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Agenda 

Hvorfor skal vi ha ny veg? 

Gjennomgang av KU 

Tiltakshavers anbefaling 

Grunneiernes rettigheter 

Videre prosess 

– Kort sikt 

– Lang sikt 

Pause med spørsmål 

Oppsummering 



Hvorfor ny veg? 

Eksisterende veg har 
lav standard 

Bedre trafikksikkerhet 

Lede tungtransport og 
gjennomfartstrafikk 
utenom tettstedene 

Øke kapasiteten og gi 
sikrere 
fremkommelighet 

 



7 korridorer utredet 



Tiltaket   1B / 3A 

Åpent møte Ås 18.04.2012 

1A 



KOMMUNEDELPLAN – UTARBEIDET MATERIALE 

Illustrasjonsplan / 
tegningshefte A3-perm 

Rapport fra Kreativ fase 

Naturressurser 

Landskapsbilde 

Nærmiljø og friluftsliv 

Naturmiljø 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Anleggsperioden  

Kostnadsoverslag 

Kost / nytte-beregninger 

Støy 

Transportanalyse og andre 
transportformer 

ROS-analyse 

Lokalt  utbyggingsmønster 
og regionale virkninger 

Overordnede geotekniske 
vurderinger 

Feltundersøkelser og 
Labrapport 

Ingeniørgeologisk rapport 

KDP Ås    ( og KDP Ski) 

 

 

 



GRUNNLAG FOR PLAN- OG 
UTREDNINGSARBEIDET 

Konseptvalgutredning vedtatt av 
Samferdselsdepartementet, mai 2009. 

Planprogram – vedtatt av kommunestyret 
02.02.2011 

Statens vegvesen Håndbok 140 - 
Konsekvensutredning 

 



METODE  - Håndbok 140 
Konsekvensutredning 

Verdi 
Temaspesifikke kriterier for 
verdsetting  

(liten, middels og stor) 

Omfang  
Temaspesifikke kriterier for 
omfangsvurdering. Sammenligner 
med alternativ 0 

 

Konsekvens 
«funksjon» av verdi og omfang 

 



Metode – eksempel på kriterier fra 
Håndbok 140 Konsekvensutredninger 

Kriterier for verdi 

 - Kulturminner / -miljø 

 

Kriterier for omfangs-
vurderinger kulturminner / -
miljø 

 



LANDBRUK 

 

 

Delstrekning A og B Ås 

KONSEKVENSER 
Alle alternativer har stor negativ 
konsekvens for landbruk i Ås.  
 
1A minst negativ, etterfulgt av 3A-
1 
 
3A-2 mest negativ 

All dyrkamark har stor verdi – er av 
nasjonal betydning. 
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NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

VERDIVURDERING 

Boligområder Solberg, Haugerud 
og Sneissletta  

Holstadmarka (middels – stor 
verdi) 

 

KONSEVENSVURDERING 

3A-2, 3A-3 og 3A-4 svak positiv 
konsekvens (0/+) 

1B og 1A mest negativ (--, -) 

 



VANNRESSURSER 

Delstrekning A, ingen vannressurser påvirkes 
direkte. 

Delstrekning B, Bølstadbekken 

1A, 1B, 3A-1 og 3A-2: går i fylling 

3A-3, 3A-4, 3A-5: går i bru 

 

Rensedammer for tunnelvann + ved påslipp til 
bekker og dammer (anlegg og drift) 

Brønner erstattes 

Erstatte og supplere målestasjon JOVA-
overvåkningsfelt 



KULTURMINNER / -MILJØ 
VERDIVURDERING 

Nordbyraet og Askjum/ Holstad / 
Haugerud– stor verdi 

Mellby og Holstadmarka / Salstein 
middels - stor 

 

KONSEKVENSVURDERING 

Mest negativ: 3A-2 og 1B   

hhv. (--) og (-/--) 

 

Best i Ås: 3A-4 og 3A-3 (0/+), dvs. 
litt positiv 



NATURMILJØ 

VERDIVURDERING 

7 naturtypelokaliteter 

Østreng (gammel granskog) og 
Østensjøvannet NR – stor verdi 

Nygård (gamle trær) og Sørli 
(edelløvskog), middels - stor 

 

KONSEKVENSVURDERING 

Nærføring til Østensjøvannet NR 
utslagsgivende.  

