
Sveisnr. 2010101749 - 148 
Innspill fra grunneierne sørvest (forkortet heretter GR) i Kråkstad, 
Delstrekning B 
 
GR: 
Vårt forslag er å kombinere trase 3A4 fra Ås med trase 3A1 i Ski/Kråkstad i tunnel 
under Glennemorenen. Denne kombinasjonen vil ta hånd om alle tema på en svært 
bra måte og av den grunn bør den velges. Kombinasjonsforslag er også et ønske fra 
kommuneplanutvalget og vårt forslag også i tråd med tidligere vedtak i KPU den 
16.02.11.  
 
SVV:  
Kulvert på strekningen mellom Prestegårdskogen og kryss ved Kråkstad var et  
alternativ blant de 130 som kom i kreativ fase. Den ble silt ut fordi kostnadene var for 
store i forhold til hva vi kan forsvare samfunnsmessig.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GR: 
Trase 3A1 håndterer de kanskje mest mangelfulle temarapportene om vannmiljø og 
bærekraftig utvikling på en bra måte.  Ikke bare fordi 3A1 går utenom 
nedbørsområdet til Hølenvassdraget og Glennetjern men den håndterer 
vannmiljøproblematikken på en mye bedre måte også lengre sør-øst i traseen. Man 
unngår lang bro over flomsletta i Kråkstaddalen, man unngår også konflikten ved 
kryssing av Bergerbekken. Den samme kombinasjonen er slik vi ser det også best 
vurdert opp mot alle andre tema som blant annet landbruk, biologisk mangfold, 
viltoverganger, kulturminner og nærmiljø. I tillegg så er det i henhold til vedtak om 
tunnelutredning i KPU møte 16.02.11. 
 
SVV:  
Se svar over. 
«Vann» er utredet i henhold til metoden  i HB140 (SVVs metode for utredning), og 
inngår altså som del av naturmiljø (mest), naturressurser (der det er viktige 
brukerinteresser knyttet til drikkevann/jordbruksvann etc) og i mindre grad nærmijlø 
og friluftsliv (badevann….) . 
 
Etter alle de innspill omhandlet vannmiljø som har kommet, har Statens vegvesen 
konkludert med at det skal lages et eget notat som omhandler vannmiljø som legges 
fram for politikerne i Ås og Ski kommuner. Dette notatet vil være med på å samle de 
fakta og utredninger som allerede er utført slik at det blir lettere for politikerne i 
kommunen å se konsekvensene av vannmiljø når det gjelder det valget de skal ta.  
I tillegg vil vi innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 7.3 i KDP-
dokumentet og konsekvenser for vannmiljø vil synliggjøres / omtales i tiltakshavers 
anbefaling. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
  



GR: 
Vi stiller oss undrende til at vårt forslag trase 3A1 ikke er vurdert kombinert sammen 
med 3A4 fra Ås fra SVV sitt hold da gjennomgangstonen på folkemøter var at alle 
kombinasjoner skulle bli vurdert slik at man kunne ta det beste fra alle 
delstrekningene. 
 
 

"Kombinasjonen 3A4/3A1 og med 1,4 km tunnel på Glennemorenen vil også gjøre at man 
bortimot halverer tapet av dyrkamark i forhold til Vegvesenets valg 3A4 i Kråkstad og 
dermed minimerer tapet av dyrka mark! Det er dette alternativet som bør velges og som er en 
fremtidsretta jordvernstrateg og i henhold til RPR-ATP” 

 
 
SVV:  
Med kombinasjonsløsninger har SVV ment at dette gjelder kombinasjon av 
delstrekningene A, B og C, nemlig der linjene møtes – dvs. ved Holstad (dele mellom 
A og B) og Kråkstad (dele mellom B og C). 
 
Tunnel skaper ofte nye utfordringer. Dette dreier seg om følgende: 

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

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

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

• Trafikk på omkjøringsveier er en påkjenning for lokalmiljøet spesielt om natten.  
• Liten kunnskap om hvor stor andel av befolkningen som føler ubehag, redd og 

bekymret for å kjøre i tunneler.  
• Store investeringskostnader samt drift- og vedlikeholdskostnader 
• Rehabilitering hvert 15-20 år  - svært kostbart pga nattarbeid 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
GR: 
Vi vil også vise til at trase alternativet 3A4 ikke samler naturinngrepene slik det 
legges vekt på i St. meld 29 (1996–1997) og rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
areal- og transportplanlegging (RPR-ATP), at det gir negative virkninger på 
naturmiljø, friluftsliv og landskapsbilde og at det gir grunnlag for utbyggingspress på 
uberørte arealer.  
Til tross for manglende kartlegging av rødlista arter og naturtyper i våtmarksområdet 
ved Glennetjern så er den sterkt truende naturtypen ”rik sumpskog” kartlagt. Dette er 
den mest truede skogstypen i Norge! 
Vår kombinasjon 3A4/3A1 med tunnel som avbøtende tiltak på Glennemorenen vil 
ivareta dette.  
 



