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FORORD
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike
fagtema.
Dette notatet omhandler snødeponier og redegjør for hvilke alternativer som er vurdert og
konsekvenser dersom de etableres, samt hvilket snødeponi som er foreslått som en del av
reguleringsplanen for E18 Retvet –Vinterbro.
Sandvika, 05.02.2016

Eivind Aase
Oppdragsleder
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1

INNLEDNING

Det er behov for å deponere snømasser som må kjøres bort fra Ski og Ås sentrum,
hovedsakelig fra Ski. Snø på ny E18 vil brøytes ut til hver side, og det er ikke behov for
deponi for denne snøen. Det er allikevel naturlig at problemstillingen belyses og forsøkes løst
i reguleringsplanen for E18 pga mulighetene for å finne egnede arealer og gunstige
adkomster til et snødeponi.
Deponiet bør fortrinnsvis etableres et sted på strekningen mellom Nygårdskrysset og
Holstadkrysset i Ås for å få god veiforbindelse til Ski. Minstekrav til snødeponiet er på 2500
m3.
Det anbefalte alternativet til plassering av snødeponi blir en del av reguleringsplanen for E18.
Det er vurdert flere alternative plasseringer underveis i planprosessen. Endringer i
lokalisering av massedeponiene har ført til justeringer i lokaliseringen av snødeponi. Alle
vurderte alternativer ligger i Kjølstadskogen.
Dette notatet belyser konsekvensene ved plassering av et snødeponi i det valgte området.
Detaljutforming av området, herunder fangdam, adkomstvei og behov for annen infrastruktur
som strøm og vann, må gjøres i neste planfase.
Det henvises også til følgende fagrapporter og notater som er vedlegg til reguleringsplanen
for E18 Retvet - Vinterbro: Deponier, Landskap, Nærmiljø og friluftsliv, Kulturminner,
Vannmiljø og Naturmiljø. Alle disse rapportene har konsekvensvurderinger av E18-tiltaket og
inneholder beskrivelser og verdivurderinger av det området hvor snødeponiet foreslås
regulert.
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Kjølstadskogen

Sneissletta

Eksisterende E18

Østfoldbanen

Holstad

Ortofoto av området

2

BESKRIVELSE AV OMRÅDET

Området der alle alternative snødeponier er foreslått lokalisert, ligger nord for eksisterende
og planlagt E18 ved Sneisletta/Holstad. I øst avgrenses området av jernbanen og driftsveien
langs jernbanen. Området vil være lett tilgjengelig fra Ski via Fv152 og eksisterende og nytt
Holstadkryss.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

Notat - Snødeponi
6

Kart over området med forenklet veilinje for ny E18

Terreng, vegetasjon, friluftsliv og kulturmiljø
Området der alle alternative snødeponier er foreslått lokalisert har et noe kupert terreng.
Bekker danner forsenkninger i terrenget i retning nordvest-sørøst.
I dag utgjør vegetasjonskledde arealer størstedelen av området. I sørvest ligger et areal med
dyrka mark som reduseres som følge av foreslått rampe til ny kryssløsning. I nord vil det
skogkledde område reduseres pga. foreslått område for kontrollplass. Det er i dag noen
traktorveier og stier i området. Det går også en driftsvei vest for jernbanen.
Det ligger ett kulturvernområde langs jernbanen i øst og noen mindre vernede områder nord
for dette. Ett av områdene er automatisk fredet.
Grunnforhold og løsmasser.
Grunnforholdene består av varierende tykkelse med marine hav- eller strandavsetninger.
Dette er i hovedsak leire, men også noe innslag av sand i de høyeste partiene. Det er fjell i
dagen flere steder, men med tykkere leiravsetninger mot nord.
Avrenning
Det er i dag naturlig avrenning av overvann og grunnvann delvis mot sørøst til drenssystem
langs jernbanen og delvis mot vest til små bekker som går under eksisterende E18. Alt
vannet drenerer mot Bølstabekken.
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Bebyggelse
Det er lite bebyggelse i området. Det er noe boligbebyggelse langs gamle E18 ved
Sneissletta.

Trafikk/adkomst
Det nye krysset på Holstad vil ha adkomst til kontrollstasjon i nordøst.