Alternativ 3A-3, 3A-4 og 3A-5 minst 
negativ (0/-), svakt negativ 

Alternativ 3A-2 mest negativ (-/--) 



LANDSKAPSBILDE 

VERDIVURDERING 

Askjum- Østensjøvannet (stor / 
middels verdi) 

 

KONSEKVENSVURDERING 

Nærføring til Østensjøvannet 
utslagsgivende 

Alternativ 3A-3  og 3A-4 er minst 
negativ. (--) 

 

Alternativ 1B er mest negativ(---/--)  



GEOTEKNISKE VURDERINGER  A 

Holstadmarka (3A-1, 3A-3 og 3A-4) – ikke behov 
for spesielle geotekniske tiltak. Kryssing av 
jernbanen før Holstadtunnel – kan bli behov for 
tiltak (setning og stabilitet vegfyllinger) 

Sneisssletta (1A, 1B, 3A-5) - kan bli behov for 
tiltak (setning og stabilitet vegfyllinger) 

3A-2 sør for E18, tunge tiltak i området nærmest 
Bølstadbekken 

 



GEOTEKNISKE VURDERINGER  B 

Langs Østensjøvannet (1A, 1B, 3A-1, 3A-2) tunge 
stabiliserende tiltak. Kvikkleire i grunnen. Vil 
kreve spesielle undersøkelser og vurdering av 
områdestabilitet. 

3A-3, 3A-4 og 3A-5: relativt gode grunnforhold 
både i fht fundamentering av brukar og berg for 
tunnelpåhugg.  Spunt ved tunnelpåhugg 
Haugerud pga nærhet til bebyggelsen. 
Tunnelpåhugg ved Nordre Skuterud krever tunge 
tiltak (tung spunt og kalkstabilisering) 

 



Kostnadsoverslag – mill kroner  

Alternativ            Alt 1A  Alt 1B  Alt 3A-1  Alt 3A-2  Alt 3A-3 Alt 3A-4  Alt 3A-5  
   Delstrekning A 
(Ås) 842 892 650 678 421 446 505 
   Delstrekning B 
( Ås / Ski) 1 024 1 341 934 1 071 1 394 1 528 1 540 
   Delstrekning C 
(Ski) 1 033 995 1 455 1 220 1 226 738 520 

SUM 2 899 3 228 3 039 2 970 3 041 2 711 2 565 



STØY 

Retningslinje T-1442 fra 
Miljøverndepartementet skal 
oppfylles.  Gul støysone og rød 
støysone.  

 

Overordnede støyberegninger 
med CADNA.  

 

Hovedkonklusjon: Effektiv 
støyskjerming utfordring for 
alternativene og lokale tiltak må 
derfor påregnes. Årsak: stor 
trafikk og flatt terreng. Anslått 
kostnad for støyskjerming er 
lagt inn i kostnadsoverslaget. 
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TRAFIKALE KONSEKVENSER 

Transportanalyser med 
RTM for alle 7 alternativer.  

Liten forskjell mellom 
alternativene – 14-15.000 
YDT i vest for Holstad og 
19.-20.000 øst for Holstad. 

Kryss ved Kråkstad er 
valgt bort. Kryss ved 
Holstad er med i alle 
alternativer (ulik 
plassering).  

Tilbudet til gående og 
syklende skal ikke bli 
dårligere. 



VURDERINGER HOLSTAD-KRYSSET 

Beregninger 3A-2 med og uten 
kryss. 

KONSEKVENSER: 

Trafikk flyttes fra ny E18 til gammel 
E18 mellom Elvestad og Kråkstad. 
+3.600 YDT vest for Elvestad 

+1.200 YDT gjennom Kråkstad 

+1.900 YDT på Fv. 27 (Audenbølvn 
/ Stenerudvn) mellom Retvedt 
(E18) og Ås 

+1.500-3.000 YDT på Sneissletta 
øker med  

-1.100 YDT på Fv. 152 mellom Ås 
og Holstad  

-4.400 YDT på E18 mellom Elvestad 
og Holstad. 