SVV:  
Vi tilbakeviser påstanden om manglende kartlegging av rødlista arter og naturtyper 
ved Glennetjern. Dette begrunnes med at fylkesmannens miljøvernavdeling i sin 
uttalelse skriver « Det er laget en egen rapport for Naturmiljlø, og i denne er det gjort 
en grundig kartlegging av naturtypelokaliteter og hvordan tiltaket vil påvirke disse».  I 
reguleringsplanfasen vil det gjennomføres ytterligere registreringer og utredninger av 
vannmiljø og naturmiljø (egen Ytre miljø-plan) i forbindelse med detaljeringen av ny 
E18. Disse utredningene og nærmere undersøkelsene vil danne grunnlag for 
beskrivelse av avbøtende tiltak.   
 
Det er ikke lagt opp til kryssområde på Kråkstad. Dette vil være med på å begrense 
presset på utbygging av området rundt ny E18.  
 
SVV:  
Statens vegvesen mener å ha gjennomført en konsekvensutredning som gir oss 
grunnlag for å anbefale det E18-alternativet som totalt sett er best for Follo. Det er 
viktig å fokusere på fakta og utredninger som er beslutningsrelevante. 
Hovedårsaken til at 3A-1 ikke er et godt alternativ er at fylkeskommunen har uttalt at 
området mellom Kråkstad kirke og Bjastad er så verdifullt og konsekvensene så store 
av å legge en motorveg her, at de vil ha innsigelse mot denne traseen, 3A-1. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
17. spørsmål 
 
GR: 

1. Hva er grunnen til at man velger en trase som går rett igjennom det 
kulturhistoriske området som Glenne er tiltross for at man fraråder dette i 
høringsutkastet s. 15 ? 
 

SVV:  
I temarapport kulturminner er det definert et kulturmiljø 7, Kråkstad/ Glenne / Bjastad 
som har fått stor verdi i henhold til kriteriene i håndbok 140 og Riksantikvarens 
retningslinjer for verdifastsetting. Hele kulturmiljøet omfattes av et opprinnelig og 
uberørt kulturlandskap med stor tidsdybde.  Metodikken innbyr ikke til 
verdinyansering innenfor samme kulturmiljø. 
I omfang og konsekvens er kulturmiljøet vurdert mer nyansert, i dette tilfellet ut fra et 
skille som Glenneryggen faktisk utgjør i dette området:   
Kråkstad og Glenne ligger mot hverandre på hver sin rygg i et sammenhengende 
enhetlig og godt bevart jordbrukslandskap, med middelalderkirkestedet som 
tyngdepunkt. Kråkstad kirke er automatisk fredet, med Kråkstad prestegård ved siden 
av der hovedbygningen og telthuset er fredet. Et område rundt kirkestedet er i tillegg 
regulert til bevaring. På begge moreneryggene finnes en stor mengde gravhauger fra 
jernalderen. De eldste gårdsbygningene ligger i dette området. Kråkstad har også en 
sterk tilknytning til Kongeveien og gravfeltet i Frestadmaka. Hele dette området har 
svært stor tidsdybde, og er av nasjonal verdi. Fylkeskommunen varslet tidlig 
innsigelse til vegtiltak i dette kulturlandskapet. Innsigelse omfatter også visuelle 
forstyrrelser av kulturminnene i deres opprinnelige omgivelser.  



