
 

 

 

 

Høring av forslag til planprogram – august 2021 

I et sivilisert land er noen av de viktigste oppgavene til det offentlige å beskytte innbyggerne og å jobbe 

for god folkehelse. Politi og det militære står i hovedsak for førstnevnte. Ivaretakelse av god folkehelse 

skjer både på nasjonalt og lokalt plan.  

En av kommunens viktigste oppgaver er således å beskytte innbyggernes interesser og helse. Dette kan 

manifestere seg på ulike vis. Vi er f.eks. godt kjent med at Nes kommune for tiden står ansvarlig for å 

vaksinere kommunenes innbyggere over en viss alder. Kommunen tilbyr videre sykehjemsplasser mv. 

Slikt er godt synlig, og effekten av dette kan ofte måles over kort tid. Andre ting kan være like viktig, men 

effektene er ikke synlig like raskt. Et eksempel på dette er bakgrunnsstøy og dens effekt på folkehelsen i 

form av stress, sykdommer og reduksjon av forventet levealder. Effekten måles først gjerne om noen år, 

men kan være betydelig. Skal Nes kommune bidra til å ivareta innbyggernes interesser og deres helse, er 

det vel så viktig at Nes kommune har fokus på langsiktig problemstillinger slik som økning i 

bakgrunnsstøy, svevestøv, rasering av nærrekreasjonsområder mv. 

Planprogrammet ser enten ikke ut til å behandle forannevnte eller i beste fall svært overfladisk. Dette 

medfører at noen av de største utfordringene og potensielle omveltninger Nes kommune står overfor 

ikke behandles tilfredsstillende. I verste fall kan det medføre risiko for at interessene til kommunens 

innbyggere ikke ivaretas og at mange i kommunen kan bli utsatt for negative helsemessige effekter.   

Elvemøtet er Nes sin identitet. Nes kirkeruiner er en av de flotteste severdighetene i området. Nes 

kommune bør ta konsekvensene av dette og arbeide for at elvemøtet ikke blir rasert og kirkeruinene ikke 

blir uheldig påvirket i forbindelse med veiutbygging mv.  

Avsnitt 1.2.1. a) Demografi, bolig- og arealstruktur 

Avsnittet omtaler blant annet befolkningsvekst og fortetting. Skal dette oppnås på en fornuftig måte blir 

det svært viktig å bevare og beskytte særs viktige nærrekreasjonsområder. Noen utdrag fra kommunens 

stedsanalyse1 for Årnes [min utheving]: 

«Årnestangen-Høieområdet har særegne natur- og landskapskvaliteter og er et særs viktig 

nærrekreasjonsareal for tettstedet.» 

For Årnes som er det største tettstedet i Nes, betyr det at man må hegne om de unike 

nærrekreasjonsområdene som går fra Årnes brygge ved jernbanestasjonen og helt opp til Hennisand og 

endog videre. Disse områdene er essensielt de eneste nærrekreasjonsområdene som kan nås fra Årnes 

uten å benytte bil.  

De nevnte områdene inkluderer anlagte stier, Høieparken mv. De nevnte områder er hyppig benyttet 

både av kommunens innbyggere men også av tilreisende. Hvis det bygges en ny E16 med bro nær 

elvemøtet vil disse nærrekreasjonsområdene bli rasert. Bakgrunnsstøy fra ny E16 vil være totalt 

 
1 https://www.nes.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/kommuneplan-og-
arealplaner/kommunedelplan-for-arnes/stedsanalyse-24.06.08-hkt.pdf 

https://www.nes.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/kommuneplan-og-arealplaner/kommunedelplan-for-arnes/stedsanalyse-24.06.08-hkt.pdf
https://www.nes.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/kommuneplan-og-arealplaner/kommunedelplan-for-arnes/stedsanalyse-24.06.08-hkt.pdf


 

 

 

 

ødeleggende for nevnte nærrekreasjonsområder. Det unike elvemøtet vil visuelt bli helt ødelagt av en 

bro nær elvemøtet.  

Viken fylkeskommune har poengtert at en kryssing ved Glomma vil true viktige kulturminner og det 

unike elvemøtet, og uttrykker bekymring for det samme ved Svanfoss. 

