. Lokalitet
191298 består av dyrkinsspor og en smieplass, og ligger tettest på massedeponiet. Lokalitet
68434 (Nygårdshagen) som er et automatisk fredet gravfelt, ligger lenger bort fra
deponiområdet. På gravfeltet ligger det to store rundhauger fra jernalder, og en noe uklart
markert rundhaug. Gravfeltet ligger i hellingen mot eksisterende E18 i vest, og blir derfor lite
visuelt påvirket av massedeponiet øst for kollen.

Figur 70 Massedeponi 24 kommer i berøring med registrerte kulturminneverdier i området. Deponiet berører fire
kulturminnelokaliteter direkte, der to av lokalitetene er automatisk fredet. De to andre er restene etter
husmannsplassen på Holen, og et ikke fredet funnsted (løsfunn).
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Verdi: Middels verdi
Omfang: Middels til stort negativt omfang
Konsekvens: Middels negativ konsekvens
Avbøtende tiltak: Ved eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen (jf. kml § 8.4
ledd) vil det vanligvis bli stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser. Gjennom de arkeologiske
undersøkelsene vil kunnskapsverdien bli sikret. Sikring av kunnskapsverdien vil ha
avbøtende virkning.

3.5.6 Vannmiljø
Området ligger i en ravine, med avrenning mot Bergerbekken. Det er åpent bekkeløp i
bunnen av ravinen som går inn i lukket bekkeføring før åpen bekk med utløp til
Bergerbekken.
Vannkvaliteten til nærmeste vassdrag, Bergerbekken, er karakterisert som moderat
økologisk tilstand.
Verdi: Liten til middels verdi
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt avrenning. Vannkvaliteten vil være
påvirket av landbruk med innhold av næringsstoffer og partikler.
I anleggsperioden og permanent må det etablere rensedam for oppsamling av
partikkelavrenning før innløp i lukket rør. Eksisterende bekkedrag må sikres med rør i
bunnen av deponiet.
Omfang: Liten negativt omfang
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)

3.5.7 Skogressurser
Området består hovedsakelig av skog av høy bonitet – hvorav ca halvparten er ikke dyrkbar
jord. En mindre andel er mindre lettbrukt dyrkbar og resten er dyrkbar lettbrukt. Området
består også av et mindre område med fulldyrka jord, egnet til korn. Verdien settes derfor til
liten til middels.
Deponiområdene skal sannsynligvis dyrkes opp, jordbruksressursene erstattes således, men
skogressursene vil gå tapt. Omfang for skogressursene vil derfor bli stort negativt.
Konsekvens: Liten negativ til middels negativ (-/--)
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3.6 Atkomst og anleggstrafikk til deponier i Ski
Deponiet ved Gryteland ligger langs linjen for ny trase for E18. Deponiet ligger skjermet fra
eksisterende E18, og all intern anleggstrafikk mellom trasé og deponiet vil skje uten bruk av
offentlig veg.
Sammen med deponiet ved Auerud skal deponiet på Gryteland kunne ta imot masser fra
linjen over hele strekningen fra Holstadtunnelens østre side til området ved Glenne. Det er
forutsatt at all anleggstrafikk kjøres i linja for ny E18. Koplingen med deponiet på Auerud er
planlagt ved hjelp av en midlertidig anleggsveg frem til krysningspunkt med E18 hvor det
etableres en midlertidig rundkjøring.

Figur 71 Midlertidig anleggsveg og rundkjøring som sikrer anleggsadkomst mellom deponi 8 (Gryteland) ved ny
E18 og deponi 2.2 (Auerud). For større kartutsnitt. se Figur 31 Deponi 2.2 vest for Håpet og deponi 8 ved
Gryteland.