I området sørvest for Glenneryggen er det også registrert automatisk fredete 
kulturminner, men langt fra i samme omfang som ved Kråkstad. Dette området var 
tidlig en viktig del av den kulturhistoriske utviklingen knyttet til de tidligste 
jordbruksbosetningene i Follo, hvor dagens gårdsbebyggelse rundt Glennetjernet 
representerer en lang kontinuitet for jordbruk. Dagens gårdsbruk representerer i så 
måte en verdi gjennom kontinuitet.  På denne siden av Glenneryggen er 
bygningsmassen noe nyere ved at ingen gårdsbygninger er eldre enn 1800, og ingen 
av dem er fredet.  
Konklusjon. Alternativ 3A-4 vil dele det opprinnelige og uberørte kulturlandskapet i to, 
men vil berøre kulturminnene i langt mindre grad enn alternativ 3A-1 vil gjøre ved 
Kråkstad. Det vil bli direkte konflikt med et fredet kulturminne øst for Tronsrud, men 
dette kan unngås ved å justere traseen. Alternativ 3A-4 kommer best ut totalt sett 
også for kulturminnene. Alternativ3A-1 er i direkte og dermed større konflikt med flere 
nasjonale kulturminner ved Kråkstad. Tiltaket er også i direkte konflikt med 
automatisk fredete kulturminner i Bjastadskogen, og vil få tett nærføringer til andre 
gravminner.  Sammenhengen mot Frestadmarka er en del av det. Alternativ 3A-1 er 
det som kommer dårligst ut totalt sett for kulturminnene. 

 
 
 

GR: 
2. Viser til s. 92 i høringsutkastet ” stort omfang av automatisk fredete 

kulturminner i planområdet samt store inngrep i landskapet som følge av 
vegutbyggingen, vil den samlede konsekvensen være så alvorlig at det i 
teorien skal mye til for å oppveie ulempene av en vegutbygging i dette 
området. Det vil følgelig være vanskelig å finne et alternativ som ikke innehar 
vesentlige ulemper på deler av strekningen. I vurderingene under er det derfor 
lagt vekt på å ivareta prosjektets målsetting, og vekte denne mot det 
alternativet som medfører minst ulemper. Bruk av avbøtende tiltak kan være 
positive bidrag i vektskålen.” 

 
Vi mener at tunnel alternativene på 3A1 i delstrekning ”B” er nettopp et avbøtende 
tiltak.  Kombinasjonen 3A4/3A1 med tunnel ved Glennemorenen vil gjøre at man kan 
halvere tapet av dyrka mark sammenlignet med SVV sitt valg 3A4. Dette iht 
rikspolititiske mål om økt satsning på jordvern.  For å ta vare på det biologiske 
mangfoldet ved Glennetjern kommer også dette inn som et viktig avbøtende tiltak. 
 
 Siden sårbarheten ved Glenne er så stor hva er grunnen til at man ikke har kommet 
med forslag som avbøtende tiltak som en tunnel gjennom Glennemorenen vil være? 
 
SVV:  
3A-1 er innsigelse mot fra FK (se over) 
Tunnel skaper ofte nye utfordringer. Dette dreier seg om følgende: 

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

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



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

• Trafikk på omkjøringsveier er en påkjenning for lokalmiljøet spesielt om natten.  
• Liten kunnskap om hvor stor andel av befolkningen som føler ubehag, redd og 

bekymret for å kjøre i tunneler.  
• Store investeringskostnader samt drift- og vedlikehold 
• Rehabilitering hvert 15-20 år  - svært kostbart pga nattarbeid 

 
 
 
GR: 

3.  "Kombinasjonen 3A4/3A1 og med 1,4 km tunnel på Glennemorenen vil også gjøre at man 
bortimot halverer tapet av dyrkamark i forhold til Vegvesenets valg 3A4 i Kråkstad og 
dermed minimerer tapet av dyrka mark! Det er dette alternativet som bør velges og som er en 
fremtidsretta jordvernstrateg og i henhold til RPR-ATP” 

 
Som det også fremgår i dokumentasjon er det 3A1 som er det beste for landbruk. 
Hva er det i argumentasjonen til SVV som gjor at 3A4 er det beste for landbruk?  
 
 
SVV:  
Påstanden om at Statens vegvesen mener at alternativ 3A-4 er det beste for 
landbruk på delstrekning B i Ski må bero på en misforståelse. Det er ingenting i 
dokumentasjonen som trekker en slik konklusjon.  Det henvises til tabell 16 i 
Naturressursrapporten, hvor det er gjort en rangering av alternativene på hele 
delstrekninger, og hvor det framgår at alternativ 3A-4 er rangert som nr 2 når det 
gjelder jordressurser på hele delstrekning B (fra Holstad til Kråkstad), mens alternativ 
3A-1 er rangert som nr 6 på hele delstrekning B, noe som blant annet skyldes at man 
går i dagstrekning forbi Østensjøvannet.   
Det at alternativ 3A-4 anbefales som løsning skyldes en helhetlig vurdering av flere 
viktige tema hvor landbruk, vern av kulturminner, grunnforhold og kostnader i 
anleggs- og driftsfasen er de viktigste. 
 
