
Høring av forslag til planprogram 
Ny E16 er sannsynligvis det som vil påvirke Nes kommune mest hvis det bygges. Men det står nesten 

ikke noe om det i planprogram. Det mangler veldig mye om hvordan Ny E16 vil påvirke. Jeg vil derfor 

ha fokus på det. 

Støy 
Det står litt om støy i planprogram. Støy er ikke behandlet godt nok i planprogrammet. Det må være 

krav om at det er konsekvensutredning av støy og helsemessige påvirkninger. Tradisjonelt har 

utbygger sluppet unna med å lage noen foiler hvor de estimerer maksstøy. All forskning viser at 

snittstøy og er veldig viktig. Forskning viser at støy kan ha stor betydning for helse og levealder. 

• BBC: Traffic noise has been flagged as a major physiological stressor, second to air pollution 

and on roughly equal footing with exposure to second-hand smoke and radon. 

(https://www.bbc.com/future/article/20210315-why-noise-pollution-is-bad-for-your-heart) 

• WHO: (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-

eng.pdf) 

o For average noise exposure, the GDG strongly recommends reducing noise levels 

produced by road traffic below 53 dB Lden, as road traffic noise above this level is 

associated with adverse health effects. [Min utheving] 

o For night noise exposure, the GDG strongly recommends reducing noise levels 

produced by road traffic during night time below 45 dB Lnight, as road traffic noise 

above this level is associated with adverse effects on sleep. [Min utheving] 

• T-1442:  (https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m128/m128.pdf) 

o Stille områder er områder som kommunen vurderer som verdifulle friområder, 

frilufts- og rekreasjonsområder for befolkningen hvor stillhet er en ressurs. 

Kommunen kan velge ut områder som allerede har støynivå under anbefalte grenser 

for ”stillhet”, eller områder hvor kommunen over tid ønsker å redusere støynivået til 

under en gitt støygrense. Slike områder kan vises på plankartet i kommuneplanen og 

det bør utarbeides bestemmelser som fastsetter grenser for støy og verner mot nye 

støykilder. [Min utheving] 

o Folk som ikke får rekreasjon i rolige områder er mer utsatt for helseplager. 

o Omtrent 90 % av befolkningen utøver friluftsliv en eller flere ganger i året og stillhet 

og ro er blant de viktigste kvalitetene for friluftsliv. Dette er dokumentert blant 

annet gjennom spørreundersøkelser der rundt 90 % av de spurte svarer at det å 

”oppleve naturens stillhet og fred” og å ”komme ut i frisk natur, vekk fra støy og 

forurensning” er en viktig grunn for å gå tur. Fysisk aktivitet er blant våre aller 

viktigste helsefremmende faktorer. [Min utheving] 

o Tabell 2: Anbefalte støygrenser friområder, frilufts- og rekreasjonsområder og stille 

områder. [Min markering]  

 

https://www.bbc.com/future/article/20210315-why-noise-pollution-is-bad-for-your-heart
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
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m128/m128.pdf


• Stedsanalyse Årnes fra Nes kommune:  

o Elveparken og Årnestangen-Høie er svært verdifulle nærrekreasjonsareal for 

tettstedet. [Min utheving] 

o Årnestangen-Høieområdet har særegne natur- og landskapskvaliteter og er et særs 

viktig nærrekreasjonsareal for tettstedet. [Min utheving] 

Nye Veier ønsker å bygge korridor C. Den vil gå rett innpå Runni og Høie. Den vil gå rett over 

elvestien og nær særs viktig nærrekreasjonsareal for Årnes. Nye Veier vil bygge tilførselsveier nær 

Årnes som vil føre til en stor økning i trafikk på Seterstøavegen. Det meste tyder på at det er 

uforenlig med støygrenser nevnt over for bebyggelse og rekreasjonsområder. 

Nes kommune må gjøre selvstendige vurderinger av konsekvensene av ny E16 hvis den bygges. 

Kommunen kan ikke stole blindt på hva en utbygger sier. Det blir å spille rulett med helsen til 

kommunens innbyggere. 

Det må i planprogrammet komme frem mye klarere konkrete krav til hva som må inngå i 

konsekvensutredninger og hvordan helsen til kommunens innbyggere ivaretas i forhold til støy. For 

et så stort prosjekt som ny E16 må det være krav til vurderinger fra uavhengige miljøer når det 

gjelder mulige konsekvenser som påvirkning fra støy. (Jfr. blant annet at konklusjoner i Sweco sin 

rapport på flere punkter avviker fra det Nye Veier nå konkluderer.) 

 

Annen påvirkning 
Det er ikke bare støy som kan påvirke kraftig. Det visuelle er også en viktig del av et steds identitet og 

hvordan rekreasjonsområdet oppfattes. Elvemøtet er Nes sin identitet. Rekreasjonsområdene opp 

langs elven har kommunen identifisert som særs viktig og svært verdifulle. Mange har forsøkt å få 

innsyn fra Nye Veier på hvordan en bro ved elvemøtet vil bli seende ut. Innsynsforespørsler blir 

generelt møtt med avslag eller det som oppleves som trenering.  

Det må tas inn i planprogrammet at en konsekvensutredning av ny E16 må inneholde visualiseringer 

som er realistiske og gir et fullgodt bilde av hvordan en bro over elvemøtet vil bli seende ut fra ulike 

vinkler hvis korridor C blir realitet. Forannevnte må inkludere visualiseringer fra bakkeplan. Nå er det 

ingen som vet hvordan en slik bro vil bli seende ut. 
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Ovenfor er illustrasjoner som viser beste gjetning. Dette er laget av en privatperson. Det er ganske 

klart at påvirkning sett fra bakkeplan blir noe helt annet enn det inntrykk man får dersom man ser en 

uklar skisse tegnet fra et fugleperspektiv. Selv om påvirkningen mot formodning skulle bli en del 

mildere, er det klart at elvemøtet og Nes sin identitet blir rasert med en slik bro. For å sitere sentrale 

representanter i Viken fylkeskommune (Tvinnerheim, Brenna og Skinnes):  

Vi frykter videre at kryssingen av Glomma ved Årnes vil true viktige kulturminner og det unike 

elvemøtet ved Nes kirkeruiner. Dette er et av våre viktigste kulturlandskap og Riksantikvaren 

mener det er av nasjonal interesse. Dersom en motorveg legges her, vil opplevelsen av 

elvemøtet bokstavelig talt bli overskygget av en firefelts vegbro. 


