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1. INNLEDNING 
 

En del innsendere har kommentert at de syns det er vanskelig å komme med innspill fordi planene 

for ny E18 foreløpig er lite konkrete og detaljerte.  Innledningsvis vil vi presiserer at et forslag til 

reguleringsplan skal på høring / offentlig ettersyn før det vedtas av kommunene. I forslag til 

reguleringsplan vil mange elementer i planarbeider være mer vurdert i detalj og forslag til løsninger 

vist på kart og tegninger. Vi vil ta med oss de innspillene vi har fått videre i arbeidet med 

reguleringsplanen. 

Det henvises til prosjektets hjemmeside www.vegvesen.no/vegprosjekter/E18ostfold for løpende 

informasjon om prosjektet.  Berørte og interessenter oppfordres til å følge med på disse sidene. 

Foreliggende dokument har følgende disposisjon: 

Kapittel 2 inneholder en omtale av en del spørsmål og innspill som mange av merknadene 

omhandlet. 

Kapittel 3 gjengir hvilke informasjonsmøter som ble holdt i forbindelse med høringen av 

planprogrammet.  

I kapittel 4 gjengis essensen av alle merknader, med Statens vegvesens kommentarer til disse. Det 

kom inn til sammen 54 merknader i løpet av høringsperioden fra 16. januar til 17. mars 2014. Alle 

merknader og innspill i original versjon legges som vedlegg til merknadsbehandlingen. 

2.  SPØRSMÅL SOM MANGE INNSENDTE MERKNADER OMHANDLER 
 

2.1 Håndbok 017 Veg- og gatenormaler er en viktig premiss for arbeidet 
Hensikten med bygging av E18 mellom Retvet og Vinterbro er blant annet å øke trafikksikkerheten og 

framkommeligheten på strekningen. Dette gjøres gjennom å planlegge for 4-felts veg med midtdeler 

og fartsgrense 100 km/t. Statens vegvesens vegnormal (Håndbok 017 Veg- og gateutforming) skal 

følges når det gjelder veggeometri (svinger, bakketopper, osv.) For at det skal være trafikksikkert for 

biler å kjøre i 100 km/t stilles det strenge krav til vegens kurvatur. Statens vegvesen har som 

utgangspunkt at de ønsker å minimalisere ulempene for miljø og omgivelser, og vil gjennom arbeidet 

med reguleringsplanen ha spesielt fokus på å redusere inngrep i sårbare områder og å tilpasse vegen 

til omgivelsene.  Det må imidlertid presiseres at vegnormalenes krav til utforming er en viktig premiss 

i planlegging av ny E18 mellom Retvet og Vinterbro og kravene til linjeføring kan utfordre ønsket om 

å minimere inngrep.  

2.2 Støy 
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442/2012 vil legges til grunn for 

vurderinger av støy i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.  Støy fra ny E18 vil beregnes både i 

reguleringsplanen og i prosjekteringsfasen. I reguleringsplanarbeidet vil vi vurdere hvor det er behov 

for støytiltak og hvor det er mulig å etablere støytiltak.  I tillegg er reduksjon av støyulemper et av 

kriteriene for optimalisering av veglinja. I retningslinjer T-1442 er det angitt grenseverdier for hhv. 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/E18ostfold
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gul (55 dB – 65 dB) og rød støysone (høyere enn 65 dB), og vi forholder oss til disse fastsatte 

grenseverdier som angir støy på akseptable nivåer.  Det er ikke vanlig praksis at Statens vegvesen 

støyskjermer hele gårdstun,  kun et mindre oppholdsareal ute. Grunneiere/boligeiere som på 

grunnlag av støyberegningene får tilbud om støytiltak vil i noen grad ha mulighet til å påvirke 

tiltakets utforming, men vi gjør oppmerksom på at Statens vegvesen i første rekke må sørge for at 

tiltaket reduserer støyen slik at den ligger innenfor grenseverdiene i T- 1442. Utforming av støytiltak 

vil gjøres i prosjekteringsfasen. 

2.3 Lokalveger, atkomstveger og driftskryssinger for landbruket 
Sikring av driftskryssinger for landbruket, opprettholdelse av lokalvegnett og lokale atkomstveger er 

omtalt i kapittel 1.6 i Planprogrammet. Mange høringsuttalelser påpeker viktigheten av at 

driftskryssinger med dimensjoner tilpasset dagens og framtidige landbruksmaskiner er viktig, samt at 

slike plasseres med tanke på effektivt landbruk.  I samarbeid med blant annet lokale 

landbruksmyndigheter er dette et arbeid Statens vegvesen vil vektlegge i reguleringsplanarbeidet. 

Atkomstveger og lokalvegnett er omtalt i kapittel 1.9 i Planprogrammet. I forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet vil man se detaljert på løsninger for en rekke lokalveger og atkomstveger. 

Målsettingen med arbeidet vil være komme fram til gode løsninger som ivaretar beboere og 

nærmiljø sine trafikale behov, innenfor en realistisk kostnadsramme og uten at mer dyrkamark enn 

nødvendig må erstattes.  

2.4 Lokalveg Sneissletta 
Flere beboere i Ås har gjennom høringsuttalelsene uttrykt bekymring for og motforestilling i forhold 

til at man vurderer å stenge Sneissletta for gjennomgjøringstrafikk til Nygård når ny E18 blir bygget.  

Vurderinger knyttet til eventuell stenging av Sneisletta er nå omtalt som et nytt punkt 2.3 i 

Planprogrammet.  

Gjennom arbeidet med reguleringsplanen skal ulike løsninger for lokalvegnettet i dette området 

vurderes. Valg av løsning vil være basert på ulike kriterier (bla. trafikale virkninger, jordvern og 

økonomi). Det presiseres at uansett valgt løsning for biltrafikk, vil det bli opprettholdt en gang- og 

sykkelvegforbindelse fra Sneissletta i retning mot Nygårdskrysset.  

2.5 Aktuelle dyrkingsarealer i «Ny jord»-prosjektet  
Grunnlaget for arbeidet med «Ny jord» prosjektet er protokoll fra meklingsmøtet med Fylkesmannen 

datert 9.10.2012. I tillegg har vegvesenet ut fra en rimelighetsvurdering, hatt som utgangspunkt at 

grunneiere som mister dyrka mark er de som primært bør få muligheter for nydyrking på sin 

eiendom. Dette for i størst mulig grad å kompensere for tap av dyrka mark til ny E18. Ut fra de tilbud 

av oppdyrkingsarealer som er kommet fram gjennom en omfattende prosess med innspill fra 

grunneiere i området, også fra grunneiere som ikke er berørt av ny E18, har Statens vegvesen 

foreslått mulige oppdyrkingsarealer. De arealer som er foreslått er av ulikt jordsmonn, og er av ulike 

grunner ikke funnet interessante for oppdyrking tidligere. Prosessen med å finne fram til disse 

arealene har skjedd gjennom et samarbeid med Bioforsk og landbruksmyndighetene (lokalt og 

statlig).  

Vi viser videre til Fylkesmannens høringsuttalelse til Planprogrammet, hvor følgende generelle 

kommentar framkommer:  
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"Fylkesmannen anser at foreslåtte planprogram og vurderingstema er godt egnet til å følge opp 

reguleringsplanene. Vi understreker at reguleringsplanene må omfatte masseforvaltning med 

vurdering av konsekvenser, oppfølging i anleggsfasen, vurdering av hensyn til vann, vannforvaltning, 

jordvern, kulturlandskap, vilt og landbruksdrift med avbøtende tiltak. Fylkesmannen ønsker å delta i 

videre planprosess. Fylkesmannen anbefaler god oppfølging av prosjektet "Ny jord", og at tiltakene 

og prosjektet evalueres."   

Fylkesmannen har altså ingen vesentlige merknader til opplegget for videre arbeid med «Ny jord» 

som skisseres i Planprogrammet. 

Hensyn til dyrka mark vil være en av de viktigste premissene i arbeidet med optimalisering av linja for 

ny E18. 

2.6 Kryssing av Østfoldbanen ved Holstad 
Forlengelse av tunnel ved Holstad, i retning nytt Holstadkryss, skal vurderes som en del av 

reguleringsplanarbeidet, som en oppfølging av vedtatt kommunedelplan. Dette er omtalt i kapittel  

2.4 i Planprogrammet.  Det er teknisk krevende å finne en løsning i dette komplekse området, og 

arbeidet har høy prioritet. Valg av løsning vil bli gjort gjennom reguleringsplanarbeidet, og vil være 

basert på ulike kriterier (bla. geoteknikk, jordvern, økonomi og hensyn til Østfoldbanen). I det videre 

arbeidet vil både kryssing over jernbanen i bru og under jernbanen i kulvert, vurderes. 

2.7 Grunnerverv 

Om erstatning/innløsing av eiendom: 

Konkrete tilfeller kan vi ikke si noe sikkert eller forpliktene om på dette stadiet i prosessen. 

Grunnervervet begynner først når reguleringsplanen foreligger. Generelle rådighetsinnskrenkninger 

som følge av planen, ytes det ikke erstatning for. Inngrep ut over det, utløser erstatningsplikt når 

tiltaket skal gjennomføres. 

Om erstatning av tapt landbrukseiendom: 

All beslaglagt jord/grunneiendom vil erstattes eller så langt det er mulig tilbakeføres til opprinnelig 

stand. Reguleringsplanen er grunnlaget for ervervet eller beslaget som igjen er grunnlaget for 

beregning av erstatning. Det kan ikke utbetales erstatning før reguleringsplanen er vedtatt i 

gjeldende kommune. Det ytes full erstatning i henhold til gjeldende rett. 

Om tiltak på eiendommen pga. nærføring til ny E18: 

Statens vegvesen vil etterstrebe minst mulig ulempe for eiendommene som berøres av ny E18, og må 

sørge for nye løsninger på for eksempel adkomster som brytes. Støytiltak er et krav hvis framtidig 

støy ligger over et fastsatt nivå («Støyforskriften»; T 1442).  Det vil ikke bli gjort tiltak som ikke er en 

erstatning for eller er en konsekvens av vegtiltaket. 

2.8 Bompenger 
I reguleringsplanfasen skal det gjøres et prinsippvedtak for finansiering av E18 Retvet – Vinterbro. 

Det vil si fordeling mellom statlig finansiering og bompengefinansiering. Kommunene, Østfold 

Fylkeskommune og Akershus fylkeskommune skal fastsette finansieringsmodell og prinsipper for 

betaling (for eksempel sats per kjørte km eller lik sats uavhengig av kjørelengde).   
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Plassering av bomstasjoner og fastsettelse av takster gjøres av kommunene og Akershus og Østfold 

fylkeskommuner etter at reguleringsplanene er vedtatt. 
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3. OMTALE AV INFORMASJON / MEDVIRKNING I 

HØRINGSPERIODEN 
 

Kapittelet omfatter høring av planprogram for E18 Retvet-Vinterbro og varsel om oppstart av 

reguleringsplanarbeid. Dette er en oppfyllelse av Plan og bygningslovens § 5-1 Medvirkning. 

Forslag til planprogram for E18 Retvet-Vinterbro har vært ute til høring i perioden 16.1-17.3.2014. 

I høringsperioden er det gjennomført flere informasjonsmøter: 

Informasjonsmøte for næringsinteressene i området Vinterbro/Nygård/Holstad.  Møtet ble holdt 

6.2.14 kl.12 ved Thon hotell Ski. Det ble på forhånd sendt ut invitasjon til 53 bedrifter i nærområdet 

til ny E18. 4 bedrifter var representert i møtet. 

Åpent informasjonsmøte den 6.2.14 kl.18 i Kråkstad samfunnshus. Møtet ble varslet både gjennom 

brev til alle i planområdet, og gjennom avisannonse i ØB og Ås avis. Det kom ca. 50 personer på 

møtet. 

Program: 

Del 1: 

• Orientering om prosjektet og planprogrammet 

• Kort orientering om støy og grunnerverv 

Del 2:  

• Åpent for innspill på ulike «poster» 

• Spørsmål, Statens vegvesen noterer  

• Kart over planområdet, mulig å tegne/markere innspill i kart  

Pause: SVV sammenstiller spørsmål 

Del 3: 

• SVV besvarer spørsmål i plenum 

Informasjonsmøte for beboerne på Nygårdsåsen, Sneissletta og Holstad den 10.2.14 kl. 18 i Ås 

kulturhus. Det møtte ca. 30 personer på møtet.  

Informasjonsmøte for grunneierlaget ny E18 gjennom Ås, 11.2.14 kl. 18 på Holstad grendehus. Det 

møtte 7 grunneiere på møtet. 

Informasjonsmøte for grunneierlaget ny E18 gjennom Ski, 12.2.14 kl. 18 på Statens vegvesens 

anleggskontor på Elvestad. Det møtte 5 grunneiere på møtet. 

Åpen kontordag, 12.2.14 kl.16-20 på Statens vegvesens anleggskontor på Elvestad. Det møtte 2 

personer i løpet av kvelden. 
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4. ENKELTVIS GJENNOMGANG AV MOTTATTE MERKNADER 

4.1 Merknader og innspill i Ski kommune 

MERKNAD / INNSPILL 
 

SVVs VURDERING KONKLUSJON 

Dokument nr 10.  
Avsender: Energi 1, Follo – Røyken AS 

I aktuelt område har Energi 1 høy- og lavspent 
luftledninger. Dersom kabelnett ønskes omlagt, kan dette 
gjøres etter nærmere avtale. Tiltakshaver må bekoste 
dette. Kartskisse vedlagt innspillet. 

SVV tar dette til etterretning. Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 14.  
Avsender: Linda Rasten, Kråkstad 

Merknad til pkt. 5.1.7 i planprogrammet. Påpeker at det 
har stor verdi å kunne sykle gjennom området rundt 
Glenne fra Kråkstad mot Ås. Ønsker at SVV sikrer 
krysningsmuligheter for syklister og skiløpere i området. 
Kartskisse vedlagt merknaden. 

SVV takker for verdifullt innspill og kartskisse, og ønsker å 
bruke dette videre i reguleringsplanarbeidet når vi skal 
planlegge krysningsmuligheter i området.  

Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 15.  
Avsender: Aagot Berger, Kråkstad 

Eier av gnr 10 bnr 5, deler av landbrukseiendommen kan 
bli berørt av utbyggingen. Opplyser om at 
Vallebekdammen har stort vanntilsig som kan bli berørt av 
utbyggingen. Ber om at dette registreres, slik at nevnte 
vanntilsig ikke ødelegges. 
 
 
 
 
 
 

Opplysningen tas med i reguleringsplanarbeidet.  Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr 35.  
Avsender: Jørn Stamm, Bjastadveien 27, 1408 Kråkstad 

Bor i Bjastadveien, ovenfor planlagt E18. 
1) Har barn som går på Kråkstad skole og har venner 

i Kråkstad.  
2) Ønsker at ny E18 senkes ned i terrenget og at 

Bjastadveien legges i bru over.  
3) Eiendommen har felles brønn med pumpe med 

Bjastadveien 25, og ny E18 fører til at 
eiendommen mister vannforsyningen. Det 
forutsettes at SVV erstatter denne. Eiendommen 
har hestehold som næringsvirksomhet, og 
vannforsyningen er avgjørende for dette.  

4) Eiendommen har avtaler med Bjørn Dingstad og 
Nordli gård om bruk av treningsanlegg som blir 
delt av ny E18. Det forutsettes at SVV erstatter 
dette.  

5) Er bekymret for støyforhold og forutsetter dialog 
med SVV for å begrense ulempene med ny E18. 
Stiller seg bak merknader gitt av Glennetjernets 
venner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Statens vegvesen vil sørge for at skoleveg for alle barn 
opprettholdes, både i anleggsfasen og når ny E18 er 
ferdig.  

2) Bjastadveien blir opprettholdt som lokalveg, enten i 
bru over ny E18, eller i kulvert under.  

3) Brønner vil registreres i reguleringsfasen. De vil 
opprettholdes så langt det er mulig, men det kan bli 
aktuelt å erstatte brønnene med tilkobling til den 
kommunale vannforsyningen.  

4) Adkomst til treningsanlegg kan bli omlagt. Forhold 
knyttet til erstatning på annen eiendom tas med den 
grunneier det gjelder. Nærmere dialog om 
erstatninger tas når reguleringsplanen er vedtatt.  

5) Se svar under kap.2.2 Støy.  

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr. 36.  
Avsender: Vannområdet Morsa, Kjosveien 1, 1592 Våler. 

Vannområdet Morsa blir berørt av to reguleringsplaner, 
E18 kommunegrensa-Retvet i Ski kommune og "Ny jord"-
prosjektet i Ski og Ås kommuner. Vannforekomstene som 
vil bli direkte berørt av utbyggingen er Glennetjern (del av 
Hølenvassdraget), og Kråkstadelva og Bergerbekken (del 
av Vansjø-Hobølvassdraget). Både anleggsfase og 
driftsfase vil kunne påvirke vannkvaliteten negativt i de 
direkte berørte vannforekomstene og vannforekomster 
nedstrøms disse. Vansjø er drikkevannskilde og har i tillegg 
store friluftsinteresser, fiske og jordbruksvanning. Fram til 
2008 har vannkvaliteten i Vansjø vært veldig dårlig, med 
oppblomstring av giftproduserende alger. Kun liten 
forverring i vannkvaliteten kan føre til ny oppblomstring 
av alger. Morsa er invitert til og ønsker å fortsette dialog 
med SVV i videre planprosess. E18 er et viktig 
samferdselstiltak som bør bygges.  
Uttalelse til reg.plan E18 kommunegrensa-Retvet i Ski 
kommune:   
1) Det er svært viktig at tilslamming av 
partikler/næringsstoffer til vassdragene ifbm graving og 
mellomlagring av masser, planlegges og gjennomføres på 
en måte som gir minst mulig avrenning til disse særdeles 
sårbare vassdragene. Vassdragshensyn må veie tungt i 
videre planlegging av massedeponier.  
2) Ønsker vegen lengst mulig unna Glennetjern. Viktig at 
naturlig nedbørsfelt opprettholdes. Viktig at avbøtene 
tiltak gjennomføres for å redusere tilførsel av partikler og 
forurensning.  
3) Ønsker ytterligere kartlegging av verdiene i Glennetjern 
og konsekvenser av utbygging før endelig løsning velges.  
4) Kråkstadelva bør krysses med bro. Unngå graving i 

SVV henviser til planprogrammets pkt 5.1.8 og 5.1.9. Svar på 
uttalelse til reg.plan E18 kommunegrensa-Retvet i Ski 
kommune:  
1) Det vil utarbeides en ytre miljøplan for prosjektet i 
reguleringsfasen. Planen følger prosjektet og revideres 
fortløpende etter behov.   
2) Trasévalget styres av mange tungtveiende hensyn i 
reguleringsfasen. Hensynet til naturmiljø, herunder 
Glennetjern, er et av dem. Optimalisering av veglinja er en del 
av reguleringsplanen og nøyaktig plassering av vegen forbi 
Glennetjern vil måtte bestemmes underveis. Henviser forøvrig 
til pkt. 5.1.9 i planprogrammet.  
3) Henviser til pkt. 5.1.5 og 5.1.9 at og arbeidet følges opp 
gjennom ytre miljøplan.  
4) Innspill til kryssing av Kråkstadelva vurderes i det videre 
planarbeidet.Tekniske løsninger for håndtering av 
overflatevann og tunnelvaskevann vil detaljeres i det videre 
planarbeidet. Vassdragsinteressene vil bli involvert i dette 
arbeidet.   
5) Området ved Bergerbekken er et komplisert punkt hvor ny 
E18, dagens E18 og Bergerveien skal løses. Forholdet til 
Bergerbekken vil bli en del av dette arbeidet, og vi 
etterstreber minst mulig inngrep i Bergerbekken. Avbøtene 
tiltak vil bli vurdert.  
6) Nødvendige avbøtene tiltak inngår som en del av 
planarbeidet. Se forøvrig pkt. 5.1.8 og 5.1.9.  
7) SVV anser dette besvart gjennom planprogrammets pkt. 
5.1.8.  
8) SVV tar dette til etteretning, se forøvrig pkt 1.10.  
9) Vi ser at punktet ikke er tilstrekkelig omtalt og tar dette inn 
under pkt 5.1.10.  

Endringer i planprogrammet: 
 
Pkt. 5.1.10: Drenering og 
hydrotekniske anlegg i 
landbruket skal ivaretas på 
eksisterende og nye 
jordbruksarealer.  
 
Pkt. 1.12 Mellomlagring av 
matjord skal håndteres 
særskilt både når det gjelder 
avstand fra vassdrag og i fht. 
sikring mot avrenning til 
vassdrag.  Når det gjelder 
permanent plassering av 
næringsrik jord skal blant 
annet avstand fra vassdrag og 
arealenes helningsgrad 
vektlegges ved utvelgelse av 
arealer.   
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elveløp og fundament i elva. Ønsker oppsamling av 

overflatevann fra bru.  