3

AREALBEHOV

Deponiet skal ha kapasitet til et snøvolum på minimum 2500 m3. I tillegg vil det være behov
for nødvendig areal til rensetiltak, driftsveg og manøvreringsarealer for kjøretøy, slik at
deponiet blir lett å drifte og kreve minst mulig innsats av mennesker og maskiner.
Snødeponiet er planlagt med et areal på 2000 m2 og med en kapasitet på ca 3000 m3 snø.
Med utgangspunkt i at deponiet kan bygge ca 2,5 m i høyden, gir det et areal på ca 1200 m2
til selve deponiet. Areal til rensetiltak og kjøreareal detaljeres i neste fase.

3.1

Generelt om lokalisering av snødeponier:

Snødeponier bør legges lengst mulig vekk fra elver, vann og vassdrag på grunn av mulig
avrenning av miljøgifter.Deponiet bør ligge minst 200 meter fra brønner, og uten avrenning i
retning disse. Deponiet bør ha avrenning til et lavpunkt for sedimentasjon.
Snødeponiet bør legges på en tett flate med helling på ca 1 % mot sigevannsgrøft som leder
til rensebasseng. Overflaten må være fast til kjøring og lett å rengjøre og underlaget være
tett for å hindre sig til grunnvann.
Deponiet må plasseres og utformes slik at det eksponeres for sol og vind og dermed mottar
mest mulig varmekalorier til smelting. Det er viktigste for snøsmelting er varm fuktig luft og
vind, men for mørk, skittens snø betyr også solvarmen mye.
Plasseringen av deponiet må også vurderes ut fra hensynet til at deponiet bør være minst
mulig synlig for omgivelsene.

4

ULEMPER KNYTTET TIL SNØDEPONIER

Snødeponier kan utgjøre et lokalt forurensingsproblem. Snøen inneholder akkumulerte
forurensede partikler, fra luftforurensning, vegslitasje og trafikk, samt forurensing og søppel
fra andre kilder.
Forurensninger som er løst i vannet eller knyttet til svært finkornede partikler kan følge
smeltevannet forbi rensetiltak til nærliggende resipient og til grunnvann. Rensetiltak tilpasses
lokale resipienter, og sårbare resipienter må kartlegges. Forurensing kan redusere kvalitet på
drikkevann og ha konsekvenser for fisk.
Deponier opptar arealer og er potensielt i konflikt med mange brukerinteresser, blant annet
friluftsliv. Et snødeponi kan virke skjemmende for omgivelsene og reduserer den estetiske
verdien av landskapet.
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4.1.1

Snøens beskaffenhet - trafikkbelastning på måkte arealer

Målinger i snø viser at den inneholder tungmetaller som kobber, nikkel, bly og sink, samt salt
og organiske forurensninger som PAH, benzen og noe PCB. Ved avrenning vil sand og grus
sedimenteres, mens plast, gummi og sot ikke vil sedimenteres ut. Hoveddelen av
forurensingene er imidlertid knyttet til veldig små partikler, < 15 µm, noe som antas gir
langsom sedimentasjon og dermed en viss transport ut av sedimentasjonsdammen (Sissel
Brit Ranneklev, 2013).
Hoveddelen av vegsaltet vil gå ut med smeltevannet i første fase av snøsmeltingen, mens
hoveddelen av partiklene vil avgis i slutten av smelteperioden. Det kan være flere smelte /
fryseperioder i løpet av en sesong.

4.1.2

Dimensjonering av rensetiltak

Det er forutsatt at smeltevannet samles slik at det kan ledes til rensetiltak. Det viktigste
rensetiltaket er tilbakeholdelse av partikler i sedimentasjonsdam eventuelt med et filter.
Et 2-kamret sedimentasjonsbasseng må etableres. Bassenget bør ha et forkammer /
rensegrøft, hvor de største partiklene sedimenteres før vannet renner over en terskel og til et
hovedbasseng hvor oppholdstiden er lang nok, minimum 24 t, til at mindre partikler også
sedimenteres.
Sedimentene i bassengene må samles opp og leveres til godkjent deponi.
Det finnes per i dag ingen effektive tiltak for tilbakeholdelse av salt. Natrium vil i noen grad bli
bundet til partikler, mens klorid vil holde seg løst i vann.
Snøsmeltingen og avrenningen fra snødeponiet vil variere mye. Viktigste parametere for
smelting er temperatur og luftfuktighet, samt vind.
Vannmetningen (tettheten) i snøen kan i snødeponi være over 50%, dvs 3000 m3 snø gir
totalt minimum 1500 m3 vann. I tillegg kommer nedbør på deponi og renseareal.
Avrenningen vil skje over en lengre periode. Med et basseng på ca 500 m2 og 1,5 meter
dybde gir dette 750 m3 eller 50% av vannmengden fra snøen. Oppholdstiden vil da være
tilstrekkelig til sedimentasjon av partiklene.
Avrenning fra deponiet, via rensedammen, må samordnes med overvann fra kontrollplassen
og veganlegget for øvrig.