I avsnittet står det "Ny trasé for E16 kan påvirke utbyggingsstrukturen, spesielt for næring." Ellers virker 

ikke ny trasé for E16 å være omtalt. Dette virker merkverdig sett i lys av de store påvirkningene ny trasé 

for E16 kan få på flere områder herunder helsen til mange av innbyggerne i kommunen. 

Klimautfordringer er nevnt. Det er ikke nevnt at bygging av ny E16 med fartsgrense 110 km/t vil bidra til 

en kraftig økning av klimagasser. Undertegnede har ikke registrert noe godt argument for hvorfor 

innbyggerne i Nes kommer til å nyte godt av ny E16 gjennom kommunen utformet med fartsgrense 110 

km/t. En slik motorvei fremstår kun som en transportetappe til Sverige og muligens Kongsvinger. For 

næringslivet vil 110 km/t heller ikke ha noen betydning all den tid tungtransport operer med mye lavere 

hastigheter. Dersom det skal bygges ny motorvei viser det meste av forskning at det best gjøres ved å 

legge til grunn en lavere fartsgrense. 

Avsnitt 1.2.2. b) Levekårsforskjeller   

Følgende står omtalt: "En nasjonal utfordring er at befolkningen generelt blir mindre aktiv, og i Nes er 

det flere inaktive barn og unge enn ellers i fylket." Det fremstår da underlig at man vurderer å tillatte 

prosjekter som vil rasere unike nærrekrasjonsområder for kommunens befolkning. I Ullensaker har 

kommunen en annen holdning. De har sagt et klart nei til at viktige rekreasjonsområder skal bli ødelagt 

av en ny vei.  

Det nevnes videre at det er sosiale forskjeller i forventet levealder. Det burde også fremkomme at 

bygging av en ny E16 kan skape forskjeller i forventet levealder grunnet blant annet støy. (For nærmere 

detaljer, se f.eks. mine kommentarer til Avsnitt 3.2. a) om betydningen av bakgrunnsstøy.) Støy bærer 

godt over vann. Allerede nå kan man i dager med riktig vindretning høre støy fra Årnesbrua oppstrøms 

over 1,5 km. Fartsgrensen på denne broa er 60 km/t. Det er på det rene at støy fra en eventuell bro over 

elvemøtet med langt høyere fartsgrense vil være langt mer intens og bære mye lenger.  

Tettsteder/boligfelt som Neskollen, Tomteråsen mv. er eksempler på andre steder som kan bli påvirket 

svært uheldig av ny vei. 

Nye Veier har også foreslått nye tilførselsveier nær Årnes som skal gjøre trasé C til en «god løsning» for 

odølingene. Dette vil føre til en kraftig økning i trafikk på Seterstøavegen. Resultatet er at mange deler av 

Årnes vil bli teppebombardert med bakgrunnsstøy. Dette kan skape levekårsforskjeller og forskjeller i 

forventet levealder basert på om man blir rammet av nevnte støy. Det kan rett og slett bli forferdelig å 

bo på Runni. Bjertnestunet vil bli svært negativt utsatt om det blir C med tilførselsvei fra Oppaker. Nye 

Veier operer med kart som viser tilførselsveien tegnet svært nært dette boligfeltet.  

 



 

 

 

 

Avsnitt 1.2.3. c) Klimaendringer og klimatilpasning. 

Det er forunderlig at effekter fra en eventuell ny E16 ikke diskuteres her. Det burde som minimum være 

en diskusjon av effekten av fartsgrense på klimautslipp. Videre burde det være en diskusjon av utslipp fra 

Esval da slik virksomhet tradisjonelt har hatt utfordringer med utslipp. Planprogrammet bør inneholde 

konkrete mål for utslipp og materialgjenvinning, jfr. EUs avfallsdirektiv.  

Avsnitt 2.3. Opplegg for medvirkning, informasjon og samordning 

Spørreundersøkelser blant annet i lokalavisa Raumnes har vist at et klart flertall av kommunens 

innbyggere ikke ønsker Nye Veiers foretrukne trasé for en eventuell ny E16. I Ullensaker har politikerne 

lyttet til klare signaler fra befolkningen. I Nes kommune virker det ikke som innbyggernes medvirkning og 

meninger vektlegges på samme måte. Innbyggerne burde forvente at kritiske spørsmål formidlet til 

ordfører og andre sentrale organer tas opp både i styret for IKP og med Nye Veier. Videre at det avkreves 

ordentlig svar fra Nye Veier på spørsmål. Så syntes i de fleste tilfeller ikke å være tilfellet. Ny E16 bærer 

derimot preg av å være en svært udemokratisk prosess der innbyggerne i beste fall får unnvikende svar 

uten særlig innhold. Dette er med på å svekke tilliten til lokaldemokratiet.  

