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Lysløypa og skogen i nærområdet.
Barn og oppvekst- Skole og barnehage: Å bruke skogen. Flere timer frisk hver dag er
dokumentert viktig for læring og stressmestring. Doktoravhandling dokumenterer dette nylig.
Yrkesaktive som er vitale kan stå lengre i jobb.
Hvert år en er vital nok for å jobbe, og får færre sykedager er god sparing for fellesskapet.
Eldre og helse. En møter daglig eldre folk i lysløypa. Mosjon gir bedre helse, senere oppstart
med fysioterapi, helsehjelp og hjemmesykepleie, sykehjem osv
Hvor mye en kan spare her er kanskje mulig å beregne?
 Skatteintekter på lengre yrkeskarriere
 Spart penger på helse
Bør utredes.
DYRELIV
Amfibier og salamandere.
Tidligere miljøkriminalitet:
”Froskedammen” tilhørende aktuelt skogområde på Sværstad gård sitt område var full
av frosk og salamandere. Denne dammen ble besøkt ukentlig av barnehagen. Plutselig en
dag var den fylt igjen uten forvarsel eller utredning.
Det ble da E-18 ble utbygd gjort tiltak i Undrumsbekken for å bevare salamandere og
amfibier.
Med forandringer i avrenning fra Tveiten vil dette kunne forandres pga tidvis økt
vannføring i sårbart område.
Konsekvensen av dette må utredes.

Rådyr og andre skogsdyr
Det er et kjent trekk av rådyr og elg fra skogen mot Sem kirke over jordene langs
skogkanten, over det tidligere militære området og over E-18 miljøtunnel og til
Gulliåsen, Undrumsåsen.
Skogen har minket fra Hundeklubben og det nye industriområdet på Barkåker, og
utbygging på Ødegården blir midt i dette trekket. DETTE ER SVÆRT UHELDIG!
Det blir ikke områder igjen for trekk. Det blir uframkommelig for dyrene mellom
gjenværende skog.
Dette må utredes.

Overvann på gammel havbunn/ kvikkleire
Overvann er upraktisk for bonden som dyrker åkeren på Undrumssletta.
Overvann økes uregelmessig ved skiftende vær, men grunnen har til nå vært ganske
stabil.
Skogen tar opp mye vann fra nedbør. Skogen drikker vann og holder på vann, slik at
avrenning forsinkes og minskes. Tiltak gjøres med kummer under nybygg, men det blir
jo bare forsinking i asfaltjungel og ingen forbruk som i levende skog.
Dette må utredes.
Undrumssletta er gammel havbunn. Ekeberg gård forholder seg til ”synkehull” på det
som kalles Ekebergmyra. Vi kjenner på E-18 at det er litt søkk i veien før Ekebergmyra
bru. Dette må skyldes at grunnen ikke er stabil???
Kommer en ny sak som Skjeggestadbrua om balansen forskyves?
Dette må utredes.
Leirerasfare:
Gulli Trevare og området opp til industrifeltet og jernbanen er 60 meter dyp leiregrunn
før en kommer til grunnfjell. Dette er stabilt enn så lenge, men her er skogen hugget og
grunnen tåler ikke forandringer nede ved sletta uten at det kan få konsekvenser for
stabilitet, leireras. Allerede nå kan en kjenne ristelser i jorda av tungtrafikk i området.
Dette må utredes.
Fornminner:
I forbindelse med E-18-utbygginga fant man vikingegraver på Gullifunnet. Kokegroper
ble funnet i åsen bak. Det er gamle tufter og murte veier i Undrumsåsen, Gulliåsen ved
Ødegården. Nær vikinggraver er det ofte flere fornminner. Det er også funnet stolpehull
etter bronsealderlanghus ved skolen på Barkåker.
Dette må utredes.

Generell belastning:
Å ikke bli hørt og tatt hensyn til:
Det er en stor belastning for barn og unge om denne utbyggingen finner sted på tross av
alle saklige protester. Det blir tillitskrise. Unge som mister tillit til demokratiet er
alvorlig.
Det har allerede vært en stor belastning for beboere på Barkåker med langtekkelig
utbygging av jernbane, E-18 og industriområder.
En ytterligere utbygging tåles ikke.
Ytterligere betenkelighet:
Om det velges å bygge datalagringsanlegg på Ødegården, som er litt for lite allerede, kan
det påregnes senere krav om å utvide området for å øke kapasiteten. Det kan påregnes
krav om økt kapasitet i nærheten av et anlegg, og da vil det vokse som en kreftsvulst og
spise opp områder vi nå bevarer.

ALTERNATIV:
På Ødegården bør det heller utredes å bygge ut jordbruksnæring/industri. F eks gartneri
med mange arbeidsplasser i nærheten av strøm, vann og jordbruksskoler. Og nærhet til
forbrukere i sentrale strøk. ( I Oslo dyrker de salat i bomberom!)
Det ville gi
 mer skatt
 flere arbeidsplasser
 minske behov for import.
Konklusjon:
7 punkter til utredning.
I tillegg åpenbar vinning for folkets helse og skatteevne.
Jeg vil på det sterkeste fraråde å bygge ut datalagringsanlegg også på Ødegården. Det gir
bare et ” dødt” industrifelt med mye kraft og arealforbruk og få arbeidsplasser.
Mvh
Anne Martea Rudland Larsen.