Utover trafikkavviklingen i rundkjøringen vil det være lite kontakt mellom anleggstrafikk til
deponiene og trafikk på offentlig veg. Det er ikke behov for planlegging av egne gang- og
sykkelforbindelser for disse to deponiene.
Deponiet ved Frestad vil betjene anleggsområdet ved Kråkstadelva og Frestadtunnelens
vestre side. Deponiet vil gjennom midlertidige anleggsarealer koples direkte mot ny E18 linje
og mot Nesveien via en anleggsvei. Nesveien har lav trafikkmengde i dag og vil følgelig ikke
ha behov for en midlertidig rundkjøring i krysningspunktet for å avvikle kryssende
anleggstrafikk og eksisterende trafikk. Gang- og sykkelvegtrafikk på Nesveien vil kunne
bruke vegen som i dag.
Deponiet på Retvet foreslås koplet mot ny E18 linje med en planlagt anleggsveg som kysser
dagens E18 i en midlertidig rundkjøring.

Figur 72 Midlertidig anleggsveg og rundkjøring som sikrer anleggsadkomst mellom ny E18 og deponi 24 (Retvet).
For større kartutsnitt se Figur 58 Deponi 24 ved Retvet.

Anleggsvegen fortsetter forbi Li gård og opp til området midt på Frestadtunnelen hvor det
skal det tas ut masser i forbindelse med etablering av betongtunnel. Uttak av masser fra

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

72

fjelltunnelene på begge sider av den midlertidige dagstrekningen kan tas ut fra dette
området.
Deponiet på Retvet vil kunne betjene strekningen fra og med ny Frestadtunnel til parsellslutt
ved Retvet. Gang- og sykkeltrafikk på strekningen må følge eksisterende forbindelser i
Audenbølveien og Nesveien.
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4 OPPSUMMERING
4.1 Landskapsbildet
Massedeponi Ås kommune
Deponinummer

M4a

Beskrivelse landskapsbildet

Verdiomfang
konsekvens

Et naturpreget skogsområde i Holstadmarka som i dag kan
sees fra stier i marka.

Verdi: middels

Sammenhengen i skoglandskapet blir brutt og det småkuperte
terrenget blir erstattet av en oppfylling som senere trolig blir
dyrket opp. Området vil eksponere seg mot ny E18 og stier i
marka.

M4b

Naturpreget skogsområde øst for Sneissletta. Ved bygging av
ny E18 vil skogen i området fjernes.
Tiltaket vil endre omgivelsene øst for Sneissletta, men etter
revegetering vil arealet gli naturlig inn i omgivelsene.

M2.2
M3
Forkastet

M1.3
Forkastet

Forkastet

Konsekvens:
Liten til middels
negativ (-/- -).
Verdi: middels
Omfang:
Lite negativt
Konsekvens:
Liten negativ
(-).

Se omtale under Ski kommune
Naturpreget område i kanten av Holstadmarka med vanlig
gode visuelle kvaliteter. Området eksponere seg mot
kulturlandskapet.
Massedeponiet vil bli eksponert mot et større område og bli et
høyereliggende område som ikke naturlig glir inn i landskapet.
Etablering av dyrkamark etter oppfylling vil bli videreføring av
tilgrensende dyrkamark.
Området ligger i Holstadmarka. I sørøst har området
tilknytning til driftsveg langs Østfoldbanen og i nord grenser
det til dyrkamark inne i Holstadmarka.
Deponi i området vil fylle opp et variert skoglandskap og dele
sammenhengen i denne delen av Holstadmarka med et
deponi som etter oppfylling blir ensformig og muligens
dyrkamark.

M5

Omfang:
Middels til lite
negativt

Verdi: middels
Omfang:
Lite negativt
Konsekvens:
Liten negativ
(-).
Verdi: middels
Omfang:
Middels
negativt
Konsekvens:
Middels negativ

(--).

Området ligger i kanten av Holstadmarka.

Verdi: middels

Oppfyllingen vil bli liggende eksponert mot store områder og
detaljene i dagens skoglandskap blir erstattet med et mer
ensformig terreng. Området vil etter oppfylling kunne bli en
naturlig videreføring av dyrkamarka sør for området.