Bestemmelse: Ved Holstad må 
tilkobling av ny FV 152 vurderes i 
reguleringsplan 

 



KOBLING RV 23 OG E18 

Referanse 2030 

-4.400 YDT E6 Nordbytunnelen -
2.300 YDT E18 nord for 
Nygårdskrysset  

-3.200 YDT Søndre Tverrvei 

-3.000 YDT Fv. 152 gjennom Ås 
sentrum  

+3.700 YDT Fv. 152 Åsveien 

 

BRUKERE:  

FRA VEST:  61 % Rv 23 og 152 
Drøbak. 19 % E6 sør. Resten 
Nesodden 

FRA ØST: 33 % E18 Østfold, 62 % 
Åsveien fra Ski 



Anleggsgjennomføring 

Bygging av ny E18 langs eksisterende E18 anses 
som utfordrende både i forhold til trafikksikkerhet 
for trafikantene og HMS anleggsarbeidere. 

Alle alternativer har masseoverskudd, men 
massebalanse finjusteres i seinere planfaser. 
Forskjell mellom jordmasser og steinmasser. 

Tunneler, utfordringer knyttet til forskjæringer og 
tunnelpåhugg. 

Alternativ 3A-3 og 3A-4 vurderes som best mht 
anleggsgjennomføring i Ås kommune.  Alternativ 
3A-2 desidert dårligst. 



Samfunnsøkonomisk vurdering, delstrekning A 

 



Samfunnsøkonomisk vurdering – 
delstrekning B 

 



Tiltakshavers anbefaling 

Statens vegvesen anbefaler 3A-4 
gjennomgående fra 

Nygårdskrysset til Østfold grense 

 
(Snurr film) 

 



Delstrekning / 
alternativ 

Delstrekning A  (5,5 km) Delstrekning B  (5 km) Delstrekning C (4,5 km 

1A (gul, 2-felt) Mulig innsigelse fra SVRØ pga. oppfyller ikke mål 
om økt kapasitet og mer forutsigbar 
framkommelighet, samt å lede tungtrafikken 

utenom tettstedene.  
Arealbeslag dyrka mark 220 daa 
Anslått kostnad: 840 mill  

Som delstrekning A 
 
 

 
Arealbeslag dyrka mark 80 daa 
Anslått kostnad: 1025 mill  

Som delstrekning A og B. 
 
 

 
Arealbeslag dyrka mark 100 daa 
Anslått kostnad: 1030 mill  

1B (orange) Vanskelig anleggsgjennomføring nært 
eksisterende E18, både HMS og trafikkavvikling. 
Vil  rasere boligbebyggelsen på Sneissletta. Mange 

hus må innløses og utfordrende å løse støy for 
gjenværende hus. 
Arealbeslag dyrka mark 470 daa 
Anslått kostnad: 890 mill  

Meget utfordrende geoteknikk ved 
Østensjøvannet. Konflikt med kulturmiljø ved 
Kråkstad. Vanskelig anleggsgjennomføring nært 

eksisterende E18, både HMS og trafikkavvikling.  
Arealbeslag dyrka mark 150 daa 
Anslått kostnad: 1340 mill  

Stort beslag av dyrka mark pga. behov for lokalveg 
på begge sider av E18.  
Omfattende geotekniske tiltak for bygging av disse 

lokalvegene. 
Arealbeslag dyrka mark 200 daa 
 
Anslått kostnad: 995 mill  

3A-1 (mørk grå) Ok. Trase i  kanten av Holstadmarka, toplanskryss 
l igger ved dagens Holstad-kryss. Beslag av dyrka 
mark, men ingen store konflikter i  forhold ti l  kultur 

eller natur.  
Arealbeslag dyrka mark 260 daa 
 

Anslått kostnad: 650 mill  

Meget utfordrende geoteknikk ved 
Østensjøvannet. Vanskelig anleggsgjennomføring 
nært eksisterende E18, både HMS og 

trafikkavvikling. Konflikt med kulturmiljø ved 
Kråkstad.  Innsigelse fra SVRØ pga. 
anleggsgjennomføring. 