5) Ønsker minimering av inngrepet i Bergerbekken. Ønsker 
minst mulig tilførsel av partikler og forurensning til 
Bergerbekken.  
6) Ønsker avbøtende tiltak for alle berørte vassdrag, f.eks i 
form av rensedammer, håndtering av tunnelvaskevann, 
håndtering og rutiner for salting.  
7) Ifht fare for flom og erosjon, ønskes god fordrøyning av 
overflatevann. Ønsker fokus på å hindre økt bekkeerosjon 
som følge av økt vanntilførsel.  
8) Eventuelt snødeponi må konsekvensutredes, og hensyn 
til vassdrag må tas.  
9) Viktig at drenering og hydrotekniske anlegg i landbruket 
ivaretas på eksisterende jordbruksarealer.  
10) Ønsker at det benyttes høy vannfaglig kompetanse 
ifbm vannfaglige vurderinger. Uttalelse til reg.plan "Ny 
jord":  
1) Viktig at vassdragshensyn tillegges stor vekt i "Ny jord"-
prosjektet. Vurdering av følgende forhold: Hvilke arealer 
skal dyrkes opp, og hvilke miljøkrav skal stilles til disse? 
Flytting og mellomlagring av masser må planlegges og 
gjennomføres slik at avrenning til vassdragene minimeres.  
2) Viktig å etablere egne fangdammer som avbøtene tiltak 
for disse prosjektene. Hvis nødvendig må eksisterende 
fangdammer vedlikeholdes som resultat av økt belastning.  
3) Positivt at Follo landbrukskontor involveres tungt i 
prosjektet, og vannområde Morsa vil bli involvert i dette 
arbeidet.  
 
 
 

10) Både SVV og rådgiver har høy vannfaglig kompetanse.   
 
Uttalelse til reg.plan "Ny jord":  
1) Hensyn til vannmiljø i KU for "Ny jord" skal utredes som 
beskrevet i pkt. 5.1.9. Hvilke arealer som dyrkes opp, vil 
framkomme etter gjennomført KU for planen. I planforslaget 
for "Ny jord" vil det framkomme hvilke miljøkrav som skal 
stilles til arealene. Det arbeides med prosjektet i en egen 
koordineringsgruppe, der blant annet FM OA er representert 
med miljø- og landbruksavdeling. Videre planlegging skal ta 
spesielle hensyn til mellomlagring av matjord som skal flyttes i 
Ny jord-prosjektet ut fra et høyere innhold av næringsstoffer. 
1) Hensyn til vannmiljø i KU for «Ny jord» skal utredes som 
beskrevet i kap. 5.1.9. Hvilke arealer so skal dyrkes opp, vil 
framkomme etter gjennomført KU for planen. I planforslaget 
for «Ny jord» vil det framkomme hvilke miljøkrav som skal 
stilles til arealene. Det arbeides med prosjektet i en egen 
koordineringsgruppe, der bla FM OA er representert med 
miljø- og landbruksavdeling. Det tilstrebes å hindre avrenning 
til vassdrag fra massedeponier og spesielt ikke fra matjord. 
2) For hensyn til og etablering av fangdammer, se pkt. 5.1.9. 
Behov for nye fangdammer for å ta avrenning fra nydyrket 
mark i Ny jord-prosjektet må vurderes i det enkelte tilfelle ut 
fra arrondering, arealstørrelse og nærhet til vassdrag. Forøvrig 
tas innspill om rutiner for vedlikehold med i videre 
planlegging. 
3) Ønsket om involvering tas til etterretning.  
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Dokument nr 44.  
Avsender: Beboere på gårdene Nedre og Øvre Berger, Ski kommune 

Bergerveien:  
1) Har Bergerveien som adkomst fra dagens E18, 

ønsker først og fremst å bevare koblingen mellom 
Bergerveien og dagens E18 slik den er i dag. 
Ønsker at ny E18 krysser dagens E18 i bru. 
Alternativt at E18 krysser under eksisterende E18, 
men at men beholder krysset Bergerveien-fv.128 
nær dagens kryss.  

2) Ønsker at det beslaglegges minst mulig dyrka 
mark.  

3) Er opptatt av framkommelighet for husstander og 
næringsinteresser i Bergerveien. Underganger 
eller bruer må være brede nok, høye nok og ikke 
for bratte for tungtransport, traktor, skurtresker 
m.m. Vedlikeholdet av Bergerveien må ikke bli 
dårligere enn i dag.   

Bergerbekken:  
1) Vannføringen må forbli upåvirket av ny E18. 

Bekymret for oppdemming av vann og 
oversvømming av matjord, samt press på 
dreneringssystem.  

Støy:  
1) Er bekymret for økt støy under anlegg og drift av 

ny E18. Er støyutsatt i dag og forventer økt 
støybelastning. Ber om støyreduserende tiltak for 
å skjerme hus og tun.  

 
 
 
 
 

Bergerveien:  
1) SVV har gitt dette området høy prioritet i 

planleggingen for å finne en god teknisk løsning i et 
utfordrende område. Vi vurderer alternativer hvor 
dagens E18 krysser over eller under ny E18, med 
tilhørende løsning for Bergerveien.  

2) Jordvern og hensyn til Bergerbekken er blant tema 
som vurderes i valg av løsning.  

3) Driftshensyn vil bli hensyntatt både for Bergerveien 
og for kryssingen av ny E18.  

Bergerbekken:  
1) SVV har et samarbeid med PURA og MORSA for å 

sikre hensynet til vassdrag. SVV jobber med tekniske 
løsninger for håndtering av overvann og for å 
minimere konsekvenser mht. erosjon, økt vannføring 
og tilslamming/forurensning.  

Støy:   
1) Se svar under kap.2.2 Støy.  

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr 52:  

Avsender: Nils Edvard Nygaard og Kari Anne Kamperud, Store Gryteland. Gnr/bnr 9/1, 9/4 og 9/5. 

1) Landbruks og skogbruksvirksomheten på 9/1: Standard 
på gårdsveier og bruer må være optimale ift moderne 
driftsmetoder og teknologisk utvikling. Det må tas hensyn 
til kjøretøyenes/driftsmaskinenes tyngde og bredde mtp 
framtidens maskinpark. Drift av eiendommen er 
avgjørende for plassering av adkomst og driftskryssinger. 
Meget god kvalitet på matjorda, bør bevares så langt som 
mulig med vern og avbøtende tiltak.  
2) Hensyn til eiendommene inkl. veger og viltoverganger: 
Hele tunet på Store Gryteland må skjermes for negative 
konsekvenser av vegen (avbøtende tiltak). Det samme 
gjelder kulturlandskapet. Ønsker støyskjerming, 
lysskjerming og nedsenking av ny E18 i terreng/kulvert. 
Ønsker kombinert viltovergang, adkomstveg og kryssing 
for friluftsliv ved adkomstveg mot øst. Husmannsplassene 
Bernhus og Sand må sikres adkomst.  
3) Allmenhetens tilgang til eiendommen: Skogområdene 
på eiendommen er viktig for friluftsliv og trening til alle 
årstider for innbyggere i Ski, Kråkstad og Ås, med turstier, 
ridestier, gamle vegfar osv. Alle, inkl. skolene i området, 
må sikres tilgang til skogen. Er opptatt av å opprettholde 
allemannsretten til eiendommen med muligheter for 
allsidig bruk til alle årstider. 4) Nødvendige avbøtende 
tiltak: beskrevet i punktene over. 
 
 
 
 
 

1) Innspillet tas med i det videre planarbeidet. Henviser for 
øvrig til kap. 1.6 i planprogrammet.  
2) Se svar under kap.2.2 Støy.  
3) SVV synes det er flott at grunneier er opptatt av å sikre 
allemannsretten på eiendommen. Vi takker for lokalkunnskap 
og nyttige bidrag i det videre planarbeidet. I planarbeidet vil vi 
forsøke å finne optimale løsninger for kryssinger i området, og 
henviser forøvrig til pkt. 5.1.7 i planprogrammet.  

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr 53.  
Avsender: Kråkstad grunneierlag ny E18 v/ Håkon Mathiesen 

1) Mener kap 1.6 i planprogrammet ikke gjengir premisser 
fra vedtatt kommunedelplan tydelig nok. Ønsker sitat fra 
meklingsprotokollen tatt inn i planprogrammet.  
2) Ber om at SVV vurderer å kombinere kontrollplass og 
døgnhvileplass for å spare areal. 3) Ønsker ikke høy bru 
over Kråkstaddalen. Ønsker i stedet fylling og lav bru, som 
beskrevet i kommunedelplanen. Mener høy bru gir mer 
støy og er skjemmende for kulturlandskapet.  
4) Viser til protokoll fra mekling hos Fylkesmannen og 
mener at både dyrket og dyrkbar mark skal erstattes. 
Dette gjelder også arealbeslag som følge av lokalveger. 
Ønsker at planprogrammet tar inn et avsnitt om at det 
skal utarbeides en særskilt plan om å begrense ulemper 
for landbruksinteresser. Planen må lages i samarbeid med 
grunneiere i området.  
5) Ber om at det tas inn en forutsetning om iverksetting av 
nødvendige tiltak for å unngå at vassdrag i området får 
høyere flomtopper på grunn av ny E18 i pkt. 5.1.8. Antar 
at avrenningen blir større pga 4 felts motorveg. Forventer 
en forutsetning om at bønder får erstattet 
arbeid/kostnader med drenering av dyrka mark hvis E18 
påvirker dyrkningsforholdene. 
6) Trafikkavvikling i anleggsperioden: Nødvendige tiltak 
må planlegges for å unngå at lokalveger blir brukt som 
gjennomkjøringsveger i anleggsperioden. Gjelder spesielt 
vegen gjennom Kråkstad sentrum, som ikke må bli brukt 
som "snarveg" i anleggsperioden.  
7) Ønsker at alle lokalvegene opprettholdes, fordi de 
anses som svært viktige. Mener at å opprettholde alle 
lokalvegene, gir mindre trafikk gjennom Ski og Ås sentrum.  

1) Se kap. 2.5 foran i dokumentet. SVV vil i videre planarbeid 
forholde oss til Fylkesmannens uttalelse til planprogrammet 
og til Fylkesmannens oppfølging av resultatet av meklingen 
10.9.2012. SVV etterkommer ikke ønsket om å ta sitatene fra 
meklingsprotokollen inn i planprogrammet. 2) Innspillet tas 
med i det videre planarbeidet, og legges inn under pkt. 1.10 
første avsnitt.  
3) Høyde på og plassering av bru over Kråkstaddalen vil bli 
vurdert ut fra ulike hensyn og endelig plassering og høyde vil 
bli vist i reguleringsplanforslaget. Flom og støy og 
landskapstilpasning er blant kriteriene for valg av løsning.  
4) Se pkt. 1. Når det gjelder en evt. egen plan for tiltak for å 
begrense ulemper for landbruksinteresser, anser SVV dette 
punktet som godt nok beskrevet i planprogrammet. Jordvern 
har en svært sentral plass dette planarbeidet, og det vil bli 
utarbeidet en egen reguleringsplan for prosjekt «Ny jord» i 
tett samarbeid med berørte grunneiere. 
5) SVV anser at pkt. 5.1.8 i planprogrammet er tilstrekkelig i 
forhold til tema flom. SVV har dialog med NVE, Pura, Morsa, 
landbrukskontoret i Follo, Fylkesmannen og Ås og Ski 
kommuner om dette temaet. Dette tilsier at temaet blir 
ivaretatt i planprosessen. 
6) SVV ønsker ikke å blande anleggstrafikk med øvrig trafikk. 
Plassering av og planlegging av anleggsveger vil gjøres litt 
senere i planprosessen, og vises i forslag til reguleringsplan. 
Innspillet tas med i det videre planarbeidet.  
7) Innspillet tas med i det videre planarbeidet.  

Endringer i planprogrammet:  
 
Pkt. 1.10. 1.avsn: 
Samlokalisering av 
døgnhvileplass og 
kontrollplass vurderes for å 
spare arealer.  
 
Pkt 5.1.8: Tittel endres til: 
«Vassdragstekniske 
vurderinger som følge av ny 
E18» 
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Dokument nr 55. 
Avsender: Knut Røed, Nesveien 15, 1408 Kråkstad 

Har meldt inn aktuelle områder til prosjekt "Ny jord" på 
sin eiendom. Arealene er tatt ut før videre vurdering i 
grovsilingsdokumentet. På bakgrunn av 
meklingsprotokollen med Fylkesmannen, er det feil at 
områder som består av "ikke dyrkbar mark" skal 
utelukkes. De foreslåtte arealene ligger også tett inntil den 
foreslåtte traseen for ny E18 og bør også derfor 
prioriteres. Ber om at aktuelle arealer blir tatt inn igjen og 
vurdert videre i "Ny jord"-prosjektet. 

SVV tar innspillet til følge og arealene vil bli 
konsekvensutredet videre i prosjekt "Ny jord".  

Ingen endring av 
planprogrammet. 
Grovsilingsdokumentet "Ny 
jord" blir oppdatert ved at 
arealene 34 blir videreført i 
reguleringsplan og KU. 

Dokument nr. 56   
Avsender: Torhild Haga Brødholt og Bjørn Brødholt, Audenbølveien 1, 1408 Kråkstad. 

Eiere av Audenbøl gård, 37/1 i Ski kommune. Synes det er 
vanskelig å komme med reelle innspill før eksakt 
plassering av vegen foreligger. I hvilken grad vil innspillene 
få betydning?  
1) Gårdens landbruksareal deles i to.  
1.1) Mener eiendommens verdi forringes og at 
jordbruksarealet blir betydelig redusert. I tillegg blir 
driftsforholdene for gjenværende jordbruksareal vesentlig 
vanskeliggjort. Adkomst til jordbruksareal på andre siden 
av ny E18 må etableres. Landbruksmaskiner må sikres 
adkomst via kryssinger. Forventer hensiktsmessig 
plassering av dette.  
1.2) Forventer tidlig varsling ved eventuelt flere 
arkeologiske utgravinger. Skader på dyrka mark og 
eiendom forøvrig på grunn av undersøkelsene, forutsettes 
utbedret og erstattet. Alle ytterligere arkeologiske 
arbeider forventes utført først etter at avtale om 
økonomisk erstatning er akseptert av grunneier.  
2) Bekymret for store støyulemper på tunet og 
eiendommen pga tunnelarbeider, både i anleggsperiode 

1.1) SVV har forståelse for at det er vanskelig å komme med 
konkrete innspill når vegen ikke er plassert i detalj. Det er 
heller ikke slik at alle ønsker kan ivaretas, men det er viktig å 
synliggjøre sine synspunkter tidlig i planprosessen slik at 
muligheten for å ivareta dem blir større. Når det gjelder 
løsning for driftsadkomster vil bli vurdert i det videre 
planarbeidet, se planprogrammets pkt. 1.6.  
1.2) Det vil bli utarbeidet en standardkontrakt i samarbeid 
med grunneierlagene i Ås og Ski for erstatning for 
forundersøkelser. Vi etterstreber god dialog med berørte 
grunneiere ifht undersøkelser på eiendommen.  
2) og 3) Se svar under kap.2.2 Støy. Det vil gjøres egne 
vurderinger av miljøulemper knyttet til anleggsdriften i 
regulerings- og prosjekteringsfasen. Disse vurderingene vil 
danne grunnlaget for nødvendige tiltak. Alle forslag til tiltak vil 
diskuteres med grunneier/boligeier på forhånd. Innspill om 
bevaring av Kvilesjø tas med i det videre planarbeidet.  
4) Konkrete tilfeller kan vi ikke si noe sikkert eller forpliktende 
om på dette stadiet i prosessen. Gang- og sykkelveg vil bli sett 
i sammenheng med lokalvegnettet, se pkt 1.8 og 1.9 i 

Endring i planprogrammet: 
 
Pkt. 5.1.10: Drenering og 
hydrotekniske anlegg i 
landbruket skal ivaretas på 
eksisterende og nye 
jordbruksarealer.  
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og driftsperiode. Er usikker på tema støy på grunn av at 
dette forløpig ikke er fastlagt. Ønsker bevaring av 
skogsområdet ved Kvilesjø, for å redusere støy, det 
visuelle og av hensyn til vilt.  
3) Frykter at eiendommen vil være sterkt belastet av støy, 
støv, boring, knusing av steinmasser gjennom 
anleggsperioden.  
4) Hvis gårdsveien flyttes må dette bekostes av SVV. 
Ønsker å drøfte gangveg til bussforbindelse langs 
eksisterende E18.  
5) Har borevannsbrønn dypere enn 100m. Er opptatt av å 
sikre denne mht kvalitet.  
6) Er tvilende til opprettholdelse av Audenbølveien. Mener 
veien er mye trafikkert i dag. Forutsetter at eventuell 
opprettholdelse av Audenbølveien ikke medfører 
ytterligere beslag av jordbruksarealer fra deres eiendom.  
7) Bergerbekken er avløp for drensvann fra eiendommen. 
Bekken forventes senket for å sikre god nok drenering. 
Viser til Morsaprosjektet med ulike restriksjoner i 
landbrukssammenheng og forventer at SVV ivaretar disse 
forholdene. Påpeker at overflatevann fra ny E18 vil gi økt 
vannføring i Bergerbekken, der det allerede er periodiske 
problemer med dette. SVV må ta ansvar for å forhindre 
dette.  
8) Eksisterende drenering i områder som berøres av 
veganlegget antas å ødelegges. Forutsetter at 
drenssystemet på jordbruksarealer nær veganlegget skal 
fungere både under og etter anleggsfasen. Viser til 
samtale med SVV i august 2013 om oppfylling av felt på 
jordet som et avbøtende tiltak. Forutsetter at SVV 
erstatter alle anleggsskader på eiendommen.  
9) Ønsker å bevare gamle Kongeveg og hindre motorisert 
ferdsel og ødeleggelse av denne.  

planprogrammet.  
5) Brønner vil registreres i reguleringsfasen. De vil 
opprettholdes så langt det er mulig, men det kan bli aktuelt å 
erstatte brønnene med tilkobling til den kommunale 
vannforsyningen.  
6) SVV vil finne løsninger for lokalvegnettet. Valg av løsning vil 
være basert på ulike kriterier (bla. Trafikale virnkninger, 
jordvern og økonomi).  
7) SVV har et samarbeid med PURA og MORSA for å sikre 
hensynet til vassdrag. SVV jobber med tekniske løsninger for 
håndtering av overvann og for å minimere konsekvenser mht. 
erosjon, økt vannføring og tilslamming/forurensning.  
8) Viser til svar på uttalelser fra landbrukskontoret i Follo, 
Pura og Morsa, der SVV har tatt inn et tillegg til pkt. 5.1.10 i 
planprogrammet om drenering. I fht oppfylling av søkk på 
eiendommen, vil avbøtende tiltak vurderes i det videre 
planprogrammet.  
9) Ang. Gamle Kongeveg viser vi til planprogrammets pkt. 
5.1.1.  
10) Området som er foreslått (nr 21) tas med i det videre 
planarbeidet. I vår framdriftsplan legges det opp til at 
reguleringsplan for "Ny jord" skal behandles politisk vår 2015. 
Dette planarbeidet vil dermed ha en raskere framdrift enn 
reguleringsplan for ny E18, og avklaringer for den enkelte 
grunneier vil gå raskere.  
11) Konkrete tilfeller kan vi ikke si noe sikkert eller 
forpliktende om på dette stadiet i prosessen. Grunnervervet 
begynner først når reguleringsplan foreligger. Generelle 
rådighetsinnskrenkninger som følge av plan, ytes det ikke 
erstatning for. Inngrep ut over det, utløser erstatningsplikt når 
tiltaket skal gjennomføres. Enkelte kan likevel kreve 
innløsning så snart reguleringsplan foreligger.  
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10) Er forespeilet muligheter for matjordflytting på sin 
eiendom, men er usikre på resultatet pga lite opplysninger 
så langt. Ønsker å bevare kornproduksjon/matjord i 
området, men frykter stor belastning på jorder og vegnett 
som følge av transport. Ønsker å opprettholde innspill til 
områder til "Ny jord" med fjerning av synlig fjell. 11) 
Forutsetter at de ikke lider noe økonomisk tap på grunn av 
ny E18.  