Omfang:
Middels til lite
negativt
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Massedeponi Ski kommune
Deponinummer
M8

M2.2

Beskrivelse landskapsbildet

Verdi-omfang konsekvens

Området ligger øst for Nordre Gryteland og er del av et større
skogsområde. Naturområde med vanlige gode visuelle
verdier.
Hele arealet vil få en arrondering som glir godt inn i
omgivelsene. Frafall av skogsområde vil gi noe mindre
variasjon i området, men dyrkamark på deponiområdet vil bli
en naturlig videreføring av dyrkamarka i vest. Området ligger
delvis innenfor anleggsbelte for ny veg.
Arealet består av dyrkamark og skogsområde nord for dagens
E18, nordvest for boligbebyggelsen Håpet. Innenfor arealet
ligger stedet Auerud.

Verdi: middels

Deponiet vil fylle opp en naturlig forsenkning i landskapet.
Terrenget vil kunne utformes så det får en naturlig overgang til
omkringliggende områder. Variasjonen i området vil bli borte
og Auerud forsvinner.

M19

Området, hovedsakelig dyrkamark, ligger i en forsenkning i
terrenget øst for Frestad gård. Høyspentledninger som går
over hele området gir en noe redusert landskapsverdi.
Deponiet vil ligge i en naturlig forsenkning i terrenget bak en
skogkledd kolle. Etter oppfylling vil arealet tilbakeføres til
dyrkamark som i dag. Deponiet vil kunne tilpasses godt i
landskapet. Variasjonene i landskapet blir noe forringet.

M24

40
Forkastet

Område i et daldrag nord for Retvet gård, delvis skogvokst og
delvis flatehugd/åpent. Det krysser en høyspentlinje over
området i nord.
Deponiet vil ligge i et naturlig daldrag og deponimasser vil
fylles opp mot skråningene på begge sider. Nytt terreng vil
kunne gli naturlig inn i landskapet i nord og sør. Mot gården
Retvet i vest vil det bli en fyllingsfront. Denne er vist med
helling 1:3 med en rett avslutning. Dette terrenget fremstår
kunstig og vil få en nærføring til gården.
Ravinen er en variasjon i landskapet, men ligger delvis skjult
bak det skogkledde terrenget.
Naturlandskap med vanlig visuelle verdier.
Deponiet vil kunne tilpasses godt i landskapet. Variasjonene i
landskapet blir forringet
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Omfang:
Lite negativt
Konsekvens:
Liten negativ (-)
Verdi: middels
Omfang:
Middels negativt
Konsekvens:
middels negativ
(--).

Verdi:
Liten til middels
Omfang:
lite til middels
negativt
Konsekvens:
liten negativ (-)

Verdi: middels
Lite til middels
negativt
Konsekvens:
Liten til middels
negativ (-/- -).

Verdi: middels
Omfang:
Middels negativt
Konsekvens:
middels negativ
(--).
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4.2 Naturmiljø
Massedeponi Ås kommune
Deponinummer
M2.2
M4a

M4b

M3

Beskrivelse naturmiljø
Se beskrivelse under massedeponi 2.2 i Ski
Deponiområde 4a ligger om lag 160 meter vest for dammen,
og ligger innenfor sona hvor artene vandrer.

Verdi: middelsstor

Omfanget begrunnes med at deler av overvintringsområdene
for tre rødlistede amfibiearter blir ødelagt av deponiområdet.
Videre vil deponiområdet på sikt bli tilbakeført til skog, og
dette området vil da kunne bli egnet igjen for artene.

Omfang:
Middels negativt

Området er i hovedsak dominert av yngre og halvgammel
skog. Det er ikke kjent naturtypelokaliteter eller andre verdier
som massedeponiet kan true. Området vil ligge på sørsiden
av ny E18 uten forbindelse til dammene i Holstadmarka
beskrevet under deponi 4a

Området domineres av hogstflater og ung skog og har ingen
spesielle naturverdier.

Forkastet

M1.3
Forkastet

Verdi-omfang
konsekvens

Konsekvens:
middels negativ
(- -).
Verdi: Liten
Omfang:
Lite negativt
Konsekvens:
Ubetydelig liten
negativ (0/-).
Verdi: Liten
Omfang:
Lite negativt
Konsekvens:
Liten negativ (-).
Verdi: middelsstor

Deponiet ligger i influensområdet til naturtypelokalitet nr. 12,
Kjølstaddammene som er verdisatt som svært viktig (A-verdi).
Lokaliteten er i en regional sammenheng svært spesiell ved
Omfang:
at den huser fem av landets seks amfibiearter.