 
 
GR: 

4. Med henvisning til vedtak gjort i Kommuneplan utvalget (KPU) den 16.02.11 
hvor man vedtok SVV sitt planprogram med noen merknader så harmonerer 
også Statens Vegvesens valg dårlig. Der ble følgende vedtatt: 

 Vurdering: 
Dersom det skal utredes tunell for deler av strekningen, bør dette legges til 
strekningen sørøst – og nordvest for Kråkstad. Dette området inneholder 
svært mange kulturminner og er et kulturlandskap av nasjonal verdi. Dette bør 
belastes minst mulig ved en fremtidigvei utbygging. Dersom det ikke blir 
aktuelt med et tunnelalternativ, bør ny trase av samme grunn utredes lengst 
mulig sørvest for dagens Kråkstad. 
 

I samme møte ble også følgende vedtatt: 
 



Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 
Bærekraftig utvikling må bli et av de temaer som utredes i den påfølgende 
Konsekvensutredningen 
 

- Dette harmonerer lite med SVV sitt valg av trase 3A4. Som det står over så bør 
tunnel utredes sørøst og nordvest. En trase uten tunnel bør legges så langt sørvest 
som mulig. Slik vi oppfatter det korresponderer det siste med trase 3A5 som tar mest 
dyrka mark og som er vurdert som lite aktuelt pga stort beslag av dyrka mark etter 
sterke føringer fra fylkesmannens landbruksavdeling. 
 
Hva er grunnen til at man ikke har fulgt KPU vedtak i Ski og utredet tunnel nord – øst 
dvs Glennemorenen? 
 
SVV:  
Samferdselsdepartementet har gjennom vedtak av KVU bestemt hva som skal 
utredes. SVV jobber først med å finne en trase, for så å se på de store grepene – og i 
noen tilfeller er det forsvarlig å planlegge tunnel. Henviser til vedtatt planprogram 
 
 
GR: 

5. Hva er grunnen til at man ikke har utredet tema bærekraftig utredning i hht 
KPU vedtak? 

 
SVV:  
Bærekraftig utvikling: Det er ikke vedtatt i Ski kommune  at SVV skal utarbeide noe 
rapport med tema bærekraftig utvikling. Ski kommune har dette som en merknad i 
saksfremstillingen, men ikke som et vedtak. Henviser til vedtatt planprogram 
 
 
 
GR: 

6. 4.8.2 Næringsinteresser knyttet til jakt og fiske (s.69 i naturressurs rapport) 
”Konsekvenser for ny E18 vil avhenge av over – og underganger for vilt og viltgjerder, 
og vil være alternativuavhengig”. 
 
Dette harmonerer dårlig med hva vi mener,- hva er grunnen til at man tror at en trase 
med naturlige tunneler vil være bedre for viltet? 
 
SVV:  
Det vil være viltgjerder langs hele traseen, og i reguleringsplanfasen vil det jobbes 
konkret med plassering av viltkryssinger. I disse vurderingene vil det både bli tatt 
hensyn til hvor terrenget tillater en viltkryssing slik at hensynet til omgivelsene er 
ivaretatt, samtidig som dette sees i sammenheng eksisterende vilttrekk. Plassering 
og utforming vil bli ivaretatt i samarbeid med grunneiere, Fylkesmannen, viltforvalter 
og fagmiljøet 
 
 
GR: 

7. Hva er grunnen til at man ikke har vektlagt vannmiljø, kravene i hht EU`s 
vanndirektiv og kravet om ”god økologisk tilstand” i vannforekomster? 