Dokument nr 57. 
Avsender: Hans Erik Navestad, Waal gård, Glenneveien 18 A, 1408 Kråkstad 

Blir berørt av ny E18 ved at Glennevegen berøres, samt 
driftsveg i Grytelandskogen. Er grunneier ved Glennetjern 
våtmarksområde. Glennebekken starter på eiendommen. 
Har korn, skog og noe husdyr og forpakter også andre 
jordbrukseiendommer rundt Glennetjern.  
1) Mener at egen og forpaktet dyrka mark står i fare for å 
bli påvirket av forurensning og saltvannspåvirkning som 
følge av ny E18.  
2) Er opptatt av å bevare beitene rundt våtmarksområdet 
som buffersoner for å hindre avrenning til vassdraget.  
3) Glennebekken: Påpeker at Glennebekken har svært lite 
fall, særlig de første 700 meterne. Overvann fra ny E18 må 
derfor ledes inn i Glennebekken først etter ca. 1000m. 
Bekken kan ikke ta imot store mengder vann som vil bli et 
resultat av vegen. Bunnfryser på vinteren, dette vil kunne 
føre til at saltvann fra ny E18 flommer ut over 
våtmarksområdet og jordene.  
4) Ny E18 vil avskjære delebekken mellom Nordre og 
Østre Glenne, samt en lukket vanntilførsel. Er bekymret 
for konsekvens av framtidig sedimentasjonsbasseng med 
tilhørende grøfter, fordi det kan avskjære naturlig tilsig til 
våtmarksområdet.  
5) Mener at planprogrammet viser at SVV ikke har tatt 

1) Viser til pkt. 5.1.8 og 5.1.9 i planprogrammet. SVV har per i 
dag ingen rensemetode for vegsalt og saltsprut. Bekymringen 
er begrunnet og tas med i det videre planarbeidet. SVV jobber 
kontinuerlig med saltproblematikk for å forbedre 
saltningsstrategi og mulige tiltak.  
2) Innspillet tas med i det videre planarbeidet.  
3) og 4) Vi takker for opplysningen om lite fall i Glennebekken. 
Tekniske løsninger vil detaljeres i det videre planarbeidet.  
5) SVV er uenige i vurderingen og mener vi forholder oss til 
føringer fra relevante myndigheter i planarbeidet.  
6) Vi takker for lokalkunnskap om mangfoldet rundt 
våtmarksområdet, og henviser forøvrig til pkt. 1.8 og 5.1.9 i 
planprogrammet.  
7) SVV forholder seg til gjeldende lovverk, og viser til at 
innsigelsen fra Fylkesmannen er trukket i brev til SVV 
30.11.2012. Ønske om etablering av fangdammer tidlig i 
anleggsfasen tas med i det videre arbeidet. 8) Innspillet tas 
med i det videre planarbeidet.  
9) Se svar under kap.2.2 Støy. Støy vil også vurderes ifht. 
fuglelivet. 
10) Det henvises til kap. 2.7.  
11) Tunnel under Glenneområdet er ikke aktuelt som en del 
av denne reguleringsplanen. Problemstillingen ble avklart i 

Ingen endring av 
planprogrammet.  
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særlige hensyn til brukerinteressene eller vassdragets 
sårbarhet.  
6) Mener at det er stort biologisk mangfold i området pga 
våtmarksområdet ved Glennetjern. Har naturtypen "rik 
sumpskog" på sin eiendom. Viktig at flomregimet og 
vannbalansen opprettholdes. Viser til 
naturmangfoldloven. Er bekymret for evt. tankbilvelt på ny 
E18 og konsekvenser for biologisk mangfold og grunneier. 
Det må derfor anlegges tette fangdammer.  
7) Viser til vannressursloven, forurensningsloven, og 
innsigelse fra Fylkesmannen 4.5.2012. Ønsker at 
avbøtende tiltak, som fangdammer, bygges før 
veganlegget starter.  
8) Ønsker opprettholdelse av Glenneveien for å være 
tilknyttet Kråkstad lokalsamfunn med skole osv.  
9) Ber om at det planlegges støyvoller/støyskjerm for å 
ivareta det biologiske mangfoldet.  
10) Vil holde SVV økonomisk ansvarlig for skader på 
naturressurser, driftsveger, tur- og ridestier, både i 
anleggsfase og driftsfase.  
11) Støtter høringsuttalelsen fra Glennetjernets venner 
om tunnel i Glenneområdet. 

kommunedelplanen og påfølgende mekling. 

Dokument nr 58. 
Avsender: Trond Overaae, Glenne søndre, Glenneveien 14 A, 1408 Kråkstad 

Eier av Glenne Søndre. Blir berørt av ny E18 ved at 
Glennevegen berøres, samt driftsveg i Grytelandskogen. Er 
grunneier ved Glennetjern våtmarksområde. Har korn, 
skog og noe husdyr og forpakter bort jord til Waal gård.  
1) Mener at egen dyrka mark står i fare for å bli påvirket 
av forurensning og saltvannspåvirkning som følge av ny 
E18.  
2) Er opptatt av å bevare beitene rundt våtmarksområdet 
som buffersoner for å hindre avrenning til vassdraget.  

1) Viser til pkt. 5.1.8 og 5.1.9 i planprogrammet. SVV har per i 
dag ingen rensemetode for vegsalt og saltsprut. Bekymringen 
er begrunnet og tas med i det videre planarbeidet. SVV jobber 
kontinuerlig med saltproblematikk for å forbedre 
saltningsstrategi og mulige tiltak.  
2) Innspillet tas med i det videre planarbeidet.  
3) Tekniske løsninger vil detaljeres i det videre planarbeidet.  
4) SVV tar med innspillet i det videre planarbeidet.  
5) SVV er uenige i vurderingen og mener vi forholder oss til 

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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3) Overvann fra ny E18 må ledes utenom 
våtmarksområdet.  
4) Ny E18 vil avskjære delebekken mellom Nordre og 
Østre Glenne, samt en lukket vanntilførsel. Er bekymret 
for konsekvens av framtidig sedimentasjonsbasseng med 
tilhørende grøfter, fordi det kan avskjære naturlig tilsig til 
våtmarksområdet.  
5) Mener at planprogrammet viser at SVV ikke har tatt 
særlige hensyn til brukerinteressene eller vassdragets 
sårbarhet.  
6) Mener at det er stort biologisk mangfold i området pga 
våtmarksområdet ved Glennetjern. Har naturtypen "rik 
sumpskog" på sin eiendom. Viktig at flomregimet og 
vannbalansen opprettholdes. Viser til 
naturmangfoldloven. Er bekymret for evt. tankbilvelt på ny 
E18 og konsekvenser av biologisk mangfold og grunneier. 
Det må derfor anlegges tett fangdammer.  
7) Viser til vannressursloven, forurensningsloven, og 
innsigelse fra Fylkesmannen 4.5.2012. Ønsker at 
avbøtende tiltak, som fangdammer, bygges før 
veganlegget starter.  
8) Ønsker opprettholdelse av Glenneveien for å være 
tilknyttet Kråkstad lokalsamfunn med skole osv.  
9) Ber om at det planlegges støyvoller/støyskjerm for å 
ivareta det biologiske mangfoldet.  
10) Vil holde SVV økonomisk ansvarlig for skader på 
naturressurser, driftsveger, tur- og ridestier, både i 
anleggsfase og driftsfase.  
11) Støtter høringsuttalelsen fra Glennetjernets venner 
om tunnel i Glenneområdet. 
 
 

føringer fra relevante myndigheter i planarbeidet.  
6) Vi takker for lokalkunnskap om mangfoldet rundt 
våtmarksområdet, og henviser forøvrig til pkt.1.8 og 5.1.9 i 
planprogrammet.  
7) SVV forholder seg til gjeldende lovverk og viser til at 
innsigelsen fra Fylkesmannen er trukket i brev til SVV 
30.11.2012. Ønske om etablering av fangdammen tidlig i 
anleggsfasen tas med i det videre arbeidet. 8) Innspillet tas 
med i det videre planarbeidet.  
9) Se svar under kap.2.2 Støy. Støy vil også vurderes ifht. 
fuglelivet. 
10) Se kap 2.7. 
11) Tunnel under Glenneområdet er ikke aktuelt som en del 
av denne reguleringsplanen. Problemstillingen ble avklart i 
kommunedelplanen og påfølgende mekling. 
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Dokument nr 60 
Avsender: Berit Grimsrud 

1) Ønsker at vegen blir lagt dypt i terrenget og at vegen 
blir skjermet med tilleggsskjerming ved nærføring til 
boliger, ikke kun ved tett bebyggelse, men også utenom. 
Dette vil også skjerme for lys fra bilene.  
2) Mener SVV bør beregne støy ut fra høyere hastighet 
enn skiltet, fordi mange ikke holder fartsgrensen. Ønsker 
at det gjennomføres fartsmålinger på veg med tilsvarende 
standard i Østfold, og legger en evt. høyere 
gjennomsnittsfart til grunn for støyberegning.  
3) Lurer på om Regjeringens ønske om fartsgrense 
130km/t innvirker på planleggingen av ny E18. 130km/t vil 
føre til økt støy og luftforurensning fra vegen.  
4) Spør om det er tenkt beregninger for utslipp fra 
tungtrafikk i stigning. Ønsker å vite hvordan nærområdene 
skal hensyntas ifht luftforurensning.  
 

1) Se svar under kap.2.2 Støy. Med tanke på vegbelysning og 
virkningen av dette langs ny E18, tar vi dette inn i pkt. 1.14 
Vegbelysning og lysforurensning.  
2) SVV vil beregne støy for dimensjonerende hastighet på ny 
E18, 100km/t.  
3) Ny E18 planlegges ut fra dimensjonerende hastighet 
100km/t og utformes etter den høyeste vegklassen vi har i 
Norge per i dag, H9. Det finnes per i dag ikke geometrikrav til 
veg som skal ha hastighet 130 km/t, og prosjektet har ikke 
mottatt føringer på at dette skal gjennomføres her.  
4) SVV forholder seg til retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).  

Endringer i planprogrammet: 
 
Nytt punkt: 1.14 
Vegbelysning og 
lysforurensing. 
 
Nytt punkt: 1.15? 
Luftforurensning? 

Dokument nr 66 
Avsender: Glennetjernets venner 

Glennetjernets venner (GV) er en forening som arbeider 

for å verne Glennetjernet og tilliggende områder fra 

skadelig utbygging. GV har levert en omfattende og 

detaljert høringsuttalelse som vedlegges saken i sin 

helhet. SVV har sett seg nødt til å forkorte innholdet 

kraftig, og tar kun opp hovedproblemstillingene i denne 

sammenfattingen.  

1) Mener at kriteriene for regulering ikke er oppfylt. Ber 

om at saken tilbakevises og at FM tar initiativ for 

utredning av tunnel fra Gryteland til Kråkstaddalen. Videre 

1) Høringsuttalelsen fra Glennetjernets venner omhandler 

forhold som er Fylkesmannens ansvarsområder. SVV vil i 

videre planarbeid forholde oss til Fylkesmannens uttalelse til 

planprogrammet og til Fylkesmannens oppfølging av 

resultatet av meklingen 10.9.2012. Konklusjon etter 

meklingen var at FM trakk sin innsigelse til 

kommunedelplanen, brev av 30.11.2012. Se også kap. 2.5 i 

merknadsbehandlingen. 

2) Tunnel under Glenneområdet er ikke aktuelt som en del av 

denne reguleringsplanen. SVV anser at problemstillingen ble 

Ingen endring av 

planprogrammet. 
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må man få avklart kriteriene for jordflyttingen.  

2) Mener at SVV ikke har utredet tunnelalternativ slik det 

kreves i meklingsprotokollen. Mener å kunne 

dokumentere at fjelltunnel lar seg bygge, og har engasjert 

geolog som kan bekrefte dette. Dette vil være positivt for 

kulturminner, kulturlandskap og landbruk.   

3) Mener at SVV bruker andre kriterier for å finne arealer 

for "Ny jord"-prosjektet enn det som er vedtatt i 

meklingsprotokollen, både dyrket og dyrkbar mark skal 

erstattes.  

4) Ønsker opprettholdelse av Bjastadveien og Glenneveien 

for å være tilknyttet Kråkstad lokalsamfunn med skole osv. 

Skogsområdene er viktige for friluftsliv og trening til alle 

årstider for innbyggere i Ski, Kråkstad og Ås, med turstier, 

ridestier, gamle vegfar osv. Alle, inkl. skolene i området, 

må sikres tilgang til skogen.  

5) Svært bekymret for at støy vil skade biologisk mangfold 

ved Glennetjern. Ber om at det planlegges 

støyvoller/støyskjerm for å ivareta det biologiske 

mangfoldet.  

6) Forutsetter at det bygges viltkryssinger der hvor viltet 

er vant til å ferdes. Viltet trekker til Glennetjern i dag. Ny 

E18 vil skape en stor barriere og krever gode løsninger.  

7) Minner om at Glennetjern er del av Hølenvassdraget og 

Morsa vannområde, og derfor skal forvaltes etter 

avklart i kommunedelplanen og påfølgende mekling.  

3) Det henvises til kap 2.5. Viser forøvrig til FMs uttalelse til 

planprogrammet, se pkt. 1 over. 

4) SVV takker for lokalkunnskap og nyttige bidrag i det videre 

planarbeidet. I planarbeidet vil vi forsøke å finne best mulig 

løsninger for kryssinger i området.  

5)  Se svar under kap.2.2 Støy. Støy vil også vurderes ifht. 

fuglelivet. 

6) Løsninger for vilt er en del av planarbeidet, se 

planprogrammet pkt. 5.1.6.  

7) SVV har et samarbeid med PURA og MORSA for å sikre 

hensynet til vassdrag. SVV jobber med tekniske løsninger for 

håndtering av overvann og for å minimere konsekvenser mht. 

erosjon, økt vannføring og tilslamming/forurensning. 

8) Vi takker for opplysningen om lite fall i Glennebekken. 

Tekniske løsninger vil detaljeres i det videre planarbeidet, og 

ikke som en del av planprogrammet. 

9) Viser til pkt. 5.1.8 og 5.1.9 i planprogrammet. SVV har per i 

dag ingen rensemetode for vegsalt og saltsprut. Bekymringen 

er begrunnet og tas med i det videre planarbeidet. SVV jobber 

kontinuerlig med saltproblematikk for å forbedre 

saltningsstrategi og mulige tiltak.  Det vil utarbeides en ytre 

miljø plan for prosjektet som følges opp under anleggsfasen 

som inkluderer før-, under- og etterundersøkelser (5.1.9) av 
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vanndirektivets målsetninger.  

8) Glennetjern og Glennebekken er svært sårbare pga liten 

vannføring. Ved kraftig regnskyll eller langvarig nedbør vil 

en 4-felts veg føre til oversvømmelser, flom og erosjon. 

Påpeker at Glennebekken har svært lite fall, særlig de 

første 700 meterne. Overvann fra ny E18 må derfor ledes 

inn i Glennebekken først etter ca. 1000m. Glennebekken 

bunnfryser på vinteren, dette vil kunne føre til at saltvann 

fra ny E18 flommer ut over våtmarksområdet og jordene. 

Er bekymret for at forurensning fra ny E18 vil ødelegge 

korn og grasarealene langs Glennebekken. Ny E18 vil 

avskjære delebekken mellom Nordre og Østre Glenne, 

samt en lukket vanntilførsel. Mener at planprogrammet 

viser at SVV ikke har tatt særlige hensyn til 

brukerinteressene eller vassdragets sårbarhet.  

9) Kritiske til at vann fra vegbanen vil sive ut i 

våtmarksområdet. Er også bekymret for saltsprut langt 

utenfor vegbanen og veggrøft.  

10) Påpeker at det igangsatt et prosjekt for å ivareta laks 

og ørret lengre ned i Hølenvassdraget. Det er ikke kartlagt 

hvor langt fisken går, GV mener at den kanskje kan gå opp 

i Glennebekken.  

11) Viser til vannressursloven, forurensningsloven, og 

innsigelse fra Fylkesmannen 4.5.2012.  

12) Glennetjern er en rik kulturlandskapsjø, med 

vannkvalitet. Disse undersøkelsene vil være mer utdypende 

enn tidligere undersøkelser. I planarbeidet vil det også inngå 

vassdragstekniske vurderinger sett opp i forhold til avbøtende 

tiltak. SVV tilstreber og ikke å være til hinder for at vassdraget 

skal oppnå god økologisk status. 

10) SVV takker for opplysningen, og viser forøvrig til 

samarbeidet med Morsa-prosjektet. 

11) SVV forholder seg til gjeldende lovverk. 12) Viser til 

planprogrammet pkt. 5.1.5, og videre kartlegging av fuglelivet 

ved Glennetjern. SVV anser forøvrig krav til kartlegging som 

tilstrekkelig oppfylt. 

13) Kommunedelplanen ble vedtatt i 2012, og vi forholder oss 

til vedtatt kommunedelplan som grunnlag for videre 

planlegging. Spørsmål knyttet til høring av 

kommunedelplanen vil ikke bli besvart i denne planfasen. 
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omkringliggende rik sumpskog og myrområde. Tjernet er 

delvis kartlagt, men kunnskapet om artsmangfoldet er 

relativt dårlig. Etterspør bedre kartlegging av det 

biologiske mangfoldet. Viser til naturmangfoldloven, og at 

ny E18 er strid med "føre-var-prinsippet" pga. salting og 

støy. GV kjenner til rødlistede arter som ikke er registrert. 

GV ønsker at avbøtende tiltak, bygges før veganlegget 

starter.  

13) Spørsmål som GV anser som ikke besvart i sin 

høringsuttalelse til kommunedelplanen 17.4.2012 

Dokument nr. 67 
Avsender: Nordli gård, Glenneveien 7, gnr 12 bnr 2 

1) Er sterkt kritiske til at SVV har flyttet traseen forbi 
Glenne fordi ny trasé avviker fra den vedtatte traseen 3 A-
4. Mener dette strider mot en forutsigbar og profesjonell 
planprosess.  
2) Har tidligere muntlig fått forståelse for at vegen skal gå i 
kulvert gjennom Prestegårdsskogen. Er bekymret for mer 
trafikkstøy ved alternativ trasé vist i planprogrammet. 
Mener det er feil prioritering når hensynet til Glennetjern, 
som verken er registrert eller vernet som våtmark, veier 
tyngre enn hensyn til støy for Kråkstadområdet.  
3) Ønsker å få tilsendt snitt-tegninger. Ønsker avbøtende 
støydempende tiltak.  
 
 
 
 
 

1) I arbeidet med reguleringsplan skal veglinja for ny E18 
optimaliseres og endelig plassering skal avklares. Dette skjer 
innenfor kommunedelplanens avgrensning. En 
reguleringsplan er et mer detaljert plannivå enn 
kommunedelplan, og det vil være behov for justeringer når 
resultat av forundersøkelser (som for eksempel 
grunnboringer) foreligger.  
2) Tunnel under Prestegårdsskogen/Glenneområdet er ikke 
aktuelt som en del av denne reguleringsplanen. 
Problemstillingen ble avklart i kommunedelplanen og 
påfølgende mekling. I Ski kommunes vedtak av 
kommunedelplanen, 20.6.2012, forutsettes det avbøtende 
tiltak som sikrer våtmarksområdet ved Glennetjern.  
3) Se svar under kap.2.2 Støy. SVV kan ikke si noe konkrete 
støytiltak på det nåværende tidspunkt. For ytterligere 
informasjon om vegens plassering og detaljering, henviser vi 
til åpne møter i reguleringsplanfasen. Disse vil bli annonsert i 
lokalpressen og på våre nettsider. 

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr 69 
Avsender: Kråkstad og Ski bondelag 

1) Viktig at vedtaket om reetablering om dyrka (SVV tolker 
uttalelsen slik) jord blir gjennomført på en så god måte 
som mulig. Ønsker så langt mulig at de som mister areal 
får nytt erstatningsareal.  
2) Viktig at det blir tatt hensyn til tilgjengelighet til 
jordbruksarealene. Det må bygges driftskryssinger som er 
dimensjonert for moderne landbruksmaskiner.  
3) Ønsker at alle lokalveger i bygda skal bestå som i dag, 
viktig for at ny veg ikke skal splitte opp bygda.  
4) Viktig at det blir tatt hensyn til vassdrag som blir berørt 
av vegen.  
5) Viktig at det ved planlegging og bygging blir tatt hensyn 
til dreneringen på jordene. Det som blir ødelagt, må 
reetableres.  
6) Det må tas hensyn til vannforsyningen til gårdene, da 
alle disse har egne vannkilder.  

1) Se kap 2.5.  
2) Løsning for driftskryssinger for landbruket er omtalt i 
planprogrammets pkt. 1.6.  
3) Viser til planprogrammets pkt. 1.9.  
4) SVV har dialog med Pura og Morsa i planprosessen, viser 
forøvrig til pkt. 5.1.8 og 5.1.9 i planprogrammet.  
5) Viser til svar på uttalelser fra landbrukskontoret i Follo, 
Pura og Morsa, der SVV har tatt inn et tillegg til pkt. 5.1.10 i 
planprogrammet om drenering.  
6) Brønner vil registreres i reguleringsfasen. De vil 
opprettholdes så langt det er mulig, men det kan bli aktuelt å 
erstatte brønnene med tilkobling til den kommunale 
vannforsyningen. 

Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 72 
Avsender: Erik Røhne Andersen, Glenneveien 10, 1408 Kråkstad. 

Innspill/merknad kommer fra grunneier og beboer på 
gården Nordre Glenne i Kråkstad, gnr 11 bnr 1. Mener ny 
E18 vil få store negative konsekvenser for eiendommen, 
bokvalitet og verdiforhold. Er bekymret for nærliggende 
landskap og forventer at SVV gjør ytterligere 
konsekvensutredninger og avbøtende tiltak for skader 
som oppstår. Gården er et 1700-talls tun med SEFRAK-
registrerte bygninger. Understreker viktigheten av 
våtmarksområdet Glennetjern, mht dyreliv og biologisk 
mangfold.  
1) Forventer grundigere analyser av området rundt 
Glennetjern som grunnlag for optimalisering av linja og 
avbøtende tiltak for å bevare vannmiljø og biomangfold. 

