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Utvidelse av E6
på strekningen Vinterbro - Assurtjern

Statens vegvesen Akershus
kunngjorde 20. mars at de har
begynt arbeidet med regule-
ringsplan for utvidelse av E 6
til fire felt på strekningen
Vinterbro - Assurtjern. Styret i
Oppegård Vel har allerede
avgitt forhåndsuttalelse hvor vi
ber om at det taes spesielle
hensyn til trasevalg og utfor-
ming fra Assurbekken til
Dalsbekken for å redusere støy
og sikre adgang til friområder. 

Vegvesenet holdt åpent møte med ori-
entering i Ski Rådhus den 4. mars. Her
var styret i Oppegård Vel representert.
Håkon Håversen fra Statens vegvesen
Akershus la frem to skisser til løsning.

Den ene forutsetter at nåværende E6
beholdes som nordgående løp, mens
sydgående legges i tunnel forbi jernba-
nen. Traseen går i dagen frem til
Stenfeltåsen hvor en ny tunnel fører ut
til en åpen bro over Dalsbekken.

Den andre løsningen (som er gjengitt
ovenfor) viser at E6 går i tunnel til forbi
jernbanen, så i dagen frem til Stenfelt
hvor en ny tunnel fører veien ut til bro
over Dalsbekken. Begge løsningene fort-
setter i tunnel under Nøstvedtmarka til
området Vinterbro/Tusenfryd.

Møtet var godt besøkt av beboere fra
Oppegård Syd og fra berørte beboere i
Ski. De fremmøtte hadde uten unntak
følgende syn på forslagene: 

Veien må legges i tunnel hele strekning-
en mellom Assurbekken og Dalsbekken,
og broen må overbygges slik at det blir
en sammenhengende tunnel frem til
Vinterbro.
Fristen for protest på planene er satt til
22. april. Siden alle fremmøtte hadde
samme syn på saken ble det spontant
dannet en komite som vil utarbeide en
felles uttalelse rettet til Statens vegvesen
Akershus. Vellet er representert i denne
komiteen og vil følge saken tett.
Uttalelsen ble overlevert Statens vegve-
sen Akershus den 10. april og er gjengitt
annet sted i Vellet. Det er antydet at
Vegvesenet vil bruke ca ett år på å utar-
beide en plan. Når den foreligger skal
den til kommunal behandling i Ski,
Oppegård og Ås. 
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Felles uttalelse 
vedr. planlagt trasse for ny E6
"Vi viser til orienteringsmøtet i
Ski Rådhus torsdag 4 april. Vi
synes det er positivt at Veg-
vesenet på møtet bekreftet sin
interesse for å etablere en kon-
struktiv dialog med berørte
beboere for å komme frem til
en løsning vi alle kan leve med.
For å lette mulighetene til å
føre en konstruktiv dialog har
vi organisert oss og etablert en
arbeidsgruppe som represente-
rer de berørte innbyggerne i
Oppegård og Ski.  Vi har valgt
å kalle oss ”Aksjonen for fire
felts E6 i tunnel mellom
Assurtjern og Vinterbro.”

Aksjonens målsetning og vårt mandat er
å bidra til at den nye fire felts E6 mell-
om Assurtjern og Vinterbro blir lagt i én
sammenhengende tunnel.  Det er vårt
mål at så få som overhodet mulig, helst
ingen innbyggere i Ski og Oppegård
blir påvirket negativt av veiutbyggingen.

Den aktuelle delen av den nye E6 krys-
ser gjennom nedbørsfeltet til Gjersjøen,
drikkevannskilden til ca 30.000 mennes-
ker i Follo.  Gjersjøen er også viktig som
rekreasjonsområde.  Våtmarksområdet
Slorene og de berørte tilløpsbekkene
Tussebekken og Dalsbekken er høyt
verdsatt av beboerne i området, og er av
Akershus fylke og kommunene i Follo
ansett som viktige områder for biologisk
mangfold.  Hovedkildene til luft- og
vann-forurensning er salting, vei-, dekk-
og kjøretøyslitasje samt avgasser.  