Avsnitt 3.2. a) Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling 

Her står det: "Det skal legges til rette for utbygging i tettsteder med gode muligheter for bra 

kollektivdekning og større tettsteder. Det vil kunne styrke grunnlaget for levende tettsteder, økt 

kollektivtransport, sykling og gange. Årnes som kommunesenter har rollen som «prioritert tettsted»." 

På 60- og 70-tallet vurderte man det ofte slik at motorveier gjerne kunne gå gjennom byer og gjennom 

eller nær tettsteder. En opp til 12 felt bred motorvei tvers gjennom Oslo sentrum vil løse byens 

trafikkproblemer. Slik tenkte byplanleggerne i 1965. (Aftenposten: "Motorveien som kunne rasert Oslo 

sentrum". Link: https://www.aftenposten.no/oslo/i/mxyg/motorveien-som-kunne-rasert-oslo-sentrum) 

Forannevnte er en tankegang som man stort sett har gått bort fra. Nye Veier har til tross for dette aktivt 

og bevist jobbet for å legge brotraséen så langt unna kirkeruinene som mulig, og deres foretrukne trasé 

er en som går rett ved Årnes. Dette for ikke å få problemer med riksantikvar og andre myndigheter. 

Konsekvensen er at beboerne på Runni, Høie og Årnes blir skadelidende.  

De fleste i Oslo priser seg nå lykkelige over at Oslo ikke ble rasert av en slik planlagt motorvei. Man må 

spørre hva ettertidens dom vil bli dersom man tillater at elvemøtet og Årnes blir rasert dersom Nye 

Veiers foretrukne trasé blir realitet. I denne forbindelse kan det være på plass å sitere avslutningen av 

nevnte artikkel:  

Nå er Bispens rundkjøring vekk, men Nylandsbrua og Nylandsveien står der fortsatt som 

skjemmende og skremmende innslag etter den 1960-tallsbrutale veiløsning og minner om den 

50 år gamle feilslåtte Bymotorveiplanen. 

Støy blir stadig mer fremtredende, og det er en stadig utvikling mot at det er færre stille steder i Norge. 

Nes er en kommune hvor det stadig er relativt stille i forhold til andre områder nær Oslo. Flere av de jeg 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/mxyg/motorveien-som-kunne-rasert-oslo-sentrum


 

 

 

 

snakket med oppgir som grunn til at de flyttet til Nes at de ønsket stillhet og å komme bort fra bråk og 

ståk der de tidligere bodde. I tillegg oppgir de natur og rekreasjonsmuligheter som grunner. Det vil være 

svært viktig fremover at tettstedene i Nes utvikles med minst mulig skjemmende støy. Videre at man 

hegner om rekreasjonsmuligheter herunder spesielt nærrekreasjonsområder.  

Skal Årnes styrkes som kommunesenter og prioritert tettsted, må det være en grundig utredning av 

hvordan bakgrunnsstøy fra ulike prosjekter kan påvirke innbyggernes helse. Det holder eksempelvis ikke 

med fokus på maksstøy. Det må også utredes hvordan snittstøy og fordeling over døgnet kan påvirke. De 

folkevalgte må tørre å si nei til påtrykk fra eksterne når det er svært uklart hvilke positive effekter 

prosjektene kan ha mens det er ganske opplagt at prosjektene kan ha mange negative effekter. 

Betydningen av støy kommer klart frem blant annet i retningslinjene2 “Environmental Noise Guidelines 

for the European region” (2018) utarbeidet av verdens helseorganisasjon, WHO.  

I forbindelse med trafikkstøy tar dokumentet opp følgende tilstander med dokumentert risikoøkning; 

Hjerte/kar sykdom, død av hjerte/kar sykdom, hypertensjon, hjerneslag og søvnforstyrrelser som de 

utfallene med høyest grad av evidens. 