1) Henviser til pkt. 5.1.5 i planprogrammet. 2) SVV takker for 
innspill om viltkryssinger og vil vurdere viltkryssinger i det 
videre planarbeidet, pkt. 5.1.6 i planprogrammet.  
3) Kryssing for friluftsliv er en del av planarbeidet.  
4) Viser til pkt. 1.9 i planprogrammet.  
5) Se svar under kap.2.2 Støy.  
6) Brønner vil registreres i reguleringsfasen. De vil 
opprettholdes så langt det er mulig, men det kan bli aktuelt å 
erstatte brønnene med tilkobling til den kommunale 
vannforsyningen.  
7) Ifht lysforurensing, vil det bli tatt inn et eget punkt om 
dette i planprogrammet.  
8) SVV vil orientere om framdrift og løsninger i det videre 

Endringer i planprogrammet:  
 
Nytt punkt: 1.14 
Vegbelysning og 
lysforurensing. 
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Økt vannstand i tjernet vil ha negative konsekvenser for 
jordbruksarealet. Mener at optimalisert gul linje er mer 
skånsom for Glennetjern enn opprinnelig rosa linje.  
2)Det bør vurderes en viltkryssing i området ved 
Glennetjern.  
3)Påpeker store friluftslivsinteresser i området, ønsker 
tiltak for at dette området fortsatt kan være tilgjengelig.  
4) Ønsker at Glenneveien må bestå for å opprettholde 
tilhørigheten til lokalsamfunnet Kråkstad.  
5) Avbøtende tiltak mot støy må gjøres og bekostes av 
SVV. 
6) Hensyn til privat brønn og nødvendige tiltak for å 
bevare denne, må gjennomføres og bekostes av SVV før 
byggestart, samt ved arkeologiske undersøkelser.  
7) Ønsker grundigere dokumentasjon for konsekvens av 
vegbelysningen.  
8) Forventer fyldigere orientering om framdrift og 
konsekvenser av byggeperioden på et senere tidspunkt.  
 

planarbeidet. Eventuelle åpne møter vil annonsert i lokale 
media, og prosjektets nettside vil bli holdt løpende oppdatert. 

Dokument nr 73 
Avsender: Naturvernforbundet i Ski 

1) Er tilfredse med at det arbeides med avbøtende tiltak. 

Bru over Kråkstaddalen er svært viktig, og gir en mindre 

barriere for ferdsel ifht fylling.  

2) Ønsker å bevare Glennetjern, men det må jobbes videre 
med å ta vare på vannkvaliteten.  
3) Påpeker at ved å føre avrenning fra E18 forbi 
Glennetjern, blir det mindre tilsig til tjernet. Er bekymret 
for vannbalansen i tjernet.  
4) Opptatt av fuglelivet og dokumentasjon av før- og 
ettersituasjon.  
5) Skog øst for Glennetjern er fjernet, dette er et 

1) SVV tar innspillet med i det videre planarbeidet. 
2) og 3) SVV vil utarbeide en plan for ytre miljø som en del av 
reguleringsplanarbeidet. I tillegg har vi nær dialog med Pura 
og Morsa, samt vassdragsmyndighetene. 
4) Se pkt. 5.1.5 i planprogrammet.  
5) I arbeidet med reguleringsplan skal veglinja for ny E18 
optimaliseres og endelig plassering skal avklares. Dette skjer 
innenfor kommunedelplanens avgrensning. Hensynet til 
Glennetjern blir en del av denne vurderingen. 
6) Tunnel under Glenneområdet er ikke aktuelt som en del av 
denne reguleringsplanen. Problemstillingen ble avklart i 
kommunedelplanen og påfølgende mekling. 

Ingen endring av 
planprogrammet.  
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argument for å flytte linja lenger unna tjernet. 
6) Ser på alternativ med tunnel som det beste, enkleste og 
mest forutsigbare avbøtende tiltaket. Mener at E18 bør 
legges i tunnel fra Gryteland til Kråkstadelva.  

 

Dokument nr 47 
Avsender: Ski historielag v/Knut Falla 

1) Er generelt bekymret for kjente og ukjente fornminner i 
hele traséområdet gjennom Kråkstad. Spesielt bekymret 
for konsekvenser i Prestegårdsskogen/Grytelandsskogen. 
Området er av stor kulturhistorisk viktighet. Bekymret for 
omlegging av lokalveger og jordflytteprosjektet "Ny jord" 
som vil sette området under press. Er bekymret for 
fornminnene mellom gårdene Harestad og Dyrerud, som 
ligger i traseen.  
2) Er bekymret for at prosjekt "Ny jord" vil dekke over 
verdifulle kulturminner og gjøre ubotelig skade. 3) 
Bekymret for biologisk mangfold ved Glennetjern.  
4) Ber om at SVV gjør ny vurdering av fjelltunnel med 
innløp i Prestegårdsskogen og utløp vest for 
Kråkstaddalen. Mener at grunnforholdene tillater dette og 
at tunnel kan være kostnadseffektivt sammenliknet med 
kostnader knyttet til veg i dagen.  
5) Mener meklingsmøtet 10.9.2012 må ha autoritet, både 
som underlag for vurdering av tunnelmuligheten og 
flytting av jord.  
6) Takker for at ny E18 legges i tunnel under 
Frestadskogen.  

1) og 2) Gjennom konsekvensutredningen i 
kommunedelplanen, ble trasévalg avklart. Det vil aldri være 
mulig å finne en helt konfliktfri trasé, men de ulike temaene 
ble vektet og et valg ble tatt. Akershus fylkeskommune 
gjennomfører nå arkeologiske registreringer innenfor 
kommunedelplanens avgrensing, og kartlegger kjente og 
ukjente fornminner. Dette for å vite hvilke fornminner som 
må frigis som følge av ny E18, men også unngå konflikt med 
verdifulle fornminner i nærhet til ny E18. I prosjekt "Ny jord" 
skal alle arealer for oppdyrking konsekvensutredes, også for 
konflikt med tema kulturmiljø.  
3) Viser til pkt. 3.2 i planprogrammet.  
4) Fjelltunnel under Glenneområdet er ikke en del av vedtatt 
kommunedelplan, og vil ikke vurderes i det videre 
planarbeidet.  
5) Viser til Fylkesmannens høringsuttalelse, dok.nr.61. 
Fylkesmannen har i sin uttalelse til planprogrammet en 
generell kommentar: "Fylkesmannen anser at foreslåtte 
planprogram og vurderingstema er godt egnet til å følge opp 
reguleringsplanene. Vi understreker at reguleringsplanene må 
omfatte masseforvaltning med vurdering av konsekvenser, 
oppfølging i anleggsfasen, vurdering av hensyn til vann, 
vannforvaltning, jordvern, kulturlandskap, vilt og 
landbruksdrift med avbøtende tiltak. Fylkesmannen ønsker å 
delta i videre planprosess. Fylkesmannen anbefaler god 
oppfølging av prosjektet "Ny jord", og at tiltakene og 

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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prosjektet evalueres." SVV vil i videre planarbeid forholder oss 
til Fylkesmannens uttalelse til planprogrammet og til 
Fylkesmannens oppfølging av resultatet av meklingen 
10.9.2012.  

Dokument nr 65 
Avsender: Anders Myhrer, Østre Glenne, gnr 10 bnr 7 mfl., Ski kommune. 

Viser til pkt. 3.2 i planprogrammet.  
1) Mener at alternativ trasé, gul linje i planprogrammet, vil 
være ødeleggende for nåværende og framtidig drift av 
eiendommen, og er mer uheldig enn opprinnelig trasé. 
Flytting av trasé kommer overraskende på grunneier. 
Mener at endret trasé vil medføre nedlegging av 
landbrukseiendommen.  
2) Mener at endret trasé vil påvirke leietakers virksomhet, 
løpebaner for hest, i den grad at de ikke kan benyttes. 
Dette medfører bortfall av leieinntekter fra løpebane og 
deler av låven. Har gjennomført en rekke investeringer på 
eiendommen, bla. med tanke på kjøttproduksjon, med 
sikte på framtidsrettet gårdsdrift.  
3) Mener at endret trasé berører eiendommens beste 
landbruksjord, og at arronderingsmessig er foreslått trasé 
uheldig.  
4) Mener at begrunnelsen for flytting av trasé kan være 
uriktig fordi man ikke vet nok om kulturminner i området. 
Mener også at opprinnelig trasé ikke er ødeleggende for 
Glennetjern. Viser til fylkesmannens innsigelse og mener 
at i begrunnelsen for trasévalg bør hensynet til jordvern 
være et vesentlig poeng.  
5) Mener at alternativ trasé, gul linje, er i strid med 
kommunedelplanen. Påpeker at fortsatt arbeid med 
alternativ trasé vil medføre krav om konsekvensutredning.  
6) Ber SVV vurdere å erverve deler av gnr 14 bnr 23 for å 
kunne opparbeide nye løpebaner.  

1) I arbeidet med reguleringsplan skal veglinja for ny E18 
optimaliseres og endelig plassering skal avklares. Dette skjer 
innenfor kommunedelplanens avgrensning. En 
reguleringsplan er et mer detaljert plannivå enn 
kommunedelplan, og det vil være behov for justeringer når 
resultat av forundersøkelser (som feks grunnboringer) 
foreligger.  
2) Se kapittel 2.7.  
3) Innspillet tas med i planarbeidet.  
4) I området ved Glenne er det mange hensyn som spiller inn 
på trasévalg, bla. landskapshensyn, kulturminner, jordvern og 
naturmiljø. Gul linje er et foreløpig resultat av en 
traséoptimalisering som vektlegger føringene fra Ski 
kommunes vedtak av kommunedelplanen, "Det forutsettes 
også avbøtende tiltak som sikrer våtmarksområdet ved 
Glennetjern". I det videre optimaliseringsarbeidet vil vi 
forsøke å finne en løsning som ivaretar disse hensynene på en 
best mulig måte, og som i tillegg er i henhold til vegnormalens 
krav til linjeføring.  
5) SVV anser krav til konsekvensutredning ihht. pbl som 
oppfylt innenfor hele kommunedelplanens avgrensning 
(planområdet). Det vil gjøres oppfølgende undersøkelser i 
reguleringsplanfase, se pkt. 5.1.2-5.1.7.  
6) Det legges opp til et samferdselsjordskifte i linja, og 
eventuelle makeskifter vil avgjøres i jordskifteretten.  
7) Behov for driftskryssinger vurderes i det videre 
planarbeidet, og innspillet tas med videre.  

Ingen endring i 
planprogrammet. 
 
Endring grovsilingsrapport for  
"Ny jord". 
Areal 14 videreføres til 
reguleringsplan med KU.  
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7) Eventuell landbrukseiendom på begge sider av ny E18 
må knyttes sammen med kulvert, dimensjonert for 
moderne landbruksmaskiner.  
8) Ber om at det etableres høy støyvoll.  
9) Ber om at arealet på gnr 13 bnr 16 vurderes for 
oppdyrking.  
10) Matjord som SVV ikke skal benytte bør tilfalle 
grunneier.  
11) Kraftledning over 10/7 og 13/2 bør legges i bakken slik 
at den ikke hindrer arealutnyttelse ifbm 
landbrukssammenheng.  
12) Har planer om å etablere ridesenter på eiendommen. 
Det vil trolig forutsette reguleringsendring, ber om at 
dette hensyntas i planarbeidet til SVV.  

8) Se svar under kap.2.2 Støy. SVV kan ikke si noe konkrete 
støytiltak på det nåværende tidspunkt.  
9) Innspillet tas med i det videre planarbeidet, og 
konsekvensutredes videre i prosjekt "Ny jord".  
10) I planbestemmelse i kommunedelplanen er SVV pålagt å 
reetablere all dyrka mark som bygges ned av ny E18 i Ski og Ås 
kommune. Matjord vil derfor flyttes til nye arealer og ikke 
tilfalle grunneier i dette prosjektet.  
11) SVV gjør nødvendige omlegginger av kabler og ledninger 
som følge av ny E18.  
12) SVV regulerer kun til formålet ny E18 og tilhørende 
anlegg.  
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4.2 Merknader og innspill i Ås kommune 
 

MERKNAD / INNSPILL 
 

SVVs VURDERING KONKLUSJON 

Dokument nr 11 
Avsender: Lasse Kristensen, Gamle Kongevei 14A, 1400 Ski 

Er allerede plaget av støy fra dagens E18 og frykter økte 
støyplager. Boligen ligger høyere enn dagens E18. Håper at 
det blir lagt en støyvoll langs Vassflobekken.  
 

Se svar under kap.2.2 Støy.  Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 12 
Avsender: Per Edvin Vedvik, Valkyrieveien 33, 1400 Ski 

Har bolig på Nygårdsåsen, hører trafikk fra dagens E18 
godt, håper på en støyvoll langs ny E18. Er postitiv til ny 
E18, men har følgende spørsmål til støyskjerming: Hvilken 
type støyskjerming er tenkt i området fra Da Vinci bru mot 
Østreng/Sneissletta? Kommer vegen lavere enn dagens 
terreng? 

Se svar under kap.2.2 Støy. Vi vet ikke nøyaktig hvor ny E18 vil 
ligge i terrenget i forhold til dagens E18. Dette vil bestemmes 
gjennom reguleringsplanarbeidet.  

Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 17. 
Avsender: Karl Petter Breivik, Oppegård Bil AS 

Gjelder næringseiendom ved Nygårdskrysset. Påpeker at 
det i planprogrammet vises en 10 m sikkerhetssone fra 
hvit stripe på vegen og har følgende spørsmål: Betyr dette 
at eksisterende parkeringsområde må flyttes dersom den 
er innenfor sikkerhetssonen? Bemerker at 
parkeringsplasser er viktig for bilbutikken. 

Det er krav om 10 meter sikkerhetssone fra vegens hvitstripe. 
Arealinngrepet langs ny E18 vil ikke være endelig fastlagt før 
forslag til reguleringsplan foreligger. Opplysningene om 
eiendommens eksisterende arealbruk tas med videre i 
planarbeidet. SVV vil orientere om framdrift og løsninger i det 
videre planarbeidet. Eventuelle åpne møter vil annonsert i 
lokale media, og prosjektets nettside vil bli holdt løpende 
oppdatert. 

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr. 25 
Avsender: Bjørn Bratz, Rombekkveien 23, 1400 Ski 

Ønsker ikke at dagens E18 mellom Holstad og 
Nygårdskrysset blir stengt for gjennomkjøring. Det 
påpekes at stenging av vegen gir ulemper for beboerne på 
Sneissletta, i form av omveger og at ekspressbusstopp 
kanskje forsvinner. Dette kan føre til unødvendig biltrafikk. 
 

Se kap. 2.4 Lokalveg Sneissletta.  Endring i planprogrammet:  
 
Nytt kapittel 2.3 Sneissletta.  

Dokument nr 31 
Avsender: Kari Irene Aalhus Rugsveen og Thor Arne Rugsveen, Rombekkveien 27, 1400 Ski 

1) Ønsker ikke at dagens E18 mellom Holstad og 
Nygårdskrysset blir stengt for gjennomkjøring.  

2) Ønsker at ekspressbussen fortsatt skal stoppe på 
Sneissletta.  

3) Er bekymret for ny plassering av Holstadkrysset 
fordi det kommer for nært bebyggelsen og med 
større trafikkmengde.  

4) Er bekymret for støy, spesielt motorstøy. Krever 
støyskjerming. 

1) Se kap.2.4 Lokalveg Sneissletta. 
2) Det ser foreløpig ikke sannsynlig ut at busselskapene 

ønsker å ha holdeplass i nytt Holstadkryss, men 
opprettholde holdeplassene i dagens Holstadkryss, og 
i Nygårdskrysset på ny E18. 

3) Ny plassering av Holstadkrysset er gjort av hensyn til 
jordvern.  Støymessige konsekvenser og evt. tiltak vil 
vurderes som del av planarbeidet. 

4) Se svar under kap.2.2 Støy.  

Endring i planprogrammet:  
 
Nytt kapittel 2.3 Sneissletta 

Dokument nr. 32 
Avsender: Holstad Grendelag v/Trond Finstad, Solbakken, 1430 Ås 

Kommer med innspill på vegne av sin familie og Holstad 
grendelag.  

1) Mener at tunnel under jernbanen og over 
Bølstadbekken er en god løsning, men foreslår å 
legge vegen under bekken. Dersom vegen skal 
over bekken, må det legges lokk over vegen og 
bekken i rør. 

2) Mener at "ny jord"-prosjektet kan føre til 
forbedring av jordmasser som i dag er vanskelig å 
drifte.  

1) SVV jobber med løsning for kryssing av jernbanen. 
Valg av løsning vil bli gjort gjennom 
reguleringsplanarbeidet.  

2) Innspillet vil vurderes i det videre planarbeidet. 
3) Se svar under kap.2.2 Støy.  
4) Dagens E18 vil bli nedklassifisert til fv. 128 og gang- og 

sykkelvegforbindelse langs denne er ikke en del av 
reguleringsplanarbeidet.  
Det bli laget en behovsanalyse for lokalvegnettet, vi 
henviser til kap. 1.8 i planprogrammet. 

Endring i planprogrammet:  
 
Nytt kapittel 2.3 Sneissletta 
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3) Dersom vegen legges i tunnel, gir dette mindre 
støyulemper. 

4) Ønsker gang- og sykkelveg lang dagens E18 i 
retning østover fra rv. 152.  

5) Ønsker at dagens E18 skal opprettholdes og kobles 
mot fv. 156 som omkjøringsmulighet, for å dekke 
transportbehovet i nærmiljøet.  

6) Ønsker ikke innkreving av bompenger på 
lokalvegen.  

Ønsker at dagens sykkelveg tilkobles ved Da Vinci bru. 

5) Se kap. 2.4 Lokalveg Sneissletta. 
6) Se kap. 2.8 Bompenger. 

Det vil bli opprettholdt en gang- og sykkelvegforbindelse fra 
Sneissletta og i retning Nygårdskrysset. 

Dokument nr 34. 
Avsender: Fredrik Ystehede, e-post: ullay@online.no 

Ønsker at det tas hensyn til framtidig kobling mellom E6 og 
E18 (Holstad-Vassum) i planleggingen av nytt Holstadkryss. 
Uttrykker at det er et problem med tungtrafikk mellom E6 
og E18 som passerer gjennom Ås sentrum, en forbindelse 
Vassum-Holstad vil redusere denne. Skriver at ny fv.152 er 
ønsket i neste periode, dvs. samtidig med at ny E18 
bygges. Ønsker at ny fv.152 får en direkte tilknytning til 
nytt Holstadkryss. Påpeker at vist løsning for nytt 
Holstadkryss gir økt kjørelengde for trafikk mellom Ås/Ski 
og E18 østover. Ønsker at Bergerkrysset utformes slik at 
trafikken lett kommer inn på eksisterende E18. Ønsker at 
ny fv.152 bør vises mer oppmerksomhet i planen. Mener 
SVVs trafikktellinger for ÅDT gjort i 2013 Korsegården-Ås 
sentrum er for lave, og viser for lav trafikkvekst. Ønsker en 
utvidelse av fv.152 til 4 felt fra Korsegården til Ås sentrum, 
og ny linje langs jernbanen mot Holstad. Foreslår at ny 
fv.152 krysser under jernbanebrua på Holstad for å spare 
dyrket mark. 
 

Forbindelsen Holstad-Vassum: Rv. 23 knyttes til E18 på 
Vinterbrokrysset som i dag. Det pågår en overordnet 
utredning om kryssing av Oslofjorden (KVU Horten – Moss) 
som vil kunne påvirke dette. Utredningen skal være ferdig 
sommeren 2014 og vil gi svar på de overordnede valgene for 
hvor Oslofjorden skal krysses. Kobling mellom E18 Holstad - E6 
Vassum er ikke en del av prosjektet E18 Retvet-Vinterbro. 
Bergerkrysset: SVV tolker "Bergerkrysset" til å være kryss 
mellom dagens E18 og Bergerveien. Denne forbindelsen blir 
opprettholdt når ny E18 er ferdigstilt. Ny Fv.152: E18 Retvet-
Vinterbro forholder seg til veglinja for ny fv.152 slik den ligger 
i vedtatt kommuneplan, med kobling til eksisterende 
Holstadkryss. Ny fv.152 er ikke en del av dette prosjektet, 
verken fra Ås til Holstad eller fra Korsegården til Ås. Innspill til 
linjeføring og tverrprofil for ny fv.152 rettes til Ås kommunes 
arbeid med rullering av kommuneplanen. 

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr. 37 
Avsender: Pura, pb 183, 1431 Ås. 