Én sammenhengende tunnel vil skjer-
me for all ekstern forurensning i det
aktuelle området og gjøre det mulig å
rense både væsker og støv før de slippes
ut i naturen. På den måten unngår man
forhøyet ekstern luftforurensning og
forhøyede støynivåer i eventuelle dagso-

ner og ved eventuelle tunnelmunning-
er.  Slike utslipp og støykilder er uforen-
lig med boligområder generelt og sårba-
re resipienter spesielt.  Slik sårbarhet
utvikles raskt ved jevnlig eksponering
for skadelig forurensning. 

Det bor i dag flere tusen mennesker tett
inntil, og på begge sider av den planlag-
te nye E6 i det aktuelle området. Dette
er mennesker som allerede er negativt
påvirket av betydelig støy- og svevestøv-
forurensning fra den eksisterende E6 og
som må stå ut med over 20.000 biler pr
døgn som i dag trafikkerer veistrekning-
en.  Forsiktige antakelser tilsier en dob-
ling av trafikken når den nye hovedferd-
selsåren fra kontinentet til resten av
Norge og omvendt er satt i drift.  35.000
biler i døgnet innebærer en jevn strøm
av biler begge veier, bortimot døgnet
rundt.  Andelen tungtransport vil etter
all sannsynlighet bli enda større enn i
dag.  Dette vil gi en utvikling av støy- og
svevestøvforurensning som vil øke mer
enn trafikkøkningen skulle tilsi, dvs stør-
re enn lineær grunnet sammensetning-
en av kjøretøy, og øket veiflate.

Det aktuelle området er det eneste tett
befolkede området langs E6 mellom
Østfold og Oslo og det er stor sannsyn-
lighet for at fortetningen vil øke.
Samfunnsøkonomiske hensyn tilsier at
det blir viktig å legge forholdene til rette
for et mest mulig forurensningsfritt
miljø for disse menneskene samtidig
som de trafikale utfordringene langs E6
blir løst til det beste for de reisende.  

Ved å legge vegstrekningen i én sam-
menhengende tunnel vil munningene
bli liggende i ubebodde områder.
Forurensningen i de bebodde område-
ne kan kontrolleres og påvirkes positivt
gjennom effektive renseanlegg både for
gasser og væsker. 

En lukket tunnelløsning, uten negative
bivirkninger for beboere og miljø vil
kun i begrenset grad utløse krav om
erstatning og innløsning.  Beboerne kan
få fortsette å bo i det området de har
valgt å bosette seg, og løsningen vil i stor
grad bidra til å bevare de eksisterende
bosettingsmønster.

Videre vil en slik løsning bidra til å redu-
sere de negative konsekvensene for kul-
turmiljø og kulturminner i området.

Vi er svært tilfreds med at vegvesenet på
orienteringsmøtet ga tydelig uttrykk for
at de imøteser et konstruktivt samarbeid
med aksjonsgruppen for å komme frem
til et forslag vi alle kan gå inn for.  Det er
vår forhåpning at vi med dette initiativ
har lagt grunnstenen  til et konstruktivt
samarbeid  med vegvesenet. Vi innser at
vi ikke har teknisk kompetanse til å utar-
beide et konkret løsningsforslag og imø-
teser derfor med stor interesse en skisse
til omforenet løsning på den aktuelle
veistrekningen fra vegvesenet.  Skulle
det i den forbindelse være ønskelig med
en befaring i det aktuelle området, stil-
ler vi selvsagt på en slik.

Med vennlig hilsen
Aksjonen for fire felts E6 i tunnel fra
Assurtjern til Vinterbro"

En tunnel er ikke
nødvendigvis
fordyrende
Senioringeniør Håkon Håversen
uttaler til ØB (13.04) at kostnads-
nivået på parsellen ligger på 900
mill. kroner. En sammenhengen-
de tunnel vil ikke nødvendigvis
fordyre prosjektet. Tradisjonelt
har en høyklassetunnel blitt dyre-
re enn daglinje. Men i dagtrassé-
en på denne strekningen har vi
flere tunge elementer, som bro-
konstruksjoner. Utredningen vil
gi svar på økonomien i dette. Den
kan være klar i begynnelsen av
juni, sier Håversen til ØB.
Dernest vil Vegvesenet gi en anbe-
faling, som politikerne i siste
instans skal ta stilling til.
Byggestart for denne parsellen
blir ikke før i 2005.