Stort negativt

Deponiet vil berøre overvintringsområdene og vandrerutene
mellom disse og dammene.

M5
Forkastet

Konsekvens:
Stor negativ
(---).
Verdi: middelsstor

Deponiet ligger i influensområdet til naturtypelokalitet nr. 12,
Kjølstaddammene som er verdisatt som svært viktig (A-verdi).
Lokaliteten er i en regional sammenheng svært spesiell ved
Omfang:
at den huser fem av landets seks amfibiearter. Deponiet vil
Stort negativt
berøre overvintringsområdene og vandrerutene mellom disse
og dammene.
Konsekvens:
Stor negativ
(---).

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

76

Massedeponi Ski kommune
Deponinummer
M8

M2.2

M19

M24

40
Forkastet

Beskrivelse naturmiljø

Verdi-omfang konsekvens

Lokalitet 17, Nordre Gryteland, gammel barskog (BN
00086798, verdi: C-lokalt viktig) blir borte ved ev. etablering
av deponi 8 og omfanget vil bli stort negativt og konsekvens
stor negativ.

Verdi: middels

Området er i hovedsak dominert av yngre og halvgammel
skog samt noen hogstflater som har lav verdi. Lokalitet
Hesteskoen vest, dam (verdi: C-Lokalt viktig) blir ikke fysisk
påvirket. Massedeponiområdet har liten verdi. Omfanget er
derfor vurdert å være lite negativt og konsekvens liten negativ
Ved Frestad ligger to naturtypelokaliteter innenfor
influensområdet til massedeponiområdet. Ingen av disse blir
direkte berørt gjennom nedbygging, men det er kun om lag
150 m mellom lokalitet Frestad nordre og deponiområde 19 og
kun om lag 30 meter mellom lokalitet Frestad søndre og
deponiområde 19. Begge disse naturtypelokalitetene er
dammer og ved Frestad nordre finnes både stor- og
småsalamander.
Det er ikke kjent hvor salamanderne har oppholds- og
overvintringsområder, men det er stor sannsynlig at deler av
disse ligger innenfor massedeponiområdet. Det vurderes
derfor at omfanget er middels negativt og konsekvens middels
negativ for Frestad nordre og lite negativt og liten negativ
konsekvens Frestad søndre da det ikke er påvist salamander
her. Samlet vurderes det at verdi er stor, omfanget er middels
til lite negativt og konsekvens er middels negativ.
Naturtypelokalitet Østre Myrvoll med verdi B-viktig blir borte
om deponiområdet realiseres. Selv om mye av lokalitet 32 er
blitt hogd etter registrering, er det fortsatt visse kvaliteter igjen.
Det vurderes derfor at omfanget er middels negativ og
konsekvens middels negativ.

Overvintringsområder og oppholdsområder til salamander ved
Frestad søndre kan bli negativt berørt av deponiområde 40
som ligger om lag 150 meter mot sørøst. I tillegg vil
oppholdsområder eller overvintringsområder for stor- og
småsalamander som finnes i dammen i naturtypelokalitet 26,
BN00063090, Bakker dam mest sannsynlig bli berørt
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Omfang:
Stort negativt
Konsekvens:
Stor negativ (-)
Verdi: Liten
Omfang:
Lite negativt
Konsekvens:
Liten negativ (-).
Verdi:
Stor
Omfang:
Middels til lite
negativt
Konsekvens:
Middels negativ
(- -)

Verdi: Stor
Omfang:
Middels negativt
Konsekvens:
Middels til stor
negativ
(--/---).
Verdi: stor
Omfang:
Middels negativt
Konsekvens:
Stor negativ (-)
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4.3 Vannmiljø
Ås kommune
Deponi- Beskrivelse vannmiljø
Nummer
M4a

Området ligger oppstrøms ny E18. Området har over 1 km til
åpen bekkeløp med avrenning til Bølstadbekken. Ingen
åpne vassdrag i umiddelbar nærhet, men fuktig grøftet
skogsareal.
Vannkvaliteten i Bølstadbekken er karakterisert som
moderat økologisk tilstand.
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt
avrenning, og økt innhold av næringsstoffer og partikler.