Ny E18 berører nedslagfelt med tilhørende 
tilførselsbekker: Østensjøvann, Årungen og Gjersjøen. Ny 
E18 er et viktig samferdseltiltak og samfunnet er tjent med 
at prosjektet gjennomføres. Det er fare for forurensning av 
vannmiljøet og god planlegging i alle faser er vesentlig. 
Etablering av ny E18 må gjennomføres på en slik måte at 
vannkvaliteten ikke påvirkes i negativ grad.  
Uttalelse til E18 Vinterbro-kommunegrensa:  
1) Anleggsarbeider vil medføre stor avrenning av partikler 
og næringsstoffer til vassdragene ifbm graving og 
mellomlagring av masser. Ønsker planlegging og 
gjennomføring som gir minst mulig avrenning til de 
sårbare vassdragene. Vassdragshensyn må veie tungt i 
planlegging av massedeponier.  
2) Viktig med avbøtende tiltak som minimerer 
forurensning av vassdragene f.eks. rensedammer, 
håndtering av tunnelvaskevann, håndtering og rutiner for 
salting. Saltholdig vann bør føres direkte til havet der det 
er praktisk mulig, for å unngå saltutslipp i Gjersjøen. 
Ønsker oppsamling av overflatevann over Bølstadbekken.  
3) Vann fra tunneldriving skal renses, og utslippsnivå må 
fastsettes etter statlige krav. Ønsker å involveres sammen 
med kommunene i denne prosessen.  
4) Vassdragshensyn må tas ved eventuell plassering av 
snødeponi.  
5) Drenering og hydrotekniske anlegg i landbruket må 
ivaretas på eksisterende jordbruksarealer ved etablering 
av ny vei.  
6) Elver og bekker må sikres mht potensiell erosjonsrisiko. 
Ved transport av mer vann i vassdragene, vil 
erosjonsrisikoen øke. Det må gjennomføres kartlegging av 

SVV henviser til planprogrammets pkt. 5.1.8 og 5.1.9.  
Svar på uttalelse til E18 Vinterbro-kommunegrensa:  
1)Det vil utarbeides en ytre miljøplan for prosjektet i 
reguleringsfasen. Planen følger prosjektet og revideres 
fortløpende etter behov.  
2) og 3) Tekniske løsninger for håndtering av overflatevann og 
tunnelvaskevann i anlegg og driftsfase vil detaljeres i det 
videre planarbeidet. Vassdragsinteressene vil bli involvert i 
dette arbeidet.  
4) SVV tar dette til etterretning, se forøvrig pkt 1.10.  
5) Vi ser at punktet ikke er tilstrekkelig omtalt og tar dette inn 
under pkt 5.1.8 i planprogrammet.  
6) SVV anser dette som tilstrekkelig beskrevet i pkt. 5.1.8.  
7) Både SVV og rådgiver har høy vannfaglig kompetanse.  
Svar på uttalelse til "Ny jord":  
1)Hensyn til vannmiljø i KU for "Ny jord" skal utredes som 
beskrevet i pkt. 5.1.9. Hvilke arealer som dyrkes opp, vil 
framkomme etter gjennomført KU for planen. I planforslaget 
for "Ny jord" vil det framkomme hvilke miljøkrav som skal 
stilles til arealene. Det arbeides med prosjektet i en egen 
koordineringsgruppe, der blant annet FM OA er representert 
med miljø- og landbruksavdeling. Videre planlegging skal ta 
spesielle hensyn til mellomlagring av matjord som skal flyttes i 
Ny jord-prosjektet ut fra et høyere innhold av næringsstoffer. 
Det tilstrebes å hindre avrenning til vassdrag fra 
massedeponier og spesielt ikke fra matjord. 2) Ekstra avsnitt 
legges inn i kapittel 1.12 i planprogrammet. Behov for nye 
fangdammer for å ta avrenning fra nydyrket mark i Ny jord-
prosjektet må vurderes i det enkelte tilfelle ut fra arrondering, 
arealstørrelse og nærhet til vassdrag.  
SVV tar med innspillet i videre planlegging, se forøvrig pkt. 

Endringer i planprogrammet:  
 
Pkt. 5.1.10: Drenering og 
hydrotekniske anlegg i 
landbruket skal ivaretas på 
eksisterende og nye 
jordbruksarealer.  
 
Pkt. 1.12 Mellomlagring av 
matjord skal håndteres 
særskilt både når det gjelder 
avstand fra vassdrag og i 
forhold til sikring mot 
avrenning til vassdrag. Når 
det gjelder permanent 
plassering av næringsrik jord 
skal blant annet avstand fra 
vassdrag og arealenes 
helningsgrad vektlegges ved 
utvelgelse av arealer.  
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områder som krever en slik sikring.  
7) Den vannfaglige kompetansen i prosjektet må ha høy 
kvalitet, med streng kvalitetssikring. Uttalelse til "Ny 
jord"-prosjektet:  
1) Viktig at vassdragshensyn tillegges stor vekt i "Ny jord"-
prosjektet. Vurdering av følgende forhold: Hvilke arealer 
skal dyrkes opp, og hvilke miljøkrav skal stilles til disse?  
2)Flytting og mellomlagring av masser må planlegges og 
gjennomføres slik at avrenning til vassdragene minimeres. 
Jorda bør analyseres for P-Al-tall som legges til grunn for 
fordeling og plassering av jordmassene ifht nærhet til 
vassdrag.  
3) Viktig å etablere egne fangdammer som avbøtene tiltak 
for disse prosjektene. Hvis nødvendig må eksisterende 
fangdammer vedlikeholdes som resultat av økt belastning.  
4) Vannområde Pura ber om å bli involvert i arbeidet når 
vannkvalitet er tema.  
Generelt:  
1) SVV må ha en detaljert plan for hvordan 
anleggsarbeidet skal følges opp. Nødvendig med tett 
dialog med entreprenør. Egne ressurser må settes inn for å 
sikre dette.  
2) Det må tas hyppige vannprøver. Prøvetakingsprogram 
for de berørte vassdragene bør samordnes med PURAs og 
kommunenes program for vannkvalitetsovervåkning. 
Prøvetaking må starte i god tid før anleggsfasen for å 
dokumentere før-tilstanden.  
3) Ber om at kostnader pga forsinkelser i anleggsarbeidet 
grunnet værforhold inkluderes i kostnadsberegningene.  
4) Pura imøteser kontinuerlig fokus på vannkvalitet i 
etablering av ny E18. Vannkvaliteten skal ikke forringes i 
arbeidet med planlegging, etablering og drift av vegen.  
5) Pura er fornøyd med informasjonen fra prosjektet hittil. 

5.3.6 i planprogrammet.  
3)For hensyn til og etablering av fangdammer, se pkt. 5.1.9. 
Forøvrig tas innspill om rutiner for vedlikehold med i videre 
planlegging. 
4) Ønske om involvering tas til etterretning.  
Svar på "generelt":  
1) YM-planen utarbeides i reguleringsplanfasen, og 
videreføres i anleggsfasen. "Ny jord"-prosjektet er et 
pilotprosjekt, og SVV bruker store ressurser for å sikre best 
mulig prosess og gjennomføring. Prosjektet har høy vannfaglig 
kompetanse for kvalitetssikring i anleggsfasen.  
2) Punktet tas til etterretning. 3) SVV er klar over at 
værforholdene har betydning for resultatet av masseflytting, 
spesielt i "Ny jord"-prosjektet. Dette er derfor tema i 
reguleringsfasen og i de påfølgende fasene av prosjektet.  
4) Både SVV og rådgiver har høy vannfaglig kompetanse. Vi 
forholder oss til gjeldene lovverk og vil ha videre dialog med 
Pura og Morsa om dette.  
5) Ønsket om involvering tas til etterretning og vi ser fram til 
et godt samarbeid.  
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Pura ber om å fortsatt bli inkludert i det videre 
planarbeidet, og å bli involvert på møter i "Ny jord"-
prosjektet når vannkvalitet er tema.  

Dokument nr 40. 
Avsender: Jon Dørre, Nygårdsveien 14, 1400 Ski. Gnr 103 bnr 63 

Er usikker på hvordan vegutbyggingen vil påvirke 
eiendommen. Er opptatt av innvendig og utvendig støy. 
Ser helst at vegen blir lagt i kulvert, eventuelt senket ifht. 
bebyggelsen på Nygård, med tilhørende voll og 
støyskjerm. En kulvert vil også spare dyrka mark. Ber om 
informasjon om planleggingen/arbeider som antas å 
berøre eiendommen. Innspill om gangveg/gamle E18: 
Vises til møte på Ås rådhus. Ønsker ny gang- og 
sykkelvegforbindelse mellom Sneissletta og Da Vincibru 
vest for ny E18, for å unngå farlige situasjoner med sykling, 
rulleskibruk og annen trafikk i Nygårdsveien. 
 

Se svar under kap.2.2 Støy.  
 
SVV vil orientere om framdrift og løsninger i det videre 
planarbeidet. Eventuelle åpne møter vil annonsert i lokale 
media, og prosjektets nettside vil bli holdt løpende oppdatert. 
Forøvrig tar vi kontakt med direkte berørte grunneiere.  
 
SVV takker for lokalkunnskap om konfliktsituasjon ifht 
trafikksikkerhet i Nygårdsveien. Innspillet tas med i det videre 
planarbeidet. 

Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 42 
Avsender: Stian Norderud, Sleipners vei 2, 1400 Ski 

Innspill til E18 forbi Nygårdsåsen. Meget interessert i 
videre utvikling av E18, bor i rød sone ifht. Støy. Foreslår 
plassering av ny gang- og sykkelveg fra Sneissletta mot 
Nygårdsåsen vest for ny E18. Begrunnes med at 
Nygårdsveien som i dag brukes som del av gang- og 
sykkelveg, er meget trafikkert og denne trafikkblandingen 
er uheldig. Påpeker at strekningen er skoleveg, men ikke 
har blitt prioritert i rapporten om trygging av skoleveger i 
Akershus. 

 Se svar under kap.2.2 Støy. SVV vil orientere om framdrift og 
løsninger i det videre planarbeidet. Eventuelle åpne møter vil 
annonsert i lokale media, og prosjektets nettside vil bli holdt 
løpende oppdatert. Forøvrig tar vi kontakt med direkte 
berørte grunneiere. SVV takker for lokalkunnskap om 
konfliktsituasjon ifht trafikksikkerhet i Nygårdsveien. Innspillet 
tas med i det videre planarbeidet. Ifht rapport om trygging av 
skoleveger i Akershus, var prioriteringen gjort for skoleveg 
langs fylkesveg. Strekning 5 i Ås er en del av riksvegnettet og 
er derfor naturlig at denne ikke ble prioritert i denne 
rapporten. Gang- og sykkelveg på denne strekningen vil bli en 
del av reguleringsplanarbeidet.  

Endring i planprogrammet:  
 
Nytt kapittel 2.3 Sneissletta 
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Dokument nr 45. 
Avsender: Haugerudveien velforening v/Odd Kristian Hamborg 

Vil bli sterkt berørt av ny E18. Mener at kryssing over 
jernbanen ved Holstad vil gi svært store støyplager i en 
omkrets på flere kilometer.  
1) Ønsker ny E18 i tunnel fra nordvestsiden av 
eksisterende jernbane og nordøst for dagens E18, helst i 
skogkanten for å spare det åpne jordbrukslandskapet. 
Dette vil også spare et gårdstun, minst to 
boligeiendommer og store landbruksarealer ifht. SVVs 
forslag.  
2)Alternativt bør E18 krysse under eksisterende 
jernbanelinje, og tunnel mot Haugerud gård må senkes 
mer ifht. SVVs forslag. Tunnelen må forlenges slik at det 
kan anlegges dyrka mark over. Ønsker at ny E18 legges i 
dyp skjæring fra nytt Holstadkryss mot tunnel under 
jernbanen. Det bør vurderes lokk over skjæringen og 
etablering av dyrka mark over. Ønsker etablering av nytt 
Holstadkryss i skogen, slik at landskap og dyrka mark 
skånes mest mulig.  
3)Ved Nordre Skuterud gård bør tunnelen forlenges og 
legges dypere, slik at det kan etableres dyrka mark på lokk 
over tunnelen. 4)Forutsetter at det etableres svært gode 
støyskjermingstiltak langs hele vegtraseen. 
 

1) og 2) SVV jobber med løsning for kryssing av jernbanen og 
området er et av områdene på strekningen med høyest 
prioritet på grunn av kompleksitet mht tekniske løsninger. 
Valg av løsning vil bli gjort gjennom reguleringsplanarbeidet.  
Valg av løsning vil være basert på ulike kriterier (bla. 
geoteknikk, jordvern, økonomi og hensyn til Østfoldbanen).  
3) Ytterligere senking av tunnel ved Nordre Skuterud gård er 
ikke aktuelt, pga terrengforhold videre østover mot 
Grytelandsgårdene. Ny E18 skal krysse over Skuterudbekken i 
bru. Lengden på Holstadtunnelen vil bli endelig avklart i 
reguleringsplanfasen.  
4) Se svar under kap.2.2 Støy. 

Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 46 
Avsender: Eva Christina Moen, Nygårdsveien 4, 1400 Ski 

1) Håper på rask framdrift i prosjektet. Viktig å klarhet i 
framdrift, og hva de skal forholde seg til gjennom 
prosessen. Har vært "fanget" av planprosessen så langt og 
opplever uvisshet og restriksjoner samt ekstremt høy støy. 
Håper på mer detaljerte beskrivelser i framtidig materiale. 

1) Reguleringsplanarbeidet følger så langt planlagt  
framdriftsplan og vi forventer vedtak av planen våren 2016. 
Arealinngrep og konsekvenser av veganlegget vil ikke være 
endelig fastsatt før reguleringsplanen er vedtatt. I løpet av 
kommende planprosess vil materialet som foreligger bli mer 

Endring i planprogrammet:  
 
Nytt kapittel 2.3 Sneissletta 
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2) Lokalveg Sneissletta-Nygård: Eksisterende gangveg har i 
dag noe motorisert ferdsel, og det må gjøres tiltak for å 
stoppe dette. Det er uaktuelt å åpne Nygårdsveien for 
lokaltrafikk fra Sneis/Rissletta og viser til forringelse 
boligmiljø, og fare for støy også fra denne vegen.  
3) Høydeforskjell mellom dagens E18 og bebyggelse: 
Bebyggelsen langs E18 ligger opptil 2 meter lavere enn 
dagens E18 nivå. Støy og synlighet fra E18 er belastende. 
På grunn av terrenget gjelder dette mange boliger i 
området. Ønsker at ny E18 legges lavt i terrenget.  
4) Dagens støynivå oppleves uakseptabelt høyt, og 
opplever at Ås kommune og Statens vegvesen i årevis har 
skjøvet ansvaret for å løse dette over på bygging av ny 
E18. Mener støyen har helseskadelige nivåer som ingen tar 
ansvar for. Opplever at SVV på sist møte i Ås ikke oppfyller 
forventningene til støyskjerming langs ny E18. Ønsker 
grundig og umiddelbar gjennomgang med og opplysninger 
til alle berørte i området om hva de kan forvente seg 
støymessig av ny E18, og hva som kan gjøres med 
nåværende støysituasjon før ny E18 bygges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

og mer detaljert. SVV vil holde åpne møter i løpet av 
planprosessen, samt distribuere nærinfo. Disse vil bli 
annonsert i lokalpressen og på våre nettsider, 
www.vegvesen.no. Forøvrig tar vi kontakt med direkte berørte 
grunneiere.  
2) SVV takker for lokalkunnskap om konfliktsituasjon ifht 
trafikksikkerhet i Nygårdsveien. Innspillet tas med i det videre 
planarbeidet.  
3) SVV arbeider med optimalisering av veglinja og støy er en 
av faktorene som vurderes ved plassering av veglinja.  
4) Se svar under kap.2.2 Støy. Hvis tidligere informasjon har 
gitt forhåpninger om andre typer støytiltak, beklager vi dette.  
Vi vil informere om framtidig støysituasjon på åpne møter, når 
mer detaljert informasjon om dette foreligger. Midlertidig 
støyskjerming før ny E18 bygges, er dessverre ikke en del av 
dette prosjektet.  



E18 Retvet – Vinterbro. Høring av planprogram for reguleringsplaner. Merknadsbehandling 

 Statens vegvesen Region øst                                                                                                                                                                                                                                   
38 

 

Dokument nr 48 
Avsender: Hans Kristian Burum, Skyssjordet, Kongeveien 181, 1407 Vinterbro og Thorvald Sverdrup, Riis gård, Kongeveien 197, 1407 Vinterbro 

Gjelder eiendommene 101/1 og 102/1. Ber om utredning 
av:  
1) Veg over ny E18 mellom eiendommene for tømmerbiler 
og skogsmaskiner.  
2) Viltovergang ved Holstadskogen mot Melby med 
samlokalisert med veg i pkt. 1.  
3) Jordvoll på vestsiden av E18 mot kulturlandskapet i 
Nordby.  
4) Stenging av eksisterende E18 ved kontrollplass på Sneis.  
5) Tilbakeføring av ubrukt vegareal til dyrka mark. 6) 
Ønsker ikke parallell lokalveg vest for ny E18 fra Sneissletta 
til Nygård. Ønsker jordvoll vest for ny E18 mot 
kulturlandskapet i Nordby. Ønsker hensiktsmessig 
arrondering. Står til disposisjon til møte med SVV om gode 
løsninger for eiendommene. 

I planarbeidet vil følgende utredes:  
1) og 2) Ny driftsveg for skogsdrift mm. Over ny E18 i området 
Sneis-Nygård og mulighet for samlokalisering med 
viltovergang og friluftslivet.  
3) Behov for støytiltak (f.eks. jordvoll) og hvor det er mulig å 
etablere støytiltak vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Se 
for øvrig kap. 2.2 Støy. 
4) og 6) Se kap. 2.4 Lokalveg Sneissletta. Innspillet tas med i 
det videre arbeidet.  
5) Dersom det blir liggende restareal fra tidligere vegformål 
som er hensiktsmessig å omgjøre til landbruksformål er dette 
ønskelig. Forøvrig tar vi kontakt med direkte berørte 
grunneiere. 

Endring i planprogrammet:  
 
Nytt kapittel 2.3 Sneissletta 

Dokument nr 51. 
Avsender: Grunneierlag E18 - Ås kommune 

1) Ønsker at Holstadtunnelen rettes ut og kommer ut øst 
for SVVs forslag til plassering(se innspill med skisse). 
Mener dette gir følgende fordeler: bedre fjellforhold i 
tunnel, rettere tunnel, enklere kryssing av Bølstadbekken, 
større høyder på sidene, bedre forhold ved kryssing under 
jernbanelinjen, flere eiendommer spares (sammenliknet 
med brualt.), betydelig mindre støy i området).  
2) Foreslår lukking av Bølstadbekken og ny E18 i kulvert 
slik at området kan brukes til massedeponi. Dette gir 
enklere terreng for landbruk, rom for massedeponi i 
nærhet til trasé. 3) Bekymret for støy ved brualternativ, 
støy vil ha stor rekkevidde og er vanskelig å dempe. 
Kulturlandskapet vil forringes og flere eiendommer vil gå 

1) SVV jobber med løsning for kryssing av jernbanen og 
området er del av prosjektet med høyest prioritet på grunn av 
kompleksitet mht tekniske løsninger. Valg av løsning vil bli 
gjort gjennom reguleringsplanarbeidet.  Valg av løsning vil 
være basert på ulike kriterier (bla. geoteknikk, jordvern, 
økonomi og hensyn til Østfoldbanen).  
2) Innspillet tas med i det videre planarbeidet, se forøvrig svar 
i punkt 1.  
3) Se svar under kap.2.2 Støy og planprogrammets pkt.2.3.1. 
Mtp vegbelysning og virkningen av dette langs ny E18, tar vi 
dette inn i pkt. 1.14 Vegbelysning og lysforurensning  
4) Jordvern er den viktigste årsaken til foreslått plassering av 
nytt Holstadkryss. SVV tar innspillet med i det videre 

Endring i planprogrammet: 
 
Nytt punkt: 1.14 
Vegbelysning og 
lysforurensing. 
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tapt. Mener vegbelysning og billys på brua vil skape 
ulemper for nærmiljø. 
4) Nytt Holstadkryss: Viktig at alle veger og avkjørsler 
tilknyttet krysset blir samlet for å spare dyrkamark. Disse 
arealene egner seg for oppdyrking.  
5) Ønsker at det legges til rette for gang- og sykkelveg fra 
Da Vinci bru mot Kråkstad langs dagens E18.  
6) Ønsker at ny E18 forbi Sneissletta gir minst mulig støy 
for eksisterende bebyggelse.  
7) Ønsker minst mulig beslag av dyrka mark, både mht ny 
E18 og lokalveger. Ønsker å få lagt lokalveg inntil ny E18.  
8) Forutsetter at fornuftige driftskryssinger blir etablert i 
nært samarbeid med grunneiere.  
9) Ønsker mulig etterbruk av anleggsveger.  
10) Viktig med viltkryssinger i området.  
11) Ser fram til et konstruktivt samarbeid med SVV. 
 

planarbeidet. 5) Viser til planprogrammets pkt 1.8 og nytt 
punkt 2.3.  
6) Se pkt. 3).  
7) SVV er klar over konflikt med jordvern i området, og tar 
hensyn til dette så langt der er mulig.  
8) Se pkt. 1.6 i planprogrammet. Forøvrig tar vi kontakt med 
direkte berørte grunneiere.  
9) Hvor anleggsveger etableres og om de eventuelt kan 
opprettholdes etter ferdigstillelse av anlegget, blir en 
vurdering i det videre planarbeidet.  
10) Viser til planprogrammets pkt. 1.6 og 5.1.6. Løsning for 
viltkryssinger er en del av planarbeidet. 
11) SVV ønsker også et konstruktivt samarbeid med 
grunneierne.  