Oppegård kommune vil kreve miljøløsninger
I et leserinnlegg i ØB 13.04 går ordfører Sylvi Graham inn for å påvirke
utformingen av den planlagte parsellen mellom Assurtjern og Vinterbro slik
at befolkningen får et godt miljø. Den 17. april skal Formannskapet i
Oppegård gi sine føringer for det forestående planarbeidet. Her vil kommu-
nen gi vegvesenet tunge føringer for å ivareta helse- og miljøforhold knyttet
til støy, drikkevannkilden Gjersjøen, friluftslivet, viltkrysninger, fremkomme-
lighet for syklende m.m. Vi krever at vegvesenet utreder utstrakt bruk av tun-
neler på parsellen da det sannsynligvis er eneste mulighet for å kunne løse
mange av disse problemen, skriver Sylvi Graham.



Tussetjern har gjennom flere generasjo-
ner vært mye brukt som badeplass for
befolkningen i Oppegård Syd og
Langhus.  Det var et yrende liv på
mange forskjellige badeplasser rundt
vannet.  Hvem vet hvor Uglestupet,
Glassgrunna, Jentebadet, Guttebadet,
Stupet og Familebadet er?  Disse plasse-
ne kan anbefales for alle som har lyst på
badeopplevelser.  Ta dere en tur over
på Ski-siden og opplev alle disse flotte
badeplassene (følg stien på nordsiden
av vannet).  Solen går ikke ned før kl.
21:00!  
Det er en unik vegetasjon i området.
Vellets utsendte medarbeider fant blant
annet: Alm, Bjørk, Bøk, Edelgran, Eik,
Einer, Furu, Gran, Hassel, Hegg,
Hengeask,  Junisøtmispel, Kastanje,
Lerk, Linn, Lønn, Or, Osp, Rogn, Selje,
Silkefuru, Spirea og Syrin. 

Fra slutten av 50-årene og fram til ca.
1970 forsynte vannet store deler av
Sætreskogen med drikkevann via
Vellets vannforsyningsanlegg.  Etter at
dette ble nedlagt, ble kommunens eien-
dom på Fjeld ved Tusse utlagt til friareal
og opparbeidet til badeplass.  De senere
år har området i perioder vært mindre
attraktivt som badeområde grunnet
hyppige besøk av Kanadagjess.  Sist
sommer var forholdene bra og

Oppegård Vel tok
ovenfor kommunen
initiativ til å ruste opp
området.  Kommunen
har i løpet av vinteren
ryddet en del vegeta-
sjon og området har
blitt mye mer åpent
mellom gressplenen og
vannet.  
(event. foto fra Tusse)

Ny badebrygge
Vellet ønsker å bidra til at området kan
bli enda bedre.  Vi sendte i fjor høst inn
søknad om stønad til en flytebrygge
som kan tjene til badeformål, fiske og
fluefisketrening.  Vellet har fått tilsagn
om spillemidler til en betydelig del av
anleggskostnadene for en ny brygge, og
vi håper å kunne realisere anlegget før
badesesongen kommer i gang.

Dugnad
Skal vi klare å utføre den standardhe-
ving av området som vi ønsker er vi
avhengige av at flest mulig av innbyg-
gerne i vårt velområde sier seg villige til
å ta i et tak.  Vellet vil arrangere en dug-
nad lørdag 1. juni.  Sett av noen timer
denne lørdagen, og få et fint badeområ-
de i bytte resten av sesongen.  Alle kan
bidra, stor som liten, gammel og ung.

Kommunen meget positivt til
Oppegård terrasse
I Oppegård kommunes utkast
til Kommuneplan for 2003 til
2015 som nå skal ut på høring
omtales 10 eksterne forslag til
endret arealdisponering. To av
disse anbefales, syv foreslås
avvist mens Oppegård Vels ide
om at Rv 152 forbi Greverud
skole senkes med et tilhørende
bebygget lokk over, karakteri-
seres som "meget interessant,
men trenger videre bearbei-
ding før det kan tas inn i pla-
nen".