M4b

Etablere rensedam i anleggsperioden. Avsette arealer da
permanent rensedam ved Bølstadbekken ikke vil ha
tilstrekkelig kapasitet til anleggsperioden.
Området ligger nedstrøms ny E18. Området har over 1 km til
åpen bekkeløp med avrenning til Bølstadbekken. Ingen
åpne vassdrag i umiddelbar nærhet, men fuktig grøftet
skogsareal.
Vannkvaliteten i Bølstadbekken er karakterisert som
moderat økologisk tilstand. Arealet fylles opp og reetableres
som skog. Det forventes ikke økt avrenning fra området etter
at området er tilgrodd med ny vegetasjon.

Verdi-omfang konsekvens
Verdi:
Stor til Middels
Omfang:
Liten negativt
Konsekvens:
Middels negativ (- -)

Verdi:
Middels
Omfang:
Liten negativt
Konsekvens:
Liten negativ (-)

I anleggsperioden må det etablere rensedam for oppsamling
av partikkelavrenning før resipient. Det må avsettes arealer
da permanent rensedam ved Bølstadbekken ikke vil ha
tilstrekkelig kapasitet til avrenningsvann i anleggsperioden.
M3
Forkastet

Avrenning i retning Bølstadbekken. Ingen åpne vassdrag i
umiddelbar nærhet, men fuktig grøftet skogsareal.
Vannkvaliteten i nærmeste vassdrag er karakterisert som
moderat økologisk tilstand.
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt
avrenning, og økt innhold av næringsstoffer og partikler.

M5
Forkastet

Etablere rensedam i anleggsperioden. Avsette arealer da
permanent rensedam ved Bølstadbekken ikke vil ha
tilstrekkelig kapasitet til anleggsperioden.
Området ligger med avrenning til lokalt bekkedrag som før
kryssing av jernbanen er ført inn i kum og lagt i rør langs
jernbanen med utløp til Bølstadbekken.
Vannkvaliteten i Bølstadbekken er karakterisert som
moderat økologisk tilstand.

Verdi:
Stor til Middels
Omfang:
Liten negativt
Konsekvens:
Middels negativ (- -)

Verdi:
Stor til Middels
Omfang:
Liten negativt
Konsekvens:
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Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt
avrenning, og der vannkvaliteten i perioder vil være påvirket
av landbruk med økt innhold av næringsstoffer og partikler.

Middels negativ (- -)

I anleggsperioden, og i driftsperioden må det etablere
rensedam for oppsamling av partikkelavrenning før innløp til
kum og rør for å hindre igjenslamming av rør.
M1.3
Forkastet

Området ligger med avrenning til lokalt bekkedrag som før
kryssing av jernbanen er ført inn i kum og lagt i rør langs
jernbanen med utløp til Bølstadbekken.
Vannkvaliteten i Bølstadbekken er karakterisert som
moderat økologisk tilstand.
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt
avrenning, og økt innhold av næringsstoffer og partikler.

Verdi:
Stor til Middels
Omfang:
Liten negativt
Konsekvens:
Middels negativ (- -)

Etablere rensedam i anleggsperioden og i driftsperioden for
oppsamling av partikkelavrenning før innløp til kum og rør.

Ski kommune
Deponinummer
M8

M19

Beskrivelse vannmiljø
Området ligger nær vannskillet, men med avrenning mot
Grytelandsbekken (Skuterudbekken). Øverst i et lite
bekkedrag med stor gradient gjennom landbruksareal.
Vannkvaliteten til nærmeste vassdrag, Grytelandsbekken,
er karakterisert som moderat økologisk tilstand.

Verdi-omfang konsekvens
Verdi:
Liten til Middels
Omfang:
Liten negativt

Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt
avrenning, og økt innhold av næringsstoffer og partikler.