Dokument nr 50. 
Avsender: Linda og Odd Tollefsrød 

Bor på Sneissletta.  
1) Ønsker ikke at ny E18 kommer for nærme, ønsker å 
beholde noe vegetasjon mot bebyggelsen.  
2) Er usikker på effekten av støyskjerming.  
3) Ønsker gangbro over ny E18 mot Holstadskogen.  
4) Ønsker ikke å stenge eksisterende E18 mellom 
Sneissletta og Nygård, fordi det vil avskjære dem fra bygda 
de tilhører (skoler, idrettsanlegg, kirke, barnehager). 
Frykter også for at de vil miste busstilbud på grunn av 
dette.  
5) Forventer en fornuftig plan for plassering av 
bomstasjoner. Ønsker ikke å måtte passere en bomstasjon 
på veg til viktige målpunkter.  

1) Innspillet tas med i det videre planarbeidet.  
2) Se svar under kap.2.2 Støy.  
3) Se planprogrammets pkt. 5.1.7.  
4) Se svar under kap. 2.4 Lokalveg Sneissletta. Innspillet tas 
med i det videre arbeidet. Det ser foreløpig ikke sannsynlig ut 
at busselskapene ønsker å ha holdeplass i nytt Holstadkryss, 
men opprettholde holdeplassene i dagens Holstadkryss, og i 
Nygårdskrysset på ny E18.  
5) Se svar under kap. 2.8 Bompenger. 

Endring i planprogrammet:  
 
Nytt kapittel 2.3 Sneissletta 
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Dokument nr 59. 
Avsender: Beboere i Haugerudveien 47 og 49, 60/19 og 60/6 i Ås kommune 

Bor i Haugerudveien 47 og 49 og har utsikt mot jernbanen 
og dagens E18 (illustrert med foto). Vil bli sterkt berørt av 
ny E18 i anleggsfasen og frykter at ferdig veg vil gi 
betydelig støy og visuell forurensning. Er opptatt av å 
begrense konsekvensene av ny E18.  
1) Er opptatt av at kulturlandskapet på Holstad-Sneis skal 
bevares uten unødvendige inngrep, og at det beslaglegges 
så lite dyrka mark som mulig. 2) Mener at temaene 
landskap og friluftsliv ble for dårlig utredet i 
kommunedelplanen, og må inn som KU-tema i 
reguleringsplanen.  Mener at beskrivelsen av tiltaket i 
landskapet i kommunedelplanen var svært mangelfull, 
med til dels feil beskrivelse av konsekvenser. I kap. 4.1.5 
var kun delstrekning A for Sneissletta vurdert. Har bedt om 
stillbilder fra 3D-modellen for å vurdere 
landskapskonsekvensene selv. Dette ble ikke gjort, og 
forutsetter nå at visuelle konsekvenser synliggjøres og 
vurderes i reguleringsplanen. Fjernvirkning av lys og evt. 
avbøtende tiltak må inngå.  
3) Er kritisk til kunnskapsgrunnlaget for 
konsekvensanalysen mht nærmiljø og friluftsliv i 
kommunedelplanen. Påpeker at grusvegen langs 
jernbanen brukes hyppig til allsidig friluftsliv. Påpeker at Ås 
kommune gjennom kommuneplanen har lagt inn bolig- og 
næringsutvikling på Åsmåsan, med området som 
nærmeste turmulighet.  
4)Ønsker at både kryssing over og under jernbanen 
utredes videre, på detaljeringsnivå som forskrift om KU 
krever. Kryssing under jernbanen vil spare dyrka mark, 
mindre støy, mindre lysforurensning og gi mindre 

1) SVV tar innspillet med i det videre planarbeidet.  
2) og 5) Kommunedelplanen ble vedtatt i 2012, og vi forholder 
oss til kommunedelplanen som grunnlag for videre 
planlegging. SVV har oppfylt krav til KU for landskap og andre 
tema for strekningen Nygård-Retvet. Planprogrammets pkt. 
5.1.2-5.1.7 omtaler oppfølgende undersøkelser for disse 
temaene som skal gjøres i reguleringsplanen. For å 
imøtekomme bekymringen for landskapskonsekvensene i 
området, vil vi synliggjøre visuelle konsekvenser av tiltaket for 
landskap og nærmiljø gjennom planbeskrivelsen. Ifht 
lysforurensing, vil bli tatt inn i planprogrammet.  
3) SVV takker for innspill om allsidig bruk av friluftsområdet 
ved Slørstad/grusveg langs jernbanen og vedlagte skisser. 
Dette brukes i vurderingen i det videre planarbeidet. Se også 
svar til dok.nr.41.  
4) og 6) SVV jobber med løsning for kryssing av jernbanen og 
området er del av prosjektet med høyest prioritet på grunn av 
kompleksitet mht tekniske løsninger. Valg av løsning vil bli 
gjort gjennom reguleringsplanarbeidet.  Valg av løsning vil 
være basert på ulike kriterier (bla. geoteknikk, jordvern, 
økonomi og hensyn til Østfoldbanen).  
7) SVV forholder seg til foreliggende HB140 og eventuelle 
pålegg om endringer av denne og tema fra Vegdirektoratet.  
8) Avbøtende tiltak er tiltak som SVV gjennomfører pga bla. 
støy og andre miljøulemper (feks i anleggsfasen). Det er lite 
sannsynlig at SVV gjennomfører avbøtende tiltak i form av 
visuell skjerming på eiendommen.  

Endring i planprogrammet: 
 
Nytt punkt: 1.14 
Vegbelysning og 
lysforurensing. 
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dominans i kulturlandskapet, rekreasjonsområdet og 
bebyggelsen. Støtter grunneierlaget i Ås sitt forslag om 
utretting av Holstadtunnelen.  
5) Ønsker at lysforurensning fra vegen vurderes. Planen 
bør angi type belysning som tillattes for å unngå 
unødvendig lysspredning fra vegen.  
6) Ønsker at alternativet med kulvert fram til tunnelinnslag 
ved Holstad også må konsekvensutredes.  
7) Mener at SVVs HB140 om KU er gammel, og at de ikke 
prissatte konsekvensene må vurderes i lys av ny kunnskap 
og at dette må dokumenteres i plandokumentene.  
8) Ber om at avbøtende tiltak for Haugerudveien 47 og 49 
legges inn i reguleringsplanen med 
rekkefølgebestemmelse, for å sikre gjennomføring før 
anleggsfase. Dette er spesielt viktig hvis ikke ny E18 legges 
under jernbanen og i kulvert over Bølstadbekken. Forslag 
til avbøtende tiltak er vegetasjonskledt voll nord for deres 
eiendom.  
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Dokument nr 62. 
Avsender: Olav Skuterud, Nordre Skuterud gård, Ås 

Eier og bor på Nordre Skuterud gård i Ås.  
1) Stiller seg bak grunneierlagets uttalelser og mener det 
er spesielt viktig at ny E18 blir lagt i tunnel under 
jernbanen, at det etableres gang- og sykkelveg langs 
dagens E18 fra Kråkstad-Vinterbro og en god løsning på 
lokalveg mellom Holstad-Nordby.  
2) Ny E18 deler eiendommen i to og det er viktig med god 
adgang til den delen som ligger nord for ny E18.  
3) Ønsker at minst mulig dyrka mark blir berørt, f.eks. ved 
å legge tekniske anlegg for tunnel inne i fjellet, utnytte 
eksisterende fangdammer ol.  
4) Ønsker at det så tidlig som mulig blir tatt en beslutning 
om framtidig bosituasjon (innløsning av hus/flytting av 
bolig).  
5) Har areal nr.7 i "Ny jord"-prosjektet, og påpeker en 
skrivefeil i grovsilingsdokumentet. Det står at drenering 
må gå mot nord, og dette stemmer ikke med terreng. 
Bekymret for at området blir "silt" ut på feil 
forutsetninger.  
6) Håper på tett og godt samarbeid framover. Ønsker 
fortløpende informasjon om avgjørelser som blir tatt som 
kan påvirke framtidig livssituasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) SVV jobber med løsning for kryssing av jernbanen og 
området er del av prosjektet med høyest prioritet på grunn av 
kompleksitet mht tekniske løsninger. Valg av løsning vil bli 
gjort gjennom reguleringsplanarbeidet.  Valg av løsning vil 
være basert på ulike kriterier (bla. geoteknikk, jordvern, 
økonomi og hensyn til Østfoldbanen). Løsning for lokalveger 
er en del av det videre planarbeidet, se nytt punkt 2.3 i 
planprogrammet. Innspillet tas med i det videre arbeidet.   
2) Løsning for driftsadkomster vil bli vurdert i det videre 
planarbeidet, se planprogrammets pkt. 1.6.  
3) Innspillet tas med videre i planarbeidet.  
4) SVV vil tilstrebe å gi informasjon rundt framtidig 
bosituasjon så tidlig som mulig, vi ønsker samtidig å 
understreke at erstatninger/grunnerverv vanligvis ikke 
gjennomføres før reguleringsplan er vedtatt. 5) SVV tar 
informasjonen til etterretning og retter opp 
grovsilingsdokument "Ny jord".  
6) SVV har et gjensidig ønske om et godt og konstruktivt 
samarbeid. 

Endring av 
grovsilingsdokument "Ny 
jord". 
 
 
Endring i planprogrammet:  
 
Nytt kapittel 2.3 Sneissletta 
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Dokument nr 63 
Avsender: Franzefoss Pukk AS 

Franzefoss pukkverk ved Vinterbro har Beregnet drift til 
2043, totalt uttaksvolum er ca. 12 millioner tonn. Anlegget 
omfatter også betongstasjon, jordproduksjon og mottak 
og gjenvinning av brukt asfalt. Har lagt ved 
driftsplantegning for området.  
1) Kun et lite inngrep på industriområdet kan få store 
følger for virksomheten på pukkverket.  
2) Ber om at stigningen på foreslått adkomstveg til 
pukkverket fra rundkjøring i øst, utformes med tanke på 
stor trafikk med tunge biler. Viktig at oppstillingslengden 
før rundkjøringen utformes for lastebiler med tilhenger.  
3) Ber om at dagens byggegrense på 50 m beholdes, og at 
det ikke reguleres et generelt byggeforbud innenfor denne 
byggegrensen. 

1) Innspillet tas til etterretning.  
2) Innspillet tas til etterretning.  
3) Tiltaket forutsetter i utgangspunktet 100m byggegrense. 
Eventuell vurdering av spesielle tilfeller gjøres i det videre 
planarbeidet.   

Ingen endring av 
planprogrammet.  

Dokument nr 64 
Avsender: Børre Paulsen og Stine Jørstad, Rombekkveien 16, Ås 

Bor på Sneissletta.  
1) Ønsker ikke at dagens E18 blir stengt mellom Sneis og 
Nygårdskrysset. Mener at beboerne på Sneissletta blir 
avskåret fra skoler, barnehager og andre naturlige 
samlingspunkter i lokalsamfunnet. Dette vil også føre til at 
ungdom som kjører moped blir fratatt mulighet til enkelt å 
kjøre til målpunkter i sitt lokalsamfunn.  Er bekymret for at 
muligheten kollektivtransport forsvinner med stenging av 
vegen.  
2) Er bekymret for konsekvensen av bomplassering for 
beboere på Sneissletta, særlig ifbm kjøring i lokalmiljøet.  
 
 

1)Se svar under kap. 2.4 Lokalveg Sneissletta.  Innspillet tas 
med i det videre arbeidet. Det ser foreløpig ikke sannsynlig ut 
at busselskapene ønsker å ha holdeplass i nytt Holstadkryss, 
men opprettholde holdeplassene i dagens Holstadkryss, og i 
Nygårdskrysset på ny E18.  
2) Se svar under kap. 2.8 Bompenger. 

Endring i planprogrammet:  
 
Nytt kapittel 2.3 Sneissletta 
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Dokument nr 70 
Avsender: Oslo Monument og Oslo Monument Eiendom DA, Nygårdsveien 32 og 34, Ås. 

Uttalelsen gjelder eiendommen Nygårdsveien 32-34 i Ås 
kommune, eid av Oslo Monument Eiendom DA. Leietakere 
er Oslo Monument og A/R Tuning.  
1) Omtaler bruk av arealene på eiendommen, herunder 
lagring, mottak av steiner og generelt i produksjon av 
gravstein og manøvrering av store lastebiler/gaffeltruck. 
Kjøreport til lokalene er plassert mot E18. Bredden mellom 
bygningene og E18 er allerede en utfordring. Evt. 
ytterligere tap av arealer vil få negativ innvirkning på bruk 
og drift av eiendommen, og kan bety at lokalene blir 
uegnet for nåværende bruk og produksjon.  
2) Ber om en snarlig befaring for å forklare eiendommens 
bruk og hvor SVV kan redegjøre for sannsynlig vegtrasé.  
3) Påpeker at arealet på andre siden av E18 brukes til 
jordbruk og ingen bygninger synes å bli berørt.  
4) Opplyser om en nedgravet oljetank for oppvarming av 
lokalene mellom Nygårdsveien 32 og E18. Tanken og 
røropplegget vil måtte flyttes ved en eventuell utvidelse av 
E18 mot eiendommen, og vil også medføre endringer på 
bygningene.  
5) Ønsker at det ikke erverves areal fra noen av de to 
eiendommene.  

1) SVV takker for innspill om arealbruk, og tar dette med i det 
videre planarbeidet.  
2) SVV vil ta direkte kontakt med berørte grunneiere der vi ser 
det er nødvendig. Arealinngrepet som følge av ny E18 er ikke 
fastlagt enda, og en evt. befaring vil ikke kunne gi 
avklaringene som etterspørres.  
3) Jordvern er et viktig premiss i dette planarbeidet. 
Eksisterende bru i Nygårdskrysset skal beholdes, og er et 
premiss for plassering av ny E18. 
4) SVV takker for innspill om arealbruk, og tar dette med i det 
videre planarbeidet.  
5) Se svar under kap. 2.7 Grunnerverv.  

Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 74 
Avsender Birger Snekkermoen 

Vil framsette erstatningskrav dersom reguleringsplanen vil 
forringe eiendommen. 
 
 

Se svar under kap. 2.7 Grunnerverv. Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr 43 
Avsender: Jo Egil Aalerud, Kongeveien 216, 1407 Vinterbro 

Kryssløsning Vinterbro/E18 Vinterbro-Nygårdskrysset: 
Positiv til begge de anbefalte løsningene.  

1) Påpeker at han har skogparsell øst for dagens E18, 
med eneste adkomst direkte fra E18. Forutsetter 
at det opprettholdes adkomst, foreslår adkomst 
fra ny rundkjøring øst for E18.  

2) E18 ved Da Vinci bru: Høyere fart på ny E18 betyr 
økt trafikkstøy. Ønsker at ny E18 senkes ifht 
dagens høyde for å redusere miljøulemper for 
beboere. I tillegg må ytterligere støyreduserende 
tiltak gjennomføres av hensyn til beboere på 
begge sider av ny E18.  

3) Busslomme ved Da Vinci bru: Stort antall 
kollektivreisende fra holdeplasser ved Da Vinci 
bru. Ønsker løsning med busslommer ved 
utvidelse av E18, samt innfartsparkering. Foreslår 
innfartsparkering ved nedlagt bensinstasjon.  

4) Lokalveg mellom Sneissletta og Nygård: Valg av 
trasé vil ha stor betydning for lokalt kjøremønster, 
trafikksikkerhet og reisetid for lokalbefolkningen. 
Ulemper med lokalveg på vestsiden av ny E18 er 
stor trafikk mellom Ås og Nordby (raskere og 
kortere enn E18), trafikkfarlig kryssing mellom 
lokalveg og gang- og sykkelveg ved Da Vinci bru 
(skoleveg til ungdomsskolen), nedbygging av 
matjord som gir dårligere arrondering og 
omveg/merkjøring til barnehage, Solberg skole 
m.m. for beboere på Sneissletta. Ønsker lokalveg 
øst for ny E18, enten i forlengelse av Nygårdsveien 
eller i skogkanten til Solberg skole.  

1) Adkomst til skogeiendom ved Vinterbrokrysset: 
Forslag til adkomst fra ny rundkjøring øst for 
Vinterbrokrysset vil bli vurdert. 

2) Linjeføring og støy: Se svar under kap.2.2 Støy. Støy er 
en av faktorene som vurderes ved plassering av 
veglinja.   

3) Busslomme ved Da  Vinci bru: SVV ser at dette ikke er 
omtalt i planprogrammet, og tar dette inn under pkt. 
1.10 Vegserviceanlegg. Innfartsparkering ved Nygård 
skal vurderes i planarbeidet.  

4) Se svar under kap. 2.4 Lokalveg Sneissletta. 

Pkt. 1.10: Holdeplasser. Etter 
dialog med lokalbusselskap 
og ekspressbusselskap, er 
det konkludert med at det 
etableres holdeplasser i 
nærheten av Nygårdskrysset, 
med god overgangsmulighet 
fra ekspressbuss til 
lokalbuss.  
 
Nytt punkt 2.3 i 
planprogrammet. 
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Dokument nr  41 
Avsender: Ås Frp v/ Kjetil Barfelt 

SPØRSMÅL: 
1) Vinterbro: Løsning vist i planprogrammet er ikke dårlig, bortsett fra trafikkflyten fra Nygård til Vassum som ikke er godt løst. Trafikkmessig meget 

komplisert løsning, trafikken må gjennom tre rundkjøringer. Flytting av vestre rundkjøring vil skape store problemer for lokaltrafikken i et område 
uten omkjøringsmuligheter. Løsningen er komplisert ifht anleggsfase pga nærhet til eksisterende trafikk. Utfordringen vil være å lage et så enkelt 
trafikkbilde som mulig og samtidig tilrettelegge for en så enkel byggeprosess som mulig. Foreslå et fjerde alternativ til kryssutforming på Vinterbro 
(se uttalelse for illustrasjon og forklaring). 

2) Innfartsparkering: Fylkeskommunens strategi for innfartsparkering i Akershus omtaler tog og sykkel, men nesten ikke buss og bil. Det bør legges til 
rette for innfartsparkering i nærheten av E6 og E18. Forventer ikke at E18-prosjektet skal bygge innfartsparkering ved Vinterbro, men forventer at 
problemstillingen hensyntas i planprogram og reguleringsarbeid. Foreslår et areal mellom E6 Nordbytunnelen og Myråsdalen (se uttalelse for 
illustrasjon). 

3) Sporveismuseet: Hvis Sporveismuseets område/muligheter forringes, må løsninger utredes i planarbeidet, ved hjelp av avbøtende tiltak eller 
flytting. 

4) Holstad-området: Sykkelvegforbindelse Ås-Ski: Påpeker at det i kommunalt planarbeid har vært arbeidet med å forbinde de eksisterende 
grusveiene ved Holstad (markert på skisse). Ber om at manglende gang- og sykkelvegforbindelse inngår som del av planleggingen, selv om det ikke 
er E18-prosjektets primæroppgave å bygge gang- og sykkelveg. Som et minimum bør det etableres en kryssing av ny E18 enten langs jernbanen 
over/under ny E18. Aksepterer ikke at problemstillingen avskrives slik det gjøres i pkt.2.3.3 i planprogrammet.  

5) Ny fv. 152 Ås-Ski: Forventer ikke at prosjektet bygger ny fv. 152, men prosjektet vurderer og finner en akseptabel løsning for hvordan fv.152 skal 
krysse traseen til ny E18. Reguleringsplanen for ny E18 bør inneholde den del av fv. 152 som vil ligge innenfor planens område. 

6) Tverrforbindelse Oslofjordtunnelen: Forventer ikke at prosjektet skal utarbeide reguleringsplan for framtidig tverrforbindelse mellom ny E18 og 
Oslofjordforbindelsen rv. 23. Forventer at prosjektet overordnet vurderer hvordan en framtidig sammenkobling E18-rv.23 skal kunne skje.  

7) Tungtransport gjennom Ås sentrum: Påpeker at en utbygging av rv. 23 til 4 felt gjennom Oslofjordtunnelen vil øke trafikken øst-vest, spesielt 
tungtrafikken. Korteste veg fra Sverige til Drammen vil være gjennom Ås sentrum. Dette er ikke ønsket effekt. Ber om at problemstillingen vurderes 
i planarbeidet, og at avbøtende tiltak konkretiseres.  
 
Konkrete forslag til endringer:  

8) 1.10 Vegserviceanlegg og innfartsparkeringer 
9) 1.11 Premisser for tekniske løsninger 
10) 2.2.1 Løsning for Vinterbrokrysset 
11) 2.3.2 Hensynet til ny fv. 152 mellom Ås og Ski 
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12) 2.3.3 Gående og syklende.  
13) Ber om at uttalelsen vedlegges saken i sin helhet. 