I kommuneadministrasjonens vurde-
ring av prosjektet heter det:
"Prosjektet har en rekke meget positive
sider. Det legges til rette for en utvikling
nær Oppegård senter, en fortetning i

tråd med nasjonal og lokal transportpo-
litikk. Den vanskelige fotgjengerkrys-
singen og skoleveien over Skiveien
løses. Adkomsten til Sætreskogen opp-
graderes ved at jernbanebrua med
uoversiktlig veitilknytning til Skiveien
forsvinner.
Dette er et teknisk vrient prosjekt med
mange praktiske og økonomiske usik-
kerhetsmomenter, og svært mange
involverte parter. Ideen må bearbeides
videre av et solid eiendomsselskap før
det er mulig å ta stilling til realiteten i
prosjektet. Foreløpig beregninger
utført av Ragnar Evensen viser et for-
ventet underskudd på 15 mill.
Oppegård kommune har ikke kapasitet
til å drive fram prosjektet, men ser
meget positivt på at prosjektet bearbei-
des videre".

Styret i Oppegård vel gleder seg over
disse positive signalene fra Oppegård
kommune og vil naturligvis arbeide
videre med å finne solide interessenter
til prosjektet Oppegård Terrasse. 

Illustrasjon fra Kommuneplan

Tussetjern 
- vår nærmeste badeplass

Dugnad
Sted: Tusse badeplass.Tid: Lørdag 1.juni kl 10:00-15:00

Aktiviteter: 
• Rydding av vegetasjon.• Trilling av sand med trillebår• Snekring av trapp ned mot badebrygge.

• Grillsjef
• Beising av utedo.

Vellet stiller med grill m.m.  Ta med:
Grillmat, trillebår, rive/rake, hagesaks.

Vi tar gjerne i mot forhånds-påmelding til dugnadsdagen.Spørsmål/påmelding rettes til:Geir Hokholt, Tlf.: 66 99 23 26
Vel møtt, bli kjent med naboen!



Årsmøte i Oppegård Vel
Mandag den 18. mars ble det avholdt
årsmøte i Vellet. Til møtet hadde styret
vurdert mulige kandidater til æresmed-
lemmer i foreningen. Til stor begeist-
ring ble det kunngjort at Ole Fr.
Fredriksen og Haldor Brekke var
utnevnt til æresmedlemmer i Oppegård
Vel. Gratulerer!
Det nyvalgte styret består av følgende:
Geir Hokholt (styreleder), Jarle
Braathen (sekretær), Geir Brekke (kas-
serer), Geir Bagge-Skarheim og Anne

Cathrine Hansson (styremedlemmer),
Liv Marie Hoem Røysum og Marit
Folkestad (varamedlemmer).

Haldor Brekke, Ole Fr. Fredriksen og
Bjørn Engebretsen ble valgt til reviso-
rer. Valgkomiteen består av Morten
Vågmo, Per Haugen og Elisabeth
Bøvold.

Det er etter hvert etablert en ressurs-
gruppe rundt styret. Dette er personer
som styret kan trekke på i forbindelse

med konkrete og avgrensede prosjek-
ter. Disse får tilsendt referat fra styremø-
tene og holdes godt oppdatert på aktivi-
teten i Vellet. Det er ønskelig med enda
flere som kan være ressursperson for
styret. Mange føler sikkert et ansvar for
å ta del i lokale aktiviteter til felles
beste, men at det blir for forpliktende å
stille seg til disposisjon for konkrete
verv. Da kan nettopp ordningen med
ressursgruppen være tingen. Ta kontakt
med Jarle Braathen på tlf. 66 80 51 83
og registrer deg som ressursperson.

Vårrydding.
Enkelte som ferdes i vårt område synes
tydeligvis at det er en menneskerett å få
kaste papir, drikkeemballasje, sigarettes-
ker, sjokoladepapir og lignende der hvor
det passer. Andre synes det er en men-
neskeplikt at hver og en tar ansvar for
sitt eget søppel. Uansett, nå er det vår,
og litt av hvert dukker opp i grøftekan-
ten. Kan vi foreslå at enhver rydder i sin
egen grøft?