 
SVV:  
Vannmiljø er vektlagt.  
Det er tatt høyde for at tiltak i anleggsfasen og i driftsfasen vil sikre at kravene i EU’s 
vanndirektiv og kravet om god økologisk standard vil ivaretas. Det har vært en 
forutsetning at det skulle etableres rensedammer ved krysning av alle vassdrag. 
Rensedammene må planlegges og dimensjoneres ut fra lokale forhold mht 
vannmengde, ÅDT og resipient. Dette ble ikke gjort for alle alternativene i KU, men 
må gjøres etter at trase er valgt.  
Alle alternativene ville krysse alle vassdragene (med unntak av Hølenvassdraget der 
kun 3A3, 3A4 og 3A5 vil krysse). Alternativene vil påvirke vassdragene i ulik grad, 
noe som er vist ved ulik vekting av omfang og konsekvens.   
SVV er opptatt å ha fokus på tema som er beslutningsrelevant. SVV vil nå lage et 
notat som følge av alle de innspillene som er kommet på vannmiljø. Dette notatet vil 
ligge ved saken når politikerne skal behandle dette slik at det er enklere for 
politikerne å se konsekvensene. 
Statens vegvesen vil utarbeide et eget notat som omhandler vannmiljø. Notatet vil 
gjelde for hele strekningen. 
Statens vegvesen vil også innarbeide en egen bestemmelse på vannmiljø i kap. 7.3 i 
KDP-dokumentet 
 
 
 
 
 
GR: 

8. Hva er grunnen til at saltpåvirkning av natur og vassdrag er helt oversett i alle 
rapporter, også naturmiljø rapporten som skulle omhandla dette i forhold til 
økologisk mangfold? 

 
SVV:  
Konsekvenser av salting kunne/burde vært omtalt under naturmiljø eller 
naturressuser men aller helst under en egen rapport om vannmiljø (se pkt 7). 
Utredning av effekter av salting var ikke skissert som en utfordring i planprogrammet 
(eller tatt opp i høringen av planprogrammet), og ble dermed ikke behandlet i 
naturmiljø eller naturressurser. Effekter av salting vil omtales i en egen rapport om 
vannmiljø, jfr punkt 7.  
 
 
 
GR: 

9. Det går også frem her at man vil krysse flomsletta ved Kråkstad elva i 
terrengnivå! Dette er en selvmotsigelse. Under pkt 5.5.3 side 80 går det frem 
følgende: ” Ved Kråkstadelva er det ei bred flomslette der ny vei kan bli et 
hinder for flomvann. For å redusere erosjon ved flomsituasjoner bør veien 
bygges med lite fylling ut på sletta, få brustolper og langt bruspenn.” 

 
Vi ser ikke at kostnadene ved å bygge en bro ved Kråkstad elva er tatt med i 
regnestykket for trase 3A4. Hvorfor der denne uteglemt?  
 



SVV:  
SVV ser også at det å legge vegen på terrengnivå ikke er gjennomførbart. SVV vil i 
neste planfase se på løsninger med bru i dette området. Om veien går i bru eller på 
terreng her er ikke beslutningsrelevant i forhold til valg av trase på 
kommunedelplannivå, i den store sammenhengen har kostnadsforskjellen bru/ikke 
bru liten betydning.  
 
 
 
GR: 

10. I henhold til naturmangfoldlovens §8 skal kunnskapsgrunnlaget stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Med dagens kunnskap om hva veisalt kan gjøre med våtmarksområder og det 
biologiske mangfoldet må det utføres kartlegging av skadepotensialet. Vi tar 
biologenes beskrivelse på side 87 i naturmiljørapporten som en bekreftelse på 
dette:  
 
"Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som viktig(B) da lokaliteten består av en 

rik kulturlandskapssjø. Tjernet er artsrikt, og med et potensial for interessante funn. 
Lokaliteten er for øvrig sjeldent lite påvirket av tekniske inngrep. Lokaliteten er en 
«sterk» B, og nærmere undersøkelser kan medføre at lokaliteten bør verdisettes som 
svært viktig (A)." 
  
Synes statens vegvesen at kunnskapsgrunnlaget ved en vei gjennom dette området 
er bra nok? 
 
SVV:  
Statens vegvesen mener å ha gjennomført en konsekvensutredning som gir oss 
grunnlag for å anbefale det E18-alternativet som totalt sett er best for Follo. Det er 
viktig å fokusere på fakta og utredninger som er beslutningsrelevante. Fylkesmannen 
har i sin uttalelse sagt at at det i Naturmiljørapporten er gjort en grundig kartlegging 
av naturtypelokaliteter. 
 
 
 
 
GR: 

11. Til tross for manglende utredning så er en sterk truet (EN) naturtype kartlagt, 
nemlig rik sumpskog. Som det står på side 86 i samme rapport:  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en rik 
kulturlandskapssjø 
med viersumpskog i form av gråseljekratt og rike starrsumper rundt tjernet og intakt 
fattig til 
intermediær fastmatte – og løsbunnmyr i øst. Mot sør går det inn en «kile» med rik 
sumpskog. 
 