 

SVAR FRA STATENS VEGVESEN: 
1) Hovedinnvendingen omtaler to forskjellige trafikkstrømmer. Disse kan ikke samlet løses ved hjelp av ett enkelt tiltak uten bruk av flere 

rundkjøringer på lokalvegnettet. Alternativet som er omtalt senere i merknaden, med direkteført rampe på bru over E6 for trafikken E18 sør til E6 
sør, besvares i eget avsnitt. 
I alternativet som anbefales i planprogrammet vil trafikken fra E18 sør til E6 sør ledes utenfor alle konfliktpunkt i eget filterfelt i de to mest 
trafikkerte rundkjøringene. Koblingen fra E6 sør til E18 sør går også uten konflikter med de andre hovedstrømmene. Kjørende fra Fv. 156 sør mot 
E6 nord og fra E6/E18 nord mot fv. 156 sør utgjør, sammen med koplingen E18 sør/E6 sør, de mest trafikkerte trafikkstrømmene på lokalveinettet. 
Ingen av disse hovedtrafikkstrømmene forstyrrer hverandre i det anbefalte alternativet. Alternativet vil samlet gi en god trafikkavviklingsevne for 
krysset og være et robust løsningsvalg for framtiden. 
Lokalveinettet over E6 /E18 vil være dimensjonerende i valget mellom de tre alternativene som er vist i planprogrammet. Hovedveinettet er i 
prinsippet det samme og vil håndtere forventet trafikkmengde like godt i alle tre alternativ. Fra den regionale transportmodellen, som benyttes ved 
beregning av framtidige trafikkmengder, er det forventet lav trafikkvekst på deler av lokalveinettet. Selv om det er forventet lavere vekst på deler 
av lokalveinettet enn hovedveinettet, går koblingen mellom E6 sør og E18 sør gjennom dette veinettet. Forventet vekst i denne koblingen er altså 
større enn for resten av lokalveinettet. Det er grunnen til at de to andre alternativene ikke klarer å håndtere framtidig trafikk på en tilfredsstillende 
måte. Vi har i tillegg lagt inn en buffer i tilfelle veksten på lokalveinettet blir større enn forventet. 
Basert på våre trafikkanalyser av de tre alternativene mener vi at det anbefalte alternativet er den beste løsningen for framtidig utforming av 
Vinterbrokrysset. Denne løsningen har samlet sett den høyeste kapasitetsgrensen, og gir følgelig god trafikkavvikling for framtidig 
trafikkmengde. 
Formålet med anleggsarbeidene vil være å skape en best mulig permanent løsning i framtiden, og det vil være nødvendig med noe redusert 
framkommelighet i anleggsperioden. Trafikkavvikling i anleggsperioden er et prioritert tema, og ved ombygging av krysset vil anleggsfasene og 
rekkefølgen av disse planlegges nøye i forkant. Det vil også være nødvendig å diskutere hvilke trafikkstrømmer som skal gis høyest prioritet, og det 
er riktig at trafikken på E6 og E18 sannsynligvis vil bli prioritert høyere enn trafikken på fylkesvegen. Det vil imidlertid være et premiss at alle 
trafikkstrømmer skal være åpne i hele anleggsperioden, med unntak av korte døgnbaserte omstillingsperioder. Dette for at vegnettet skal ha en 
tilfredsstillende standard med tanke på krav til framkommelighet og trafikksikkerhet også i denne perioden. 
Riving av eksisterende bru over E6 og etablering av ny bru vil være et nødvendig grep for at krysset skal kunne håndtere beregnet framtidig 
trafikkmengde. Anlegget er ikke kostnadsberegnet ennå, men det antas at brua vil la seg bygge med velkjente metoder og ikke være et spesielt 
fordyrende element totalt sett. Forbindelsen vil være åpen i hele anleggsperioden. Det planlegges for en så optimal og smidig 
anleggsgjennomføring som mulig. 
Det er riktig at den «østre rundkjøringen» er tatt med i det anbefalte alternativet for å opprettholde en avkjøring til pukkverket. I dag har 
pukkverket en egen bru over E6 som atkomst fra fylkesvegen. Denne brua må rives, uavhengig av andre atkomstløsninger, fordi den kommer i 
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konflikt med de to nye kjørebanene til E18. Den nye brua for sørgående løp E18 vil være lenger enn dagens bru, ha en annen vinkel og plassering i 
forhold til E6, og være høyere ved krysningspunktet med eksisterende bru til pukkverket enn eksisterende E18-bru. En ny bru for Franzefoss lenger 
nord på sletta vurderes som mer komplisert og kostnadskrevende å bygge enn en ny østre rundkjøring og ny bru over E18. Brua over E18 på dagens 
nordgående rampe må rives og erstattes av en ny bru uavhengig av atkomsten til pukkverket. En eventuell ny bru over E6 nord for nytt 
Vinterbrokryss vil bli en meget lang og tung konstruksjon og kreve store spenn mellom aksene for at den skal kunne krysse flere kjørefelt. Den 
samlede trafikkstrømmen fra E6 og E18 skal også passere anlegget i anleggsperioden. Løsningen vurderes derfor som mer komplisert anleggsmessig 
og ha en større kostnad enn en bru over E18 mellom østre og midtre rundkjøring. 
Forslaget i merknaden er også delvis vurdert av Statens vegvesen gjennom ett av de presenterte alternativene for nytt kryss. I alternativet med en 
stor oval rundkjøring over både E6 og E18 er det studert en løsning med bru over E6 som vist på omtalt figur i merknaden. Dette alternativet ble 
tidlig oppfattet som en gunstig løsning for den nevnte trafikkstrømmen fra E18 sør til E6 sør. Det er derimot flere argument som taler mot denne 
løsningen. Ett argument er at trafikkstrømmene i denne løsningen ikke vil gå upåvirket av hverandre gjennom kryssområdet og følgelig føre til økt 
antall mulige konfliktpunkt og forsinkelser. Et annet argument er at denne nye brua over E6 vil komme i konflikt med ny bru for E18 i sørgående 
løp. Som en følge av dette vil ny E18 sørgående løp måtte krysse under i stedet for over E6 i et område med dårlige grunnforhold og sannsynlig 
svært bløte og leirholdige masser. For å etablere en ny kryssing for E18 sørgående under E6 i kulvert må E6 stenges i en lengre periode, noe som 
betraktes som svært lite ønskelig. 
Når det gjelder ettløpstunnel E6 nord-E18 sør, kan dette isolert sett være en god løsning for trafikk fra E6 sør til E18 sør, og kan etableres uavhengig 
av det anbefalte alternativet. Men nytteverdien av dette tiltaket er foreløpig betraktet som begrenset fordi ny tilgjengelig økt kapasitet som en 
følge av dette tiltaket ikke vil være nødvendig i følge beregninger for framskrevet trafikk. Denne trafikkstrømmen har også et relativt enkelt 
kjøremønster i det anbefalte forslaget, som igjen tilsvarer dagens situasjon. 
Vestre rundkjøring er sentral for lokalvegnettet og har/vil ha relativt høy trafikkbelastning. Statens vegvesen har fokus på trafikksikkerhet og 
framkommelighet i anleggsperioden, og vil optimalisere anleggsfasene både for denne rundkjøringen og anlegget generelt. Det legges spesielt vekt 
på utbyggingsrekkefølgen av de forskjellige tiltakene som samlet utgjør det nye Vinterbrokrysset slik at rundkjøringen og fylkesvegen kan være 
åpen for trafikk i hele anleggsperioden. 
Det vil derfor være fokus på å finne en god løsning for fylkesvegen på den vestre siden av E6 gjennom optimalisering av rundkjøringsløsningen 
ved å prioritere viktige og store trafikkstrømmer både i midlertidig og permanent situasjon. 

2) Behov for innfartsparkering både på Vinterbro, Nygård og Holstad er drøftet med trafikkselskapene Ruter og Nettbuss. 
En kartlegging av dagens innfartsparkeringsplasser i Oslo og Akershus gjort i forbindelse med utarbeidelse av det ovennevnte strategidokumentet, 
viser at drøyt halvparten av de som benytter dagens innfartsparkeringstilbud i Ås og Ski bor under 3 km fra holdeplassen. For kollektive 
arbeidsreiser som går over grensen mellom Akershus og Oslo, er andelen som benytter en innfartsparkeringsplass på 11 %. For reisende med tog er 
andelen 18 %, mens for buss er andelen 3 %. Innfartsparkering i forbindelse med bussreiser utgjør en svært liten andel av kollektivtrafikken i 
området. 
Statens vegvesen opparbeider nå en midlertidig innfartsparkering ved Nygårdskrysset/Leonardo da Vinci-bru, og behovet for en permanent 
løsning skal vurderes på sikt. Dette er omtalt i planprogrammet. 
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I forslag til «Strategi for innfartsparkering» i Akershus er det vurdert at å legge innfartsparkering langs de mest trafikkerte delene av fylkesvegnettet 
vil kunne medføre økt trafikk inn mot disse områdene. Dette vil igjen kunne bidra til å forsterke køene i området og gi dårligere framkommelighet 
for bussene. Holstadområdet er et av de mest trafikkerte områdene langs fylkesvegnettet, og Statens vegvesen anbefaler ikke at det etableres 
innfartsparkering på Holstad. 
Holstad ligger geografisk midt mellom Ski og Ås stasjon.  Når Follobanen åpner vil det sannsynligvis være mer hensiktsmessig for bosatte i Holstad å 
ta seg til Ski og benytte tog derfra for regionale reiser. 
Holdeplassene langs ny E18 vil i hovedsak betjenes av ekspressbusser mellom Østfold og Oslo, med mulighet for avstigning til arbeidsplasser i 
Nygårdsområdet, herunder overgang til lokalbuss. Det er avklart med busselskapene Nettbuss og Ruter at de ikke planlegger eller ønsker å stoppe 
ved nytt Holstadkryss, da stopp ved Nygårdskrysset vil være tilstrekkelig for regionale reiser. Holdeplassen ved eksisterende Holstadkryss vil kunne 
betjenes av enkelte ekspressbussruter. Holdeplassene ved Vinterbro senter og Tusenfryd benyttes av lokalbusser t/f Drøbak (fv 156), og Nettbuss 
stopp ved Tusenfryd for sommerruter mellom Østfold og Oslo. Busselskapene melder ikke om behov for innfartsparkering ved Vinterbro. 
Statens vegvesen anbefaler derfor ikke en endring i planprogrammet på dette punkt. 

3) Sporveismuseet: Forhold knyttet til erstatning på annen eiendom tas med den grunneier det gjelder. Nærmere dialog om erstatninger tas når 
reguleringsplanen er vedtatt. 

4) Sykkelvegforbindelse Ås-Ski: Gang- og sykkelvegen gjennom dagens Holstadkryss berøres ikke av ny E18. Jernbanens driftsveg langs Østfoldbanen 
er bare delvis opparbeidet i dag, men benyttes som turveg. I planarbeidet vil vi vurdere mulige krysningspunkter for landbruket, vilt, friluftsliv, 
gang- og sykkeltrafikk m.m. Løsninger for turveg anses som komplisert pga framtidige og eksisterende konstruksjoner, jernbane, Bølstadbekken, 
geoteknikk og ny E18. SVV vil likevel vurdere en kryssing av E18 for turveg langs Østfoldbanen på Holstad, innenfor planområdet. 

5) Ny fv. 152 Ås-Ski: Slik ny fv. 152 er inntegnet i kommuneplanen i Ås, vil den ikke berøres av ny E18. Det er ikke mulig å detaljere kun en del av en 
fylkesveg på reguleringsplannivå uten å ta med seg helhetlig linjeføring. Henviser for øvrig til planprogrammets punkt 2.3.2. 

6) Tverrforbindelse Oslofjordtunnelen: Dette er en del av KVU for Oslofjordforbindelsen som avsluttes sommeren 2014, se pkt. 1.7 i planprogrammet. 
7) Tungtransport gjennom Ås sentrum: Problemstillingen vil vurderes i planarbeidet. I forbindelse med ombygging av Meierikrysset ved fv. 152 vil det 

bli gjort tiltak som er med på å dempe hastighet og dermed lite attraktivt for tungtransport å kjøre gjennom Ås sentrum til E18. Det samme gjelder 
fv. 152 over Rustad, der tiltak allerede er gjort. Forslaget tas til etterretning. 
Konkrete forslag til endringer av planprogrammet: 

8) Se pkt.2. 
9) Pkt.1.11 - Utredning av 100 km/t i på strekningen Nygård-Vinterbro: Statens vegvesen er enig i at det prinsipielt kan være ønskelig at E6 og E18 

gjennom Vinterbrokrysset framstår med gjennomgående motorvegstandard med fartsgrense 100 km/t. På E6 utgjør strekningen forbi Vinterbro og 
gjennom Nordbytunnelen en strekning med lavere fartsgrense i forhold til strekningen både nord og sør for området. Og ved planlegging av en ny 
strekning på E18 hvor strekningshastigheten ellers er 100 km/t er det i utgangspunktet lite ønskelig å planlegge for en nedsatt hastighet gjennom 
Vinterbro for denne traseen. 
Det vil imidlertid innebære store utfordringer å øke hastigheten gjennom Vinterbroområdet til 100 km/t. Avstanden og vekslingsstrekningen 
mellom Nordbytunnelen og Nøstvedttunnelen er i dag for kort til å få plass til både akselerasjonsfelt, retardasjonsfelt, avstand mellom 
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fartsendringsfelt og ramper med tilpasset kurvatur og lengder for hastighet 100 km/t. I tillegg er det ikke mulig å få plass til tilpasset lengde, 
horisontal- og vertikalkurvatur for ny sørgående trase for E18 som må krysse enten over eller under eksisterende E6. Den stramme vertikal- og 
horisontalkurvaturen på eksisterende bru for sørgående retning på E18 over E6 er årsaken til at eksisterende E18 har fartsgrense 60 km/t i dag. 
Som et kompromiss er det derfor arbeidet videre med en forbedring av krysset lagt til grunn en forutsetning om at dimensjonerende hastighet på 
E18 skal være 80 km/t. Dette har hovedsakelig konsekvenser for E18-linja som tar av fra Vinterbro mot syd/øst da den stiller plasskrevende krav til 
horisontal- og vertikalgeometri. Vi kan ikke se at det vil være mulig å planlegge for høyere hastighet enn 80 km/t gjennom dette området med 
dagens regelverk til vegutforming og trafikksikkerhet. Statens vegvesen anbefaler derfor ikke en endring i planprogrammet på dette punkt. 

10) Pkt.2.2.1 – løsningsforslag Nytt Vinterbrokryss. Statens vegvesen har allerede utredet flere konseptuelle løsninger for nytt kryss. Vi kan ikke se at 
det er hensiktsmessig å arbeide videre med løsninger som ikke vil gi tilfredsstillende framtidig trafikkavvikling, kan oppnå bedre geometriske 
løsninger, eller oppnå høyere skiltet fartsgrense enn anbefalt alternativ. Statens vegvesen anbefaler derfor ikke en endring i planprogrammet på 
dette punkt. 

11) Pkt.2.3.2: Forslaget tas delvis til følge, se begrunnelse over. 
12) Pkt. 2.3.3: Forslaget omformuleres slik: "Mulig kryssing av E18 for turveg langs Østfoldbanen på Holstad, vil vurderes innenfor planområdet". 
13) Alle mottatte innspill/merknader til planprogrammet vil legges ved saken i sin helhet. 

 

KONKLUSJON 
Endringer i planprogrammet:  
 
Pkt. 1.10 Innfartsparkering: Tillegg til avsn. 1:"I reguleringsplanen vil det vurderes om det er behov for og eventuell plassering av innfartsparkering på 
Vinterbro."  
 
Pkt. 2.3.3:  
Fjerde avsnitt strykes og erstattes med: "Mulig kryssing av E18 for turveg langs Østfoldbanen på Holstad, vil vurderes innenfor planområdet". 
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4.3 Merknader og innspill som gjelder både Ski og Ås kommuner 
 

MERKNAD / INNSPILL 
 

SVVs VURDERING KONKLUSJON 

Dokument nr 13 
Avsender: Statnett, Pb 4904 Nydalen, 0302 Oslo 

I planområdet har Statnett både høyspent kraftledning med 
klausulert byggeforbudsbelte og en stasjon. Statnett er usikre på 
hvor mye av deres anlegg som berøres av ny E18. Statnett ber 
om at de oppgitte kontaktpersonene blir kontaktet tidlig i 
planfasen. I byggeforbudsbeltet til eksisterende ledninger er det 
ikke tillatt å endre terreng, anlegge veier osv. uten skriftlig 
tillatelse fra Statnett. Minste avstand fra vei til mast er 15 meter. 

SVV tar dette til etterretning. Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 27 
Avsender: NVE 

NVE ber om at følgende retningslinjer legges til grunn i det videre 
planarbeidet: Retningslinjer for flaum og skredfare i arealplanar.  

SVV tar dette til etterretning. Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 28 
Avsender: Akershus fylkeskommune, Pb 1200 Sentrum, 0107 Oslo 

Akershus fylkeskommune opplyser om økt omfang av 
arkeologiske registreringer i planområdet, og ber SVV om å 
bekrefte utvidelse av budsjettrammen. Fylkeskommunen 
forutsetter at reguleringsplanen for ny E18 utformes i tråd med 
den vedtatte kommunedelplanen og at temarapporten for 
kulturminner og kulturmiljø blir lagt til grunn i det videre 
planarbeidet. Fylkesrådmannen har ingen merknader til 
planprogrammet når det gjelder andre regionale interesser. 
 

SVV tar dette til etterretning. Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr 29 
Avsender: Opplysningsvesenets fond, v/ Advokatfirmaet Harris DA, Pb 4115 Sandviken, 5835 Bergen 

Opplysningsvesenets fond (ovf)s eiendommer i planområdet er 
Kråkstad prestegård og ligger i god avstand til ny E18. 
Eiendommene blir ikke direkte berørt av tiltaket, og ovf har 
ingen særlige uttalelser til varselet. Ovf ber om at endelig vedtak 
av reguleringsplan sendes til: Opplysningsvesenets fond, pb 535 
Sentrum, 0105 Oslo.  

SVV tar dette til etterretning. Ingen endring av 
planprogrammet. 

Dokument nr 30 
Avsender: Østfold fylkeskommune, pb 220, 1702 Sarpsborg. 

Østfold fylkeskommune ser positivt på at 
planleggingsarbeidsarbeidet igangsettes og at det legges til rette 
for en snarlig realisering av en sammenhengende motorveg med 
hensiktsmessig standard mellom Ørje og Vinterbro. De har ingen 
merknader til varselet eller forslag til planprogram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVV takker for positiv tilbakemelding. Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr 33 
Avsender: Lokal agenda 21 

  

1) Ønsker at Holstadmarka skjermes for støy av hensyn til 
friluftslivet. Er bekymret for at eventuell støyskjerm mot 
Sneissletta vil kaste støy inn mot turområdene. Ønsker at 
friluftsinteressene ivaretas også i anleggsperioden, 
spesielt rødmerket sti ved planlagt nytt Holstadkryss.  

2) Er positive til viltoverganger mellom Nygård og Holstad 
og ønsker at disse kan benyttes for turgåere.  

3) Ønsker skilting av urørte kulturminner innenfor den 
valgte utbyggingssonen i Ski og Ås kommune.  

4) Ønsker at vegbanen legges ned i terrenget der det er 
mulig, slik at det visuelle uttrykket av dagens 
kulturlandskap ivaretas. Dette gjelder spesielt området 
ved Holstad og Kråkstad kirke.  

5) Ønsker kryssing under jernbanen ved Holstad.  
6) Ut over pålagt vern av vannressursene, ønskes et eget 

miljøprogram for anlegget. Det henvises til prosjektene 
PURA og MORSA og at det må settes inn nødvendige 
ressurser for at vannkvaliteten forbedres etter anlegg. 

7) Positiv til prosjekt "Ny jord" 
 
 
 

1) SVV tar med innspill om stillhet i marka og 
ønske om opprettholdelse av forbindelser (både 
i anleggsfase og ferdig anlegg) i det videre 
planarbeidet.  

2) SVV tar med innspillet i det videre planarbeidet. 
3) Skilting av kulturminner er ikke en del av 

reguleringsplanarbeidet.  
4) Hensynet til kulturlandskapet er en del av 

vurderingsgrunnlaget ved optimalisering av 
veglinja.  

5) SVV jobber med løsning for kryssing av 
jernbanen. Valg av løsning vil bli gjort gjennom 
reguleringsplanarbeidet.  

6) Det vil bli utarbeidet en plan for ytre miljø i 
reguleringsplanfasen. SVV har et samarbeid 
med PURA og MORSA for å sikre hensynet til 
vassdrag.  

7) SVV takker for positiv tilbakemelding på 
prosjekt «Ny jord». 

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr 39 
Avsender: Landbrukskontoret i Follo, pb 183, 1431 Ås. 