Konsekvens:
Liten negativ (-)

Etablere rensedam i anleggsperioden og i driftsperioden for
oppsamling av partikkelavrenning før innløp til kum og rør.
Området ligger delvis i en forsenkning, med avrenning mot
Kråkstadelva. Det er ingen åpne bekkeløp i nærområdet.
Vannkvaliteten til nærmeste vassdrag, Kråkstadelva, er
karakterisert som dårlig økologisk tilstand.

Verdi:
Liten til Middels

Arealet er i hovedsak dyrket mark, men vil endres fra en
forsenkning til et lokalt høydedrag, som vil kunne gi noe økt
avrenning. Vannkvaliteten vil ha innhold av næringsstoffer
og partikler.

Konsekvens:
Liten negativ (-)

Omfang:
Liten negativt

I anleggsperioden må det avsettes areal og etablere
rensedam for oppsamling av partikkelavrenning før
resipient.
M24

Området ligger i en ravine, med avrenning mot
Bergerbekken. Det er åpnet bekkeløp i bunnen av ravinen
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som går inn i lukket bekkeføring før åpen bekk med utløp til
Bergerbekken.
Vannkvaliteten til nærmeste vassdrag, Bergerbekken, er
karakterisert som moderat økologisk tilstand.
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt
avrenning. Vannkvaliteten vil være påvirket av landbruk
med innhold av næringsstoffer og partikler.

M2.2

I anleggsperioden og permanent må det etablere rensedam
for oppsamling av partikkelavrenning før innløp i lukket rør.
Eksisterende bekkedrag må sikres med rør i bunnen av
deponiet.
Området ligger på vannskille, men med hoveddelen av
avrenning mot Kråkstadelva. Øverst i et lite bekkedrag med
liten gradient gjennom landbruksareal.
Vannkvaliteten til nærmeste vassdrag, Kråkstadelva, er
karakterisert som dårlig økologisk tilstand.
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil gi økt
avrenning, og der vannkvaliteten i perioder vil være påvirket
av landbruk med økt innhold av næringsstoffer og partikler.

Omfang:
Liten negativt
Konsekvens:
Liten negativ (-)

Verdi:
Liten til Middels
Omfang:
Liten negativt
Konsekvens:
Liten negativ (-)

I anleggsperioden må det etablere rensedam for
oppsamling av partikkelavrenning før resipient.
M40
Forkastet

Området ligger i en ravine, med avrenning mot
Kråkstadelva. Det er åpnet bekkeløp i bunnen av ravinen
som går inn i lukket bekkeføring før åpen bekk med utløp til
Kråkstadelva.
Vannkvaliteten til nærmeste vassdrag, Kråkstadelva, er
karakterisert som dårlig økologisk tilstand.
Arealet endres fra skog til dyrket mark, som vil kunne gi økt
avrenning. Vannkvaliteten vil være påvirket av landbruk
med innhold av næringsstoffer og partikler.

Verdi:
Liten til Middels
Omfang:
Liten negativt
Konsekvens:
Liten negativ (-)

I anleggsperioden og permanent må det etablere rensedam
for oppsamling av partikkelavrenning før innløp i lukket rør.
Eksisterende bekkedrag må sikres med rør i bunnen av
deponiet.
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4.4 Skogressurser
Ås kommune
Deponi- Beskrivelse skogressurser
nummer
M4a
Området består av skog med overveiende høy bonitet (ca.
100 av totalt 130 dekar), resten har middels bonitet (20
dekar) og lav bonitet (10 dekar). Ca. 85 dekar av
høybonitetsskogen er lettbrukt, dyrkbar jord, resten ikke
dyrkbar.

M4b

M5
Forkastet

Verdi-omfang konsekvens
Verdi:
middels-stor
Omfang:
Stort negativt

Deponiområdet skal sannsynligvis dyrkes opp, men
skogressursene vil gå tapt.

Konsekvens:
Stor negativ (--)

Området består av skog med hovedsakelig høy bonitet
hvorav litt over halvparten er lettbrukt, dyrkbar skog.

Verdi:
Middels

Deponiområdet ligger innenfor anleggsbeltet på ny E18.
Skogressursene vil gå tapt i forbindelse med bygging av
vegen.