Arealbeslag dyrka mark 150 daa 
Anslått kostnad: 935 mill  

Ok. Flere tunneler i  skogen. Beslag av dyrka mark, 
men ingen store konflikter i  forhold ti l  kultur eller 
natur. Høye kostnader pga mye tunnel. 

 
Arealbeslag dyrka mark 70 daa 
Anslått kostnad: 1450 mill  

3A-2 (blå) 

 
 

Stort beslag av dyrkamark.  Konflikt med 

kulturmiljø. 
Arealbeslag dyrka mark 430 daa 
 

Anslått kostnad: 680 mill  

Meget utfordrende geoteknikk ved 

Østensjøvannet. Vanskelig anleggsgjennomføring 
nært eksisterende E18, både HMS og 
trafikkavvikling. Innsigelse fra SVRØ pga 

anleggsgjennomføring. 
Arealbeslag dyrka mark 170 daa 
Anslått kostnad: 1070 mill  

Ok.  Beslag av dyrka mark, men ingen store 

konflikter i  forhold ti l  kultur eller natur. Høye 
kostnader pga tunnel i  Brekkeåsen.  
 

Arealbeslag dyrka mark 80 daa 
 
Anslått kostnad: 1220 mill  

3A-3 (lys grå) Ok. Trase i  kanten av Holstadmarka, toplanskryss 
beslaglegger dyrkamark, men ellers ingen store 
konflikter. 

Arealbeslag dyrka mark 360 daa 
Anslått kostnad: 450 mill  

Ok. Beslag av dyrka mark, men ingen store 
konflikter i  forhold ti l  kultur eller natur. 
Høye kostnader pga tunnel under Holstad, men 

enklere anleggsgjennomføring.  
Arealbeslag dyrka mark 130 daa 
Anslått kostnad: 1420 mill  

Ok. Flere tunneler i  skogen. Beslag av dyrka mark, 
men ingen store konflikter i  forhold ti l  kultur eller 
natur. Høye kostnader pga mye tunnel. 

Arealbeslag dyrka mark 70 daa 
Anslått kostnad: 1170 mill  

3A-4 (l i l la) Ok. Trase i  kanten av Holstadmarka, toplanskryss 
beslaglegger dyrkamark, men ellers ingen store 
konflikter. 

Arealbeslag dyrka mark 340 daa 
Kostnad: 450 mill  

Ok. Beslag av dyrka mark, men ingen store 
konflikter i  forhold ti l  kultur eller natur.  
 

Arealbeslag dyrka mark 110 daa 
Kostnad: 1420 mill  

Ok.  Beslag av dyrka mark, men ingen store 
konflikter i  forhold ti l  kultur eller natur.. 
 

Arealbeslag dyrka mark 80 daa 
Kostnad: 840 mill  

3A-5 (grønn) Vanskelig anleggsgjennomføring nært 

eksisterende E18, både HMS og trafikkavvikling. 
Vil  rasere boligbebyggelsen på Sneissletta. Mange 
hus må innløses og utfordrende å løse støy for 

gjenværende hus. 
Arealbeslag dyrka mark 420 daa 
 
Anslått kostnad: 540 mill  

Ok. Beslag av dyrka mark, men ingen store 

konflikter i  forhold ti l  kultur eller natur. 
 
Arealbeslag dyrka mark 130 daa 

 
Anslått kostnad:1420 mill  

Ok.  Beslag av dyrka mark, men ingen store 

konflikter i  iforhold ti l  kultur eller natur. 
Arealbeslag dyrka mark 100 daa 
 

 
 
Anslått kostnad: 600 mill  

 

Hvorfor? 2-felt, oppfyller ikke vegnormalen 

Geotekniske forhold, strider mot nasjonale mål 

Geotekniske forhold, strider mot 
nasjonale mål, STORE invest. kostnader 

pga tunnel 

Geotekniske forhold, strider mot nasjonale mål, STORE invest. 
kostnader pga tunnel 

Akseptabel delstr. A og B, STORE invest. kostnader pga tunnel 
delstr. C 

Anbefalt løsning 

Akseptabel løsning 

Akseptabel løsning, 
kan ikke 

kombineres 

Strider mot 
nasjonale mål – 

dyrka mark 



Kjøp av eiendommer i planfasen 

Hovedregel: grunnervervet gjøres etter at 
reguleringsplan er godkjent og det er kommet penger til 
prosjektet. 