Uttaler seg til planprogrammet som fagmyndighet for landbruk i 
Ski og Ås kommuner. Kommenterer forhold av betydning for 
landbruket som berøres av etablering av ny E18. Oppsummering:  
1) Forutsetter at det lages detaljerte miljøoppfølgingsplaner som 
sikrer berørte arealer og tilgrensende eiendommer under 
anleggsfasen. Det må lages planer for avbøtende tiltak som sikrer 
istandsetting av midlertidig berørte arealer og reparasjon av 
skader på arealer, drenssystemer og hydrotekniske anlegg som 
følge av anlegget.  
2) Positivt at avklaring av nye områder og prosessen med 
jordflytting omfattes av reguleringsplan med 
konsekvensutredning. Dette vil sikre muligheten for å belyse alle 
konsekvenser, sile ut de minst egnede områdene for ny jord, og 
sikre en kvalitetsmessig og miljømessig forsvarlig prosess for 
opparbeiding av ny jord.  
3) Viktig at ansvaret for oppfølging av planene i anleggsfasen blir 
ivaretatt av SVV og at det settes av nok ressurser til dette. 
Jordflytting er et prosjekt med høy risiko. Det må iberegnes 
ekstra kostnader til anleggsstans pga værforhold, miljøsikring, 
grundig detaljplanlegging og opplæring av entreprenør mht 
jordflytting og reetablering av dyrka mark.  
Uttalelse til reguleringsplaner Vinterbro-Retvet: 1) Dyrka og 
dyrkbar jord bør ikke brukes til vegserviceanlegg, døgnhvileplass, 
innfartsparkering eller snødeponi.  
2) Miljøoppfølgingsplanene må sikre anlegget mot erosjon og 
forurensning av bekker og tilgrensende arealer. Overflatevann 
fra ny veg skal ikke føre til økt erosjon, og må ledes til vassdrag 
med stor nok kapasitet til å ta det i mot. 3) Forutsetter at det 
lages gode planer for avbøtende tiltak for berørte 
landbrukseiendommer. Tilgang til jord og skogarealer må sikres 

Svar til Oppsummering:  
1)Det vil utarbeides en ytre miljøplan for prosjektet i 
reguleringsfasen. Planen følger prosjektet og revideres 
fortløpende etter behov. Ifht. Drenssystem og 
hydrotekniske forhold, ser at punktet ikke er 
tilstrekkelig omtalt og tar dette inn under pkt 5.1.8.  
2) Vi ser fram til et videre samarbeid om «Ny jord»-
prosjektet. 
3) YM-planen utarbeides i reguleringsplanfasen, og 
videreføres i anleggsfasen. "Ny jord"-prosjektet er et 
pilotprosjekt, og SVV bruker store ressurser for å sikre 
best mulig prosess og gjennomføring. Prosjektet har 
høy vannfaglig kompetanse for kvalitetssikring i 
anleggsfasen.SVV er klar over at værforholdene har 
betydning for resultatet av masseflytting, spesielt i "Ny 
jord"-prosjektet. Dette er derfor tema i 
reguleringsfasen og i de påfølgende fasene av 
prosjektet.   
Svar til uttalelse til reguleringsplaner Vinterbro-Retvet:  
1) Jordvern er et høyaktuelt tema i planleggingen av ny 
E18. Vi ser konfliktpotensialet mellom vegens 
tilhørende anlegg og bla. tema dyrka mark, og prøver å 
unngå dette.  
2) Tekniske løsninger for håndtering av overflatevann i 
anlegg og driftsfase vil detaljeres i det videre 
planarbeidet. Landbruksinteressene vil bli involvert i 
dette arbeidet.  
3) SVV tar innspillet til etterretning og har videre dialog 
med hver enkelt berørt grunneier om dette.  
4) Dette temaet vurderes i videre planlegging og 

Endring i planprogrammet: 
 
Pkt. 5.1.10: Drenering og 
hydrotekniske anlegg i 
landbruket skal ivaretas på 
eksisterende og nye 
jordbruksarealer.  
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for hver enkelt eiendom. Der dyrka mark blir brukt til 
midlertidige deponier eller anleggsdrift, skal matjord skyves til 
side, lagres på stedet og tilbakeføres etter anleggsperioden. 
Arealene må dreneres på nytt før tilbakelevering.  
4) Positivt med bru og ikke kulvert ved bekke/elvekryssinger. Ved 
bruarbeidene må det sikres mot erosjon og avrenning.  
5) I skjæringer bør helst ha helling 1:8 og istandsettes for dyrking 
etter anleggsperiode. Alternativt bør de gjøres så bratte som 
mulig for å minske arealbeslaget.  
6) Forutsetter gode løsninger for viltkryssinger.  
7) De samme hensyn til landbruket må tas ved omlegging av 
lokalveger, som for E18-traseen.  
8) Forutsetter planer for håndtering av eventuelle 
masseoverskudd. Ønsker at massedeponier i størst mulig grad 
blir istandsatt til jordbruksareal etter anlegg.  
9) Positivt at nytt Holstadkryss flyttes inn på udyrket mark. Det 
må gjennomføres konsekvensutredning, miljøsikringsplaner og 
planer for avbøtende tiltak for landbruket. Ønsker at 
eksisterende avløp fra Østensjøvannet til Bølstadbekken sikres 
og dimensjoneres slik at man unngår flomproblematikk.  
10) Forbi Glenne avviker linja vedtatt kommunedelplan. Denne 
endringen har betydning for landbruket, forutsetter at endringen 
konsekvensutredes og at ulike hensyn veies mot hverandre før 
endelig trasévalg avgjøres.  
Uttalelse til "Ny jord":  
1) Positivt at SVV har forpliktet seg til å flytte dyrka mark som 
følge av ny E18.  
2) Ser det som uheldig dersom berørte grunneiere ikke får tilbud 
om erstatningsjord med tilsvarende areal og avlingsnivå som det 
de mister, dette kunne vært løst i et samferdselsjordskifte. 
Anbefaler sterkt at slike løsninger tilstrebes. Foreslår å dyrke opp 
deponiområder i tillegg til jordflyttingen og kjøpe opp enkelte 
landbruksarealer i området for å erstatte arealer som bygges 

prosjektering av bruene.  
5) Innspillet tas til etterretning og innarbeides i 
utformingen av skråningene.  
6) Henviser til planprogrammets pkt. 5.1.6, og vilttrekk 
er en del av det videre planarbeidet.  
7) Jordvern er et høyaktuelt tema i planleggingen av ny 
E18. Vi ser konfliktpotensialet mellom vegens 
tilhørende anlegg og bla. tema dyrka mark, og prøver å 
unngå dette.  
8) Innspillet tas til etterretning.  
9) SVV anser utredningskravet i forbindelse med nytt 
kryss på Holstad som oppfylt gjennom arbeidet med 
kommunedelplan. Forholdet til landbruket vil bli 
vurdert i det videre planarbeidet, og avbøtende tiltak 
legges inn i planene. Utløp fra Østensjøvannet til 
Bølstadbekken vil vurderes ifht ny E18. Hensynet til ny 
E18 avgjør om SVV vil foreta utbedringen av 
eksisterende utløp.  
10) SVV forholder seg til kommunedelplanens 
avgrensing i arbeidet med plassering av vegen. Planlagt 
E18 avviker ikke fra kommunedelplanes avgrensing i 
dette området, men ligger utenfor 
bestemmelsesområdet. Arbeidet med plassering av 
veglinja er ikke ferdigstilt, men vil uansett forholde seg 
til kommunedelplanens avgrensing. Behov for ytteligere 
konsekvensutredning anses ikke nødvendig dersom 
veglinja er innenfor planavgrensingen. Uansett 
plassering i området ved Glenne, vil ny E18 beslaglegge 
dyrka mark.  
 
Svar til Uttalelse til "Ny jord":  
SVV vil i reguleringsplanen vise hvordan vi venter at 
permanente, samt inngrep i anleggsperioden, vil bli. 
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ned.  
3) Bør unngå oppdyrking/flytting av jord utenfor avsatt korridor, 
eller til eiendommer som ikke berøres av anlegget. Unntaket er 
egnede deponiområder.  
4) Formuleringen i pkt. 4.3 om gjennomføring av jordflytting i fht. 
Vær, er for svak. Det må stilles strengere krav til gjennomføring.  
5) Foreslår "anleggsagronomer" som skal følge opp 
entreprenører i "Ny jord"-prosjektet og anlegget forøvrig.  
6) Forutsetter at konsekvensutredningen for "Ny jord" belyser 
alle forhold som gir grunnlag for videre utvelgelse.  
7) Ønsker å bidra til begrense de negative konsekvensene for 
landbruket ved bygging av ny E18. Ønsker å bidra videre i 
reguleringsprosessen og spesielt i "ny jord"-prosjektet.  

Likeledes må hovedgrepene i forhold vann og 
vannforurensing vises. Arealer som midlertidig 
beslaglegges til anleggsområder vil bli tilbakeført til 
opprinnelig tilstand.  
 
1) og 7) SVV ser fram til videre samarbeid om 
prosjektet.  
2) Vi merker oss at landbrukssjefen ser det som uheldig 
om berørte grunneiere ikke får tilbud om 
erstatningsjord med tilsvarende areal og avlingsnivå 
som de mister ved veganlegget. Vi vil søke å 
etterkomme denne anmodningen ved prioriteringen av 
oppdyrkingsarealer. 
3) SVV vil i størst mulig grad legg opp til at massene blir 
håndtert internt på eiendommene og innenfor avsatt 
korridor, -men det kan ikke loves fullt ut.  
4) og 5) Når det gjelder gjennomføring «ny jord»-
prosjektet vil SVV følge de planer som blir utarbeider i 
samarbeide med Bioforsk.  SVV er klar over de 
utfordringer som ligger i transport av masser for 
nydyrking, og eventuelle transport over dyrka mark. 
Planene for «ny jord» -prosjektet, og tilhørende 
kontrakt med entreprenører vil derfor også ha 
bestemmelser om under hvilke forhold arbeider kan 
utføres. Resultatene bli fulgt opp etter faglig forsvarlige 
metoder. 
6) Viser til kap. 5.3 Utredningsoppgaver for «Ny jord». 
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Dokument nr 54 
Avsender: Norsk Ornitologisk forening, avd. Oslo og Akershus. 

1) Mener at tunnel under Glennemorene (kombinasjon av 3A-4 
og 3A-1) er beste løsning for fugleliv, våtmarksområdet ved 
Glennetjern, kulturminner og jordvern.  
2) Er positive til at veglinja er trukket lenger unna Glennetjern i 
planprogrammet. Ber likevel om avbøtende tiltak i tillegg til å 
flytte linja. Avrenning av kjemikalier inkl. vegsalt fra ny E18 vil 
være en trussel mot våtmarksområdet. Viktig å sikre Glennetjern 
mot avrenning i uoverskuelig framtid, ikke bare på kort sikt.  
3) Fuglelivet rundt Glennetjern er lite kjent og alt for dårlig 
utredet. Er derfor tilfreds med foreslått kartlegging av 
våtmarksområdet. Det er nødvendig med registreringer over tid, 
før, under og etter utbygging av ny E18.  
4) Ønsker ikke ny fv. 152 mellom Ås og Ski av hensyn til Åsmyras 
naturkvaliteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Tunnel under Glenneområdet er ikke aktuelt som en 
del av denne reguleringsplanen. Problemstillingen ble 
avklart i kommunedelplanen og påfølgende mekling.  
2) Innspillet tas med i det videre planarbeidet, se for 
øvrig planprogrammets pkt. 5.1.9.  
3) Innspillet tas med i det videre planarbeidet, se 
planprogrammets pkt. 5.1.5. 
4) Ny fv. 152 er ikke en del av dette prosjektet. SVV har 
ingen kommentar forøvrig. 

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr 61 
Avsender: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen har i sin uttalelse til planprogrammet en generell 

kommentar: "Fylkesmannen anser at foreslåtte planprogram og 

vurderingstema er godt egnet til å følge opp reguleringsplanene. 

Vi understreker at reguleringsplanene må omfatte 

masseforvaltning med vurdering av konsekvenser, oppfølging i 

anleggsfasen, vurdering av hensyn til vann, vannforvaltning, 

jordvern, kulturlandskap, vilt og landbruksdrift med avbøtende 

tiltak. Fylkesmannen ønsker å delta i videre planprosess. 

Fylkesmannen anbefaler god oppfølging av prosjektet "Ny jord", 

og at tiltakene og prosjektet evalueres."  

1) Jordvern og kulturlandskap: Forutsetter at tiltak som kommer i 
konflikt med jordbruksarealer og verdifullt kulturlandskap 
(lokalveger, anleggsomr. mm.) følges opp i reguleringsplanen for 
å redusere inngrep i dyrka mark. Ber om at deres merknader av 
4.5.2012 ved offentlig ettersyn av kommunedelplanen, følges 
opp i reguleringsplanarbeidet. Lokalveger, innfartsparkering, 
vegserviceanlegg og busstopp bør ikke legges på dyrka mark eller 
i områder der de vil kunne føre til press på omkringliggende 
jordbruksareal. Er positiv til at Holstadkrysset og adkomstveg er 
flyttet fra jord til skog. Ved utforming av veg og tilhørende anlegg 
ber FM om at det velges løsninger som fører til minst mulig 
inngrep i dyrka og dyrkbar mark, samt viktig naturmangfold og 
vassdrag. Forutsetter at avbøtende tiltak blir vurdert.  
2) "Ny jord"- grovsilingsdokument: Forutsetter at 
erstatningsarealene for "Ny jord" følges opp slik at arealene får 
like god kvalitet for matproduksjon som de som går tapt. 
Prosjektet bør evalueres mht kostnader, jordas egenskaper og 
avlingsnivå etter ferdigstillelse og senere.  

1) SVV vil tilstrebe å unngå beslagleggelse av dyrka 
mark, både midlertidig og i ferdig situasjon, så langt 
dette er mulig.  
 
Øvrige innspill punkt 2 til 7 fra FM tas til etterretning og 
ser fram til godt og konstruktivt samarbeid i det videre 
planarbeidet. 

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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3) Hensyn til landbruksdrift må følges opp konkret og i samråd 
med kommunens landbrukskontor, herunder mulighet for 
samferdselsjordskifte for god arrondering av jordbruksarealer.  
4) Vilt: Ber om at behov for viltkryssing ses i et regionalt 
perspektiv. Samlet utbygging av infrastruktur og viltgjerder har 
økt, viktig at viltkryssinger samordnes på best mulig måte for å 
sikre regionale vilttrekk.  
5) Forutsetter at reguleringsplaner omfatter en plan for 
masseforvaltning. Overskuddsmasser må i størst mulig grad 
gjenbrukes, enten internt i prosjektet eller gjøres tilgjengelige for 
gjenbruk i andre prosjekter. LNF-områder som bli midlertidig 
omdisponert skal tilbakeføres til LNF-formål med god kvalitet. 
Det må utformes bestemmelser som sikrer dette.  
6) Anleggs- og oppfyllingsperioden må følges opp for å forebygge 
jordpakking og forurensning til vassdrag. Behov for etablering av 
permanente og midlertidige fangdammer for å forebygge erosjon 
og avrenning må vurderes spesielt.  
7) Glenneområdet: Tiltak for å redusere negative konsekvenser 
av inngrep må vurderes, samt avbøtende tiltak for dyrka jord, 
kulturlandskap, naturmangfold og vassdrag som blir berørt. Ber 
om at følgende områder og tiltak vurderes spesielt i det videre 
arbeidet. Nygård, lokalveg og kryss: Vurdere plassering med 
minst mulig inngrep og oppsplitting av dyrka jord. 
Østensjøvannet og Bølstadbekken: Viktig og krevende område, 
viktig for vann og vassdrag. Viktig med god kryssing av bekken. 
Tunnelmunning og dyrka jord må vurderes med tanke på 
redusert inngrep og erosjon. Gryteland: må vurdere avbøtende 
tiltak for å videreføre langsiktig måling av landbruksavrenning i 
JOVÅ-anlegget. Er positive til at det foreslås bru. Kråkstaddalen: 
Er positive til at det foreslås bru. Retvet: I kommunedelplanen 
var det opprinnelig tunnel/kulvert i dette området, plassering av 
lokalveg og dyrka jord må vurderes i reguleringsplanfasen. 
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Dokument nr 68 
Avsender: Finn-tack R&D AS, Kveldroveien 8, 1407 Vinterbro. 

Finn-tack Ltd driver med utvikling og produksjon av hesteutstyr. 
Produktutviklingen skjer fra Glenne gård i Kråkstad, og det 
påpekes at denne blir sterkt berørt av ny E18. Selskapet 
sysselsetter flere.  
1) Har investert store beløp i låven på Østre Glenne gård. 
Påpeker at løpebaner er vesentlig for produktutviklingen. Ønsker 
å unngå at traseen blir flyttet nærmere bebyggelsen på Glenne 
gård, slik at selskapet etter etablering av ny E18 vil ha tilgang til 
lange løpebaner på gress. 2) Er overrasket over at SVV har flyttet 
traseen forbi Glenne, mener dette strider mot 
kommunedelplanen. Mener dette vil være ødeleggende for 
selskapets satsning på produktutvikling, særlig gjelder dette lang 
løpebane på gress.  
3) Påpeker viktigheten av god støyskjerming, fordi selskapet har 
utstyr til produktutvikling som er ømfintlig for støy og 
vibrasjonsforstyrrelser.  
4) Ber SVV vurdere å erverve deler av gnr 14 bnr 23 for å kunne 
opparbeide nye løpebaner.  
5) Dersom det ikke kan etableres ny lang løpebane på 10/7, bør 
SVV se om det kan erverves arealer i området egnet for lange 
løpebaner på gress. SVV bør se om det kan erverves ny arealer 
som erstatning for leie av treningsvei på grus på 10/7. Ny E18 
berører leieforholdet på 13/1 til bruk av treningsbaner (vedlagt 
kartskisse). Det bør vurderes om SVV kan erstatte disse banene 
ved opparbeidelse på annet areal.  
6) Forutsetter tett kontakt i planarbeidet slik at SVV og selskapet 
kan finne fram til løsninger som gir minst mulig ulemper for 
virksomheten.  
 

1) Se svar under kap. 2.7 Grunnerverv. Forhold knyttet 
til erstatning på annen eiendom tas med den grunneier 
det gjelder. Nærmere dialog om erstatninger tas når 
reguleringsplanen er vedtatt.  Plassering av veglinja vil 
være basert på ulike kriterier (bla. geoteknikk, jordvern, 
økonomi).  
2) I arbeidet med reguleringsplan skal veglinja for ny 
E18 optimaliseres og endelig plassering skal avklares. 
Dette skjer innenfor kommunedelplanens avgrensning. 
En reguleringsplan er et mer detaljert plannivå enn 
kommunedelplan, og det vil være behov for justeringer 
når resultat av forundersøkelser (som feks 
grunnboringer) foreligger. 
3) Se svar under kap.2.2 Støy.  
4) Det legges opp til et samferdselsjordskifte i linja, og 
eventuelle makeskifter vil avgjøres i jordskifteretten.  
5) Se punkt 1 om erstatninger.  
6) SVV vil ha kontakt med direkte berørte grunneiere i 
den videre planprosessen.  

Ingen endring av 
planprogrammet. 
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Dokument nr 79 
Avsender Jernbaneverket 

1) Ønsker at Østfoldbanen vises bedre på kart over 
planområdet, fig.2 og 3.  

2) Det er positivt at det i planprogrammet er sett på både 
kryssing over og under Østfoldbanen ved Holstad i 
reguleringsarbeidet. For JBV er det viktig at kryssingen av 
Østfoldbanen gir minst mulig driftsforstyrrelser for 
togtrafikken. SVV kan kun påregne å utføre stenging 
samtidig med JBV egne 
utbyggingsprosjekter/stengeperioder. Aktuelle 
stengeperioder er mellom 2015-2021, ved bygging av 
Follobanen.  

3) Forutsetter at SVV legger fram tidfestede faseplaner og 
tekniske løsninger for kryssing av jernbanen med frister 
som JBV setter mht stengning.  

4) Konsekvenser for stengning av Østfoldbanen, herunder 
behov for buss for tog må tas med. 

5) Konsekvenser for risiko og sårbarhet mht Østfoldbanen 
må vurderes. 

6) Forutsetter god koordinering mellom gjennomføringen 
av ny E18 og Follobanen/Østfoldbanen i den videre 
planleggings- og gjennomføringsfasen. 

7) Har ellers ingen merknader til planprogrammet. 

1) Tas til etterretning. 
2) Innspillet tas til etterretning, og vi vil 

etterstrebe å finne både løsninger og 
stengeperioder som er forenelig med 
framdrift for Follobanen. 

3) Tas til etterretning. 
4) Tas til etterretning. 
5) Tas til etterretning.  
6) SVV ser fram til et godt og konstruktivt 

samarbeid med JBV. 
7) Tas til etterretning. 

Endring i planprogrammet:  
 
Kart over planområdet 
oppdateres med bedre 
markering av Østfoldbanen. 
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