Studiene som ligger til grunn for de konkrete helsemessige utfallene tar utgangspunkt i støyeksponering 

fra 30 til 80 dB bakgrunnsstøy.  

Oppsummert ser man følgende:  

• Hjerteinfarkt: Økning med 8% - 24% pr økning i 10dB fra og med 40dB.  

• Død av hjerte/karsykdom: Økning med 5% pr økning i 10dB fra og med 40dB.  

• Utvikling av hypertensjon: Økning med 5% pr økning i 10 dB fra og med 40dB.   

• Hjerneslag: Økning med 14% pr økning med 10 dB fra og med 50 dB. 

Det som er viktig å forstå i denne forbindelse er at en liten prosentvis økning vil ha stor betydning for et 

samfunn, da disse tilstandene er svært vanlige fra før. Dersom Nes kommune ikke står i bresjen for at det 

foretas en grundig konsekvensutredning av betydningen store utbygginger herunder veiprosjekter kan 

ha på folkehelsen, vil kommunen etter min mening ikke beskytte innbyggernes helse.  

Enkelte har ytret at en ny E16 som går rett ved Årnes vil være positivt for handelsstanden på Årnes. 

Undertegnede har snakket med noen medlemmer av handelsstanden. Felles for disse er at de har ingen 

tro på at en motorvei rett ved Årnes vil føre til økt omsetning. En motorvei kan føre til bedre 

logistikkløsninger ved at det bygges tilfartsveger til Årnes slik at varetransport ikke trenger å kjøre om 

Funnefoss fordi undergangen under jernbanen rett etter Årnesbrua er for lav til at lastebiler kommer 

gjennom. Nevnte logistikkutfordringer kunne vært løst ved at man uavhengig av E16 bygget en bedre 

løsning f.eks. ved nevnte undergang. Dessverre virket det som at man forventet at dette ikke ville bli tatt 

tak i med mindre man kunne bake det inn i et gigantisk vegprosjekt. I så fall virker det å være en 

fallitterklæring til politiske prosesser dersom man må bruke milliarder av kroner på å bygge en veg med 

en rekke negative konsekvenser for innbyggerne i Nes når handelsstandens utfordringer kunne vært løst 

 
2 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf


 

 

 

 

uavhengig av dette. 

Landbruksarealer er også nevnt. Flere har påpekt at en eventuell ny E16 basert på fartsgrense 110 km/t 

og fire felt legger beslag på langt mer matjord enn nødvendig sammenliknet med en mer fornuftig og 

bærekraftig utbygging basert på lavere fartsgrense og om nødvendig færre felt i visse områder. Nes 

kommune bør jobbe for å få belyst forannevnte og om nødvendig kreve at Nye Veier eller eventuell 

annen utbygger utreder dette. Det kan i denne sammenheng nevnes at Nye Veier i 2017 skrev at de 

kunne bygge ut Statens Vegvesen sitt alternativ (benevnt Alternativ 1A av Nye Veier) for 5.6 mrd. 

kroner3. Dette ville være en løsning som ville vært betraktelig bedre enn det som nå er NV sitt foretrukne 

alternativ. 

I planprogrammet stilles det spørsmål til "Hvordan øke bruken av kollektivtransport?" Svaret er jo 

opplagt: Nes kommune må sørge for at offentlig transport prioriteres og det bevilges penger til denne. 

Kongsvingerbanen bør få bevilgninger til dobbeltspor over hele eller deler av strekningen. Offentlig 

transport og jernbane bør få bevilgninger istedenfor gigantiske veiprosjekter med svært negativ 

samfunnsnytte. 

Det stilles videre spørsmål om "Hva har kommunen behov for, og hvor?" Min mening er at kommunen 

har behov for å bevare sin identitet. Det betyr at elvemøtet må bevares. Videre at man må hegne om 

identiteten som en landbrukskommune, og man må bevare stillheten og ikke erstatte den med støy. 

Lykkes man i det skaper man arenaer der generasjoner kan treffes: f.eks. på utflukt langs Glomma eller til 

kirkeruinene; nyte stillhet på topptur til Eievarden; frisbeegolf i Høieparken.  