Omfang:
Lite negativt

Etter ferdig oppfylling av deponiet kan arealet sannsynligvis
reetableres til skog.
Området består hovedsakelig av skog av høy bonitet
(lettbrukt, dyrkbar jord).

Konsekvens:
Liten negativ (-)
Verdi: Stor
Omfang:
Stort negativt

M3
Forkastet

M1.3
Forkastet

Området består hovedsakelig av skog av høy bonitet
(lettbrukt, dyrkbar jord) og en liten andel skog av middels
bonitet. Det er også et lite område med fulldyrket mark.
Arealet dyrkes sannsynligvis opp etter avsluttet deponering,
det er derfor bare skogressursene som går tapt. Det er en
målsetting at arealet skal ha tilsvarende kvalitet eller bedre
som før deponering.

Området består hovedsakelig av skog av høy bonitet
(lettbrukt, dyrkbar jord).

Konsekvens:
Stor negativ (---)
Verdi:
Stor
Omfang:
Stort negativt
Konsekvens:
Stor negativ (---)
Verdi: Stor
Omfang:
Stort negativt
Konsekvens:
Stor negativ (---)
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Ski kommune
Deponinummer
M8

M19

Beskrivelse skogressurser
Området består hovedsakelig av skog med høy bonitet
(lettbrukt dyrkbar) og et mindre område med fulldyrka jord –
godt enga for korndyrking. Arealet dyrkes sannsynligvis opp
etter avsluttet deponering, det er derfor bare
skogressursene som går tapt. Det er en målsetting at
arealet skal ha tilsvarende kvalitet eller bedre som før
deponering.
Området består hovedsakelig av fulldyrka jord av forskjellig
kvalitet som er egnet-dårlig egnet til korndyrking. Arealet
dyrkes sannsynligvis opp etter avsluttet deponering, det er
derfor bare skogressursene som går tapt. Det er en
målsetting at arealet skal ha tilsvarende kvalitet eller bedre
som før deponering.
I tillegg ikke dyrkbar skog med høy bonitet.

M24

M2.2

M40
Forkastet

Området består hovedsakelig av skog av høy bonitet –
hvorav ca. halvparten er ikke dyrkbar. En mindre andel er
mindre lettbrukt dyrkbar og resten er dyrkbar. Området
består også av et mindre område med fulldyrket jord, egnet
til korndyrking. Arealet dyrkes sannsynligvis opp etter
avsluttet deponering, det er derfor bare skogressursene
som går tapt. Det er en målsetting at arealet skal ha
tilsvarende kvalitet eller bedre som før deponering.
Området består delvis av skog med høy og delvis av skog
med middels bonitet (lettbrukt dyrkbar). I tillegg noe
fulldyrka jord som er kategorisert å være egna til godt egna
til korndyrking. Arealet dyrkes sannsynligvis opp etter
avsluttet deponering, det er derfor bare skogressursene
som går tapt. Det er en målsetting at arealet skal ha
tilsvarende kvalitet eller bedre som før deponering.
Området består hovedsakelig av skog av høy bonitet –
hvorav ca. halvparten er ikke dyrkbar.

Verdi-omfang konsekvens
Verdi: Stor
Omfang:
Stort negativt
Konsekvens:
Stor negativ (---)
Verdi:
Liten til Middels
Omfang:
Stor negativt
Konsekvens:
Liten negativ (-)
Verdi:
Liten til Middels
Omfang:
Stor negativt
Konsekvens:
Liten til middels
negativ (-)
Verdi:
Middels
Omfang:
Stor negativt
Konsekvens:
Middels negativ (--)
Verdi:
Liten til middels
Omfang:
Stor negativt
Konsekvens:
Liten til middels
negativ (-)
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4.5 Kulturminner og kulturmiljø
Ås kommune
Deponi- Beskrivelse kulturminner og kulturmiljø
nummer
M4a
Lokalitetene Id 173926, 191432, 191428 og 215044 blir
direkte berørt av deponi 4a.