Hagekonkurransen
Oppegård Vel vil også i år arrangere
Hagekonkurransen. Der vi i samarbeid
med Oasen Dalens Hagesenter vil pre-
miere èn av alle som holder sin hage
ekstra fin og ryddig og dermed bidrar til
å "forskjønne" vårt velområde. I fjor vant
Karin Nordheim og Viggo Frydenlund i
Østagløttveien 8 denne konkurransen.
De fikk et gavekort fra Oasen Dalens
Gartneri på kr. 500 og vandreskulpturen
"Venus fra Willendorf" også kalt "Moder
Jord", denne vil vandre videre eller kan-
skje den blir i Østagløttveien ett år til? Vi
håper på mange forslag og innspill fra
våre medlemmer, ring eller send inn for-
slag til Geir Brekke - tlf. 66 99 44 42 (pri-
vat) eller 22 01 63 56 (jobb).

Oppegård Vel og
Grendehusets venner
har hver sin kontingent
Når man får tilsendt den årlige konting-
entgiroen på kr 100 kan det være lett å
forveksle den med giroen fra
Grendehusets venner - som også er på
kr. 100. Begge tiltak er like viktige så vi
håper de som både er vel-medlemmer
og Grendehus-venn fortsetter å støtte
begge. Både Oppegård Vel og
Grendehuset er svært viktige "institusjo-
ner" i vårt lokalmiljø.

Økonomisk støtte til
tiltak i lokalmiljøet?
Vellets styre innbyr medlemmene til å
komme med forslag til tiltak i lokalmiljø-
et hvor vellet kan bidra økonomisk til
gjennomføring.  Eksempler på tiltak kan
være: Utstyr/apparater til
lekeplasser/friområder, benker, skilt og
lignende.  Tiltaket bør  være av ”varig
karakter” og gjerne kombinert med en
egeninnsats/dugnad ved gjennomføring
av tiltaket. Forslag overleveres vellets
styre.  Spørsmål kan rettes til Geir
Hokholt, tlf.: 66 99 23 26.

Er du medlem i din
lokale velforening?
Nye medlemmer ønskes velkommen.
Støtt arbeidet med å skape et best mulig
lokalmiljø.  Årlig medlemskontingent er
kr 100,- per husstand (kr 50 for trygde-
de).
Medlemskap og informasjon kan du få
ved å kontakte Geir Brekke 66 99  44 42.

Oppegård Vel, Postboks 217, 1419
Oppegård. A/L Grendehuset, Postboks
229, 1419 Oppegård 

Gamle vel-arkiver.
Oppegård Vel ble grunnlagt i 1908,
og i de snart hundre årene som har
passert siden da har det blitt sendt og
mottatt en mengde dokumenter. Vi
har god kontroll over alle protokoller
fra stiftelsen og frem til 1982, men da
gikk man over til å skrive referater og
beretninger på løse ark. Disse ble, så
vidt vi kjenner til, ikke limt inn i pro-
tokoll. Dette har resultert i at styret i
dag ikke har noen komplett samling
av styrereferater og årsmeldinger fra
tiden etter 1982. Det mangler også
korrespondansemapper. Dette ønsker
vi å få kontroll over, og Haldor Brekke
har påtatt seg oppgaven med dette. Vi
ber derfor om at de som har slike
dokumenter om å gi ham et vink.

Oppegård Idrettslag ønsker også over-
sikt over slike papirer. De ønsker å gi
ut en bok om sin virksomhet til sitt
100 års jubileum i 2007. Det er Birger
Løvland som står for den oppgaven.
Det har opp igjennom tidene ofte har
vært de samme personene som har
hatt verv i begge foreningene, og da
kan det hende at noen som har vel-
papirer også har saker som er av inter-
esse for idrettslaget. 

Papirer som blir overlatt til vellet vil,
når de er katalogisert, bli lagret ned-
låst i brannsikkert rom ved biblioteket
på Kolboten. De vil selvfølgelig være
tilgjengelige for interesserte, men
under styrets kontroll.

Altså, Haldor Brekke ønsker å få
beskjed hvis du har brev og dokumen-
ter fra 1908 og frem til i dag som
angår Vellet, og har du noe som kan
ha interesse for idrettslagets jubile-
umsbok, så ta kontakt med Birger
Løvland. 