 
- ‘Rik sumpskog’ er en sterkt truet naturtype som er Norges mest truede skogstype 
og som i tilegg er svært sårbar for salter som for eksempel veisalt. Vi viser til 



naturmangfoldlovens § 4 hvor forvaltningsmålene for naturtyper og økosystemer 
forklares. Brudd på denne utløser naturmangfoldlovens § 11 som er uttømmende på 
kostnadene ved miljøforringelse hvor tiltakshaver må bære disse.  
 
 . Hva er grunnen til at tiltross for at Asplan Viak har kartlagt noen svært viktige 
naturtyper at dette ikke er tilagt noen vekt? 
 
SVV:  
Statens vegvesen mener å ha gjennomført en konsekvensutredning som gir oss 
grunnlag for å anbefale det E18-alternativet som totalt sett er best for Follo. Det er 
viktig å fokusere på fakta og utredninger som er beslutningsrelevante. Fylkesmannen 
har i sin uttalelse sagt at at det i Naturmiljørapporten er gjort en grundig kartlegging 
av naturtypelokaliteter. 
 
 
 
 
 
GR: 

12. ” Glenne defineres som den sørvestligste del av Kråkstadgrenda. Samlet er 
dette et sammenhengende kulturlandskap med store landskapsmessige og 
kulturhistoriske verdier, og svært stor tidsdybde.” 

 
Tiltross for denne brukbare beskrivelsen av Glenne kan vi ikke se at vektleggingen av 
traseer som går gjennom dette landskapet med store kulturhistoriske verdier å ha blitt 
hensyntatt. Trase 3A2 -  3A5 går alle i nærføring med Glenne Nordre og det unike 
gårdstunet med  1700-talls tunstruktur bevart med blant annet laftet låve.(panelt). 
Hele 4 Sefrak registrerte hus på dette gårdstunet idyllisk beliggende ved Glennetjern. 
Kommer i nærføring med alle disse 4  traseene og er overhodet ikke nevnt.  Har stor 
verdi og tiltaket vil bryte den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøer (som 
Glennegårdene er) og deres omgivelser. 
 
I Ski-sammenheng er det et av de mest bevarte kulturhistoriske kulturmiljøene. 
Slik det går frem ser det faktisk ut til at traseene som går her kun er vektet med liten 
negativ(-). Vi stiller oss svært undrende til dette.  Eneste grunn til at 3A4 har fått (--) 
er at den går i nærføring med gravhaug lengre øst mens 3A3 og 3A5 som går forbi 
forbi Glenne i samme trase bare har (-). 
(Som det står ”Stor verdi sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ) 
konsekvens (-).” 
 
Vi stiller spørsmålet om denne delen av Glenneområdet har blitt uteglemt slik også 
andre delrapporter som for eksempel Landskapsrapporten gir inntrykk av ?  
 
SVV:  
Se spørsmål 1 
 
 
 
 
GR: 



13. Landskapsrapporten som angir beskrivelsen av Glenneområdet er en direkte 
avskrift fra 2004/2005. Dagens trase alternativer går i et annet område 
gjennom Glenne nå. Hva er grunnen til at man kan kopiere innholdet inn i en 
”ny” rapport nesten nesten 8 år senere? 

 
SVV: Området har ikke endret seg på disse årene.  
 
 
 
 
 
GR: 

14. Vi mener at vegvesenets beskrivelse av området Grytelandskogen/Glenne er 
sterkt mangelfull, og at konsekvensene er i meget større grad negativ enn 
rapporten fra vegvesenet konkluderer med. 

 
Vi ønsker et velfundert svar på hvorfor dette området i liten grad er tilrettelagt særlig 
verdi i forhold til friluftsliv? 
 
SVV:  
Grytelandsskogen / Glenne har fått middels verdi som nærmiljø- og friluftslivområde. 
Da har man lagt til grunn kriteriene i håndbok 140 Konsekvensutredning.  Utkast til 
temarapport Nærmiljø- og friluftsliv er gjennomgått og kommentert av berørte 
kommuner før de ble lagt ut på høring. Ingen av kommunene har vært uenige i 
verdsettingen eller konsekvensvurderingene av dette området (delområde 8, 
Grytland). Verken fylkesmannen eller fylkeskommunen (regionale myndigheter) har 
hatt vesentlige merknader til temarapporten i sine høringsuttalelser. Statens 
vegvesen mener derfor at beskrivelsen og vurdering av Grytelandsskogen / Glenne 
er tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag i kommunedelplanarbeidet.  
 