Verdi-omfang konsekvens
Verdi: Stor
Omfang: Stort
negativt

M4b

Deponi 4b berører ikke kulturminnelokaliteter direkte. Et
steingjerde og et steinbrudd fra etterreformatorisk tid (Id
213955 og 213956) ligger like utenfor deponiområdet.

Konsekvens: Stor
negativ (---)
Verdi:
Stor
Omfang:
Intet til lite negativt
Konsekvens:
Ubetydelig (0)

Ski kommune
Deponinummer
M2.2

Beskrivelse kulturminner og kulturmiljø
Massedeponi 2.2 på Auerud (Kråkstad prestegård) berører
en automatisk fredet kulturminnelokalitet (Id 213736).
Funnsted for brente bein i prøvestikk. Gårdstunet på
Auerud med SEFRAK-registrert bygning (meldepliktig jfr.
kml § 25), blir også berørt.

Verdi-omfang konsekvens
Verdi: Stor
Omfang:
Lite negativt
Konsekvens:
Liten negativ (-)

M8

M19

Det er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor
deponiområdet. Dette er dyrkingslokalitetene (Id 173959 og
173951). Noen av kulturminnene innenfor lokalitet 173951
er fra nyere tid. Dyrkingslokaliteten 173944 og hulveg (Id
215045), begge fra etterreformatorisk tid, blir også berørt
direkte. Like utenfor deponiet i vest ligger en automatisk
fredet steinalderlokalitet (Id 174438) og bosetnings- og
aktivitetsspor (Id 191523), samt en høyryggsåker (Id
174088) fra etterreformatorisk tid. Deponiområdet ligger i et
definert kulturlandskapsområde med arkeologiske funn.
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller
kulturminner fra nyere tid innenfor deponiområdet.
Lokaliteten Id 175119 er en kokegrop som er gravd ut og
undersøkt ved utvidet registrering av Akershus
fylkeskommune. Deponiområdet ligger i et definert
kulturlandskapsområde med arkeologiske funn.
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M24

M40
Forkastet

Det er registrert fire kulturminnelokaliteter i deponiområdet
som alle blir direkte berørt av tiltaket. Dette er et ikke fredet
funnsted for et flintstykke (id 191295). Lokalitet 191290 er et
automatisk fredet bosetnings- og aktivitetsområde, en liten
heller med kulturlag. Lokalitet 191288 er en husmannsplass
fra nyere tid. På husmannsplassen er det registrert fire
tufter/ruiner og et damanlegg. Fra før er det kjent en
SEFRAK-registrert bygningsruin i tilknytning til denne
plassen. Dette er tuften etter bolighuset på
husmannsplassen Holen. Videre ligger det en lokalitet (Id
191292) som delvis blir direkte berørt av massedeponiet.
Innenfor denne lokaliteten ligger det en automatisk fredet
dyrkingsflate fra eldre jernalder og et ildsted med uavklart
vernestatus.
Utenfor massedeponiet i vest ligger det to automatisk
fredete kulturminnelokaliteter. Lokalitet 191298 består av
dyrkinsspor og en smieplass, og ligger tettest på
massedeponiet. Lokalitet 68434 (Nygårdshagen) som er et
automatisk fredet gravfelt, ligger lenger bort fra
deponiområdet. På gravfeltet ligger det to store rundhauger
fra jernalder, og en noe uklart markert rundhaug. Gravfeltet
ligger i hellingen mot eksisterende E18 i vest, og blir derfor
lite visuelt påvirket av massedeponiet øst for kollen.
Det er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor
deponiområdet. Lengst sør i massedeponiområdet ligger
det en automatisk fredet lokalitet (Id 173776) med to
dyrkingsflater, der en er automatisk fredet og den andre fra
nyere tid. Kulturminner fra middelalder og nyere tid innenfor
denne lokaliteten blir berørt av deponiet. Dette er
dyrkingsflater med rydningsrøyser og steingjerde.
Deponiområdet ligger i et definert kulturlandskapsområde
med arkeologiske funn.
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Middels
Omfang:
Middels til stort
negativt
Konsekvens:
Middels negativ (--)

Verdi:
Stor
Omfang:
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Konsekvens:
Middels negativ (--)
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