Avsnitt 3.3. b) Næringsliv og kunnskapsutvikling 

Store deler av næringslivet har uttalt at Nye Veiers foretrukne trasé vil være til liten nytte for dem. Det er 

viktig at Nes kommune lytter til disse signalene. For et konkret eksempel vises det f.eks. til artikkel4 i 

Raumnes der Jack Stensland i Mr.Iceman på Herbergåsen ble intervjuet. Han uttalte blant annet 

følgende:  

«Jeg har vært tydelig helt fra starten på at jeg mener vegen må gå om Herbergåsen, nettopp 

fordi det er her det er næringsliv. Det er her nye aktører kan etablere seg. Det finnes ikke noe 

annet tilsvarende sted i kommunen.»  

«Det er ikke heldig eventuelt å legge vegen ved elvemøtet. Og det er i hvert fall ikke bra for 

Herbergåsen. Jeg ville ikke valgt den traseen.» 

Innlandet fylkeskommune mener Sør- og Nord-Odal ikke vil få noen nytte av C-alternativene og feiler på 

målsetningene om verdiskaping og attraktivitet og et integrert og attraktivt bo- og arbeidsmarked i alle 

fire kommunene. 

Nes er en landbrukskommune og landbruksnæringen er svært viktig for Nes. Det er derfor av stor 

 
3 https://www.regjeringen.no/contentassets/4d16fd8a641240adb1aa9237384d9b6c/nye-veier-as---e16-nybakk---
slomarka---mulighet-for-a-oke-nytten-og-samtidig-redusere-kostnadene.pdf 
4 https://www.raumnes.no/nyheter/stor-meningsmaling-dette-mener-nesbuene-om-ny-e16/ 

https://www.regjeringen.no/contentassets/4d16fd8a641240adb1aa9237384d9b6c/nye-veier-as---e16-nybakk---slomarka---mulighet-for-a-oke-nytten-og-samtidig-redusere-kostnadene.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/4d16fd8a641240adb1aa9237384d9b6c/nye-veier-as---e16-nybakk---slomarka---mulighet-for-a-oke-nytten-og-samtidig-redusere-kostnadene.pdf
https://www.raumnes.no/nyheter/stor-meningsmaling-dette-mener-nesbuene-om-ny-e16/


 

 

 

 

betydning at utbyggingsprosjekter tar hensyn til matjord og man velger løsninger i tråd med dette. En 

firefelts motorvei gjennom Nes med fartsgrense 110 km/t vil være en svært dårlig løsning i forhold til 

forannevnte. Nye boligprosjekter som beslaglegger mye matjord bør unngås. 

Avsnitt 3.4. c) Klimaendringer og -tilpasninger 

Dokumenter fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) som blant annet handler om hvilken 

effekt klimaendringene har på verden, ble lekket til mediene i juni. Den varsler om katastrofale 

klimaendringer innen de neste 30 årene. 

I forslag til planprogrammet står det: "I denne planen styrkes innsatsen med å redusere klimagassutslipp 

både i egen virksomhet og i Nessamfunnet." Dette antyder at Nes kommune tar klimaendringene på 

alvor. Ord har dessverre liten betydning dersom de ikke understøttes av handlinger. Det blir nesten 

meningsløst med forannevnte sitat dersom Nes kommune samtidig skal arbeide for en motorvei 

gjennom kommunen med fire felt og fartsgrense 110 km/t.   

Avsnitt 3.5. d) Sosial utjevning og mestring for flest mulig 

Det nevnes her økt livskvalitet i ulike sammenhenger. Det burde også her være en diskusjon av negative 

effekter dersom det tillates økt bakgrunnsstøy og eventuelt svevestøv for mange av kommunens 

innbyggere.   

Avsnitt 3.6.1. a) Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling 

Sitat fra planen: "Årnes skal være en attraktiv småby – med unikt særpreg- og innbyggernes foretrukne 

sted for aktivitet, handel og sosiale møter i trygge omgivelser"  

Sitatet ovenfor er ikke forenlig med en ny motorvei rett ved Årnes. Dersom man mener alvor med et slikt 

sitat, kan man ikke operere slik som byplanleggerne gjorde i Oslo på 60-tallet. Motorveger bør ikke 

bygges gjennom eller nær store tettsteder. I Oslo forstod de det etter hvert. Nes kommune burde jobbe 

ut fra den samme forståelse som Oslo gjorde for mange år siden.  