 
 
 
GR: 

15. I tema rapport regionale og lokale virkninger fremkommer det påstander om at 
Nordli Gård R&D A/S og Finn-Tack konsernet er en bedrift innen norsk 
landbruk med 670 ansatte på verdensbasis. Det må igjen på det sterkeste 
tilbakevises at disse bedriftene har noe som helst med norsk landbruk å gjøre. 
Det er mulig at disse selskapene har eierandeler i selskaper som på et eller 
annet sted i verden driver med landbruk men dette har ikke noe med at dette 
er bedrifter innen norsk landbruk. Dette er bedrifter som må betegnes som 
næring og ikke landbruk på Nordli gård. Det skrives også at Nordli gård har 
direkte avkjøring fra dagens E18,- det medfører ikke riktighet. 

 
Det som fremkommer her er ikke av riktighet,- hva er grunnen til at SVV ikke 
kvalitetssjekker påstander fra enkelte grunneiere? 
 
SVV:   
Det er ikke beslutningsrelevant om virksomheten ved Nordli gård kan karakteriseres 
som landbruk eller næring. Virksomheten ved Nordli gård har ikke vært 



beslutningsrelevant i forhold til at alternativ 3A-1 ikke videreføres.  Konsekvenser for 
kulturminner og innsigelse fra kulturminnemyndigheter er hovedgrunnen til at 
alternativ 3A-1 ikke velges. 
 
 
 
 
 
GR: 

16. Vi vil også vise til at trase alternativet 3A4 ikke samler naturinngrepene slik det 
legges vekt på i St.meld 29 (1996–1997) og rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP), at det gir negative 
virkninger på naturmiljø, friluftsliv og landskapsbilde og at det gir grunnlag for 
utbyggingspress på uberørte arealer. Konseptutvalgutredningen konkluderer 
også med at den nye E18 skal gå i nær tilknytning med dagens E18. 

 
Hva er grunnen til at man velger å ikke forholde seg til de rikspolitiske retningslinjene 
over? 
 
SVV: 
Statens vegvesen mener å ha gjennomført en konsekvensutredning som gir grunnlag 
for å anbefale det E18-alternativet som totalt sett er best for Follo. 3A-4 er det beste 
alternativet for dette området.  
 
 
 
 
GR: 

17. ROS analyse. Vi har merket oss at punkter som har med saltpåvirkning av 
sårbare vassdrag å gjøre er bedømt som ”sannsynlig men med mindre 
alvorlig konsekvens”. Dette virker for oss helt uforstående spesielt sett 
sammen med et punkt med bedømmelsen ” svært sannsynlig med alvorlig 
konsekvens” og som faktisk medfører at trasevalget ikke kan velges som 
resultat: 

 
Vi viser her til pkt 44: ”Tiltak i konflikt med virksomhet på Nordli gård ved Kråkstad 
som driver med forskning på hesteutstyr”.  
 
Hva er grunnen til at man bedømmer det slik at man ikke kan ha en vei i nærheten av 
en bedrift som forsker på hesteutstyr og at dette er viktigere enn for eksempel 
saltpåvirkning av vassdrag? 
 
SVV:  
Rapporten med ROS-analysen er et resultat av et tverrfaglig seminar med bred 
deltakelse fra fagfolk. Alle deltakerne har fått rapporten til gjennomsyn i etterkant, og 
merknader er innarbeidet.  Fylkesmannens beredskapsavdeling er fagmyndighet på 
temaet risiko- og sårbarhet. De har ikke kommet med noen innvendinger til 
rapporten. 
Når det gjelder Nordli gård henvises til kommentaren over.    
 



 
 
 
GR: 

18. I hvilken grad har man hensyn tatt et krav fra eier i spm over i 100 mill klassen 
i forhold til innløsning av tunet ved vei i nærheten? 

 
SVV:  
Hensynet til virksomheten ved Nordli gård har ikke vært beslutningsrelevant i forhold 
til at alternativ 3A-1 ikke videreføres.  Konsekvenser for kulturminner og sannsynlig 
innsigelse fra kulturminnemyndigheter er hovedgrunnen til at alternativ 3A-1 ikke 
velges. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 