   
Kjøp før reguleringsplan er godkjent: bare der begge 
parter ønsker det.  

 
Først må kommunedelplanen være godkjent.   
 
Aktuelt for hele eiendommer – eller hele teiger som kan 
fradeles.  
 
Kan gjelde ulike slags eiendommer: boliger, 
næringseiendommer, gårdsbruk m.m..  
 
 

 
 



Tidligkjøp av boliger 

Grunnvilkår: Klarlagt eller overveiende sannsynlig at boligen må rives.    
 
Eierne har rett til å beholde boligen til reguleringsplanen er godkjent og 
vegen skal bygges. Eiere som selv bor i boligen, får da erstatning til 
gjenervervsverdi – som minst er markedspris + flytte- og 
tilpasningsutgifter. Andre får markedspris. 
 
Eiere av boliger som er vist revet i reguleringsplanen, kan på visse vilkår 
kreve innløsning straks planen er godkjent. Markedspris.     
 
Eiere kan behøve/ønske å selge før reguleringsplanen er godkjent. Vi 
plikter ikke å kjøpe da, men vil forsøke å få det til. Markedspris.  
 
Når vi spør eiere om å selge fordi vi ønsker tilgang på eiendommen før 
reguleringsplanen er godkjent: Frivillig for eierne. Gjenervervsverdi.   

  



Tidligkjøp av landbruksareal   

Formål: Erstatningsareal til andre berørte parter.  
 - Gir mindre ulemper for de berørte  
 – Sparer areal og byggekostnader   

 

Dyrka mark mest interessant - Både i og utenfor fastsatt 
veglinje – men berørte gardsbruk må kunne ha nytte av 
arealene  

 
Priser: Prinsippet er at selgerne ikke skal tape økonomisk - 
i forhold til å vente på grunnervervet (grunn i veglinja) eller 
selge til andre (grunn utenfor).  

  
Når kommunedelplanen er godkjent, arbeider vi videre med 
dette, i kontakt med bondelag, grunneierlag og 
landbrukskontoret.    



Våren 2012 – prosess, kort sikt 

Offentlig 

høring  

 

Behandling 

av innspill 

Oversendelse 
behandlingen  

til Ås 
kommune 

13.Juni 

Behandling 
formann-

skapet i Ås 
kommune 

20.Juni 

Behandling 
i 

kommune-
styret i Ski 
kommune 

Her er vi nå 

19.mars – 4.mai  
18.mai  

SVV orienterer 
politikerne 

9.Mai – SVV 
orienterer politikerne 
i formannskapet 

HØRINGSFRIST  
4.mai 2012 



Innsigelse – Hva betyr det? 

Innsigelse = kritisk innvending, protest 

 

Denne sammenheng: i forhold til plan og 
bygningsloven og prosess kommunedelplan 

 

 

Fylkesmannen 
Fylkeskommunen 

Bergvesenet 

NVE 
Andre kommuner 
Statens vegvesen 

Etc….. 

Det er kun berørte statlig og regionale myndiget, 
samt berørte kommuner som har innsigelsesrett, 

juridisk innsigelse  



Hva skal kommunene vedta? 

• Korridor ca. 400 m bred – forskjell på 
bestemmelsesområde og planområde 

• Utredet konsekvenser for en trase/linje 
innenfor korridoren 

• Vedtar IKKE hvor kryss skal 
plasseres 

• Vedtar IKKE hvor lokalveger skal 
ligge 

 



Prosess lang sikt 

Reguleringsplan 
 

Prosjektering/ 
Byggeplan 

 

Bygging 

2012 - 2014 2015 - 2016 2016 - 2019 

NTP BOM 

FINANSIERING??? 



HØRINGSFRIST 4.mai 2012 

 

SENDES TIL 

Statens vegvesen Region Øst 

Postboks 101,  

2605 Lillehammer 

Firmapost-ost@vegvesen.no 

 

Merkes: «E18 Akershus grense – 
Vinterbro, kommunedelplan med 

konsekvensutredning» 
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