Man bør spørre seg selv om hvor mange "attraktive småbyer" finnes det med en motorvei tvers gjennom 

byen eller tett inntil byen? Elvemøtet er Nes kommune sin identitet og en viktig del av særpreget til Nes 

kommune og Årnes. Dette unike særpreget – der Norges to største elver møtes – vil bli fullstendig rasert 

med en bro nær eller over elvemøtet.  

Skal fremtidig befolkningsvekst skje hovedsakelig i eksisterende tettsteder og Årnes spesielt, blir det 

særs viktig fra et trivsels- og folkehelseperspektiv å beskytte innbyggerne mot økt bakgrunnsstøy. Det 

blir særs viktig å beskytte nærrekreasjonsområdene også mot bakgrunnsstøy. 

Avsnitt 3.6.4. d) Sosial utjevning og mestring for flest mulig 

Sitat fra planen: "Nye boliger skal ha tilgang til aktivitets- og rekreasjonsområder i gangavstand" 

Spørsmål: Hvordan gir dette mening når man vurderer å tillatte at eksisterende særs viktige 

rekreasjonsområder i gang- og sykkelavstand raseres av en veiutbygging? 

Sitat fra planen: "Nes kommunes særpreg med grønt landskap langs elvene skal bevares." 



 

 

 

 

Kommentar: Dette særpreget er overhodet ikke forenlig med en bro over eller nær elvemøtet.  

  

Avsnitt 4.2.2. Konsekvensutredning 

Sitat: «Kommuneplaner som legger til rette for framtidig utbygging skal ha en konsekvensutredning (KU) 

som beskriver og vurderer planen sine virkninger for miljø og samfunn.»  

Sitatet står i kontrast til potensiell veiutbygging (ny E16) der utbygger har fått en rekke krav om en slik 

realistisk konsekvensutredning. Likevel har utbygger på flere fronter ignorert slike krav. Et eksempel er 

en rekke høringsinnspill som har krevd en grundig utredning av påvirkningen fra bakgrunnsstøy både på 

boområder og rekreasjonsområder. Noen formulerte et krav om at «Redusert livskvalitet for de som blir 

berørt av bro og veg må komme eksplisitt frem i underlaget.»  

Forannevnte innspill og krav har Nye Veier i det store og hele ignorert. Dermed har Nye Veier i bunn og 

grunn ignorert omfattende og veldokumentert forskning på de negative effektene av bakgrunnsstøy. 

Følgelig har ikke påvirkning på livskvalitet kommet frem eksplisitt i underlaget. Det er ikke noe spesielt 

ved Nye Veier. Det er ganske typisk at utbygger av infrastruktur, boliger mv. har som mål å holde 

kostnader nede og utrede så lite som mulig. Det blir da viktig at kommunen ivaretar innbyggernes 

interesser og helse og da ikke gir seg før det foreligger en adekvat konsekvensutredning. 

Når det gjelder kartlegging av artsmangfold og påvirkning av en eventuell veiutbygging på dette virker 

det også som de fleste høringsinnspill har blitt ignorert. Miljøet blir typisk en salderingspost. 

Skal Nes kommune mene alvor med det som står i forslaget til planprogram, må man allerede nå ta tak i 

en av de potensielt største utbyggingene i kommunen med potensielt store virkninger for miljø og 

samfunn. Dommen pt. er at det er lite som tyder på at Nes kommune oppfyller sitatet i forbindelse med 

en eventuell ny E16.  

Avsnitt 4.2.3. Temaer i konsekvensutredningen 

Støy står nevnt her, men Nes kommune bør være proaktive og konkretisere at det ikke bare eksempelvis 

skal gjelde maksstøy men også all bakgrunnsstøy både i form av snittbetraktninger og fordeling over 

døgnet. (Støy om kvelden og (særlig) om natten er gjerne mer plagsom enn samme støy om dagen.) Det 

må videre fremgå at utredninger også må omfatte påvirkning på rekreasjonsområder med høy 

oppmerksomhet på de nærrekreasjonsområder som kommunen allerede har identifisert som særs 

viktige.  

Kulturminner er nevnt her, men synes å være stemoderlig behandlet i planen. Det burde vært vurdert 

løftet til et eget avsnitt. 

. 