5

VURDERTE ALTERNATIVER

Ved plassering av deponiet har flere faktorer vært av betydning. Redusere fare for
forurensing og avrenning, sikre store nok arealer til rensetiltak og forhold til annen arealbruk
har vært førende. Avstand fra adkomstveien bør ikke være for lang. Det er også gunstig at
deponiet ligger nærme hovedveien slik at det blir mindre kjøring lokalt i området. Deponiet
bør også ligge slik til at det er mulighet for å skjerme det fra omgivelsene. Deler av snøen
kan bli liggende over sommeren.
Fire ulike plasseringsalternativer har vært utgangspunktet for vurdering av snødeponi. I løpet
av planprosessen ble både krysset på Holstad og massedeponiene for veganlegget endret
og flyttet på. Dette gjorde de fire opprinnelige alternativene for snødeponi uaktuelle, fordi
snødeponiet ble liggende som en satellitt langt utenfor ny E18. Derfor ble et femte alternativ
introdusert etter at motorvegkrysset og massedeponiene hadde fått sin endelige plassering.
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Kjølstadskogen

Eksisterende E 18

4
Sneissletta

2

1

3
Østfoldbanen

Alternativ 1 til 4 med tidligere utgave av nytt Holstadkryss
Snødeponi
Kulturminne
Ny E 18

5.1

Alternativ 1 og 2 (forkastet)

Begge alternativene ligger nordvest for jernbanelinjen i en avstand på 20 – 60 m fra
driftsveien langs vestsiden av jernbanelinjen. Alternativene er foreslått fordi det er en
forsenkning i terrenget som kan være med på å dempe inntrykket av deponiet sett fra
nærliggende omgivelser.
Adkomst til snødeponiet via omklassifisert E18 og driftsvei langs jernbanen.
Det går noen stier i området, men de er sannsynligvis lite brukt og kan evt. legges om.
I nærheten ligger det en dam der det er registrert forekomst av salamandere.
Det er ikke registrert kulturminner i dette området. Begge alternativer har små
bekker/bekkesig i bunnen. Det gir mer komplekse renseutfordringer og det er derfor foreslått
et alternativ som ligger mellom disse (alternativ 4).
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Alternativ 1 og 2 nordvest for Østfoldbanen

Alternativ 1, 2 og 4 nordvest for Østfoldbanen
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5.2

Alternativ 3 (forkastet)

Alternativ 3 ligger i skrånende terreng nær nytt Holstadkryss og vil kunne få adkomst via
dette. I tidlig fase var dette området vurdert som «ny jord» område og ble dermed sett som
uaktuelt for snødeponi. Etter ny utforming av Holstadkrysset vil alternativ 3 ligge nært innpå
krysset se illustrasjon under punkt 5.4. Etter optimailsert løsning for Holstadkrysset ville et
snødeponi i område 3 måtte trekkes noe lenger sør enn vist her, for å ivareta adkomstvei til
snødeponiet.
Alternativ 3 vil ligge eksponert ut mot kulturlandskapet. Alternativ 3 vurderes som mindre
aktuelt enn alternativ 5 da det vil eksponeres mot større områder og berører et område som
vil kunne tilbakeføres til naturområde etter anleggelse av ny vei.
Deponiet kommer også i konflikt med et mye brukt stisystem, og vil derfor ha negative
konsekvenser for friluftslivet.

Alternativ 3 med tidligere utgave av nytt Holstadkryss, bilde til høyre med ortofoto.
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5.3

Alternativ 4 (forkastet)

Alternativ 4 ligger mellom alternativ 1 og 2, se punkt 5.1

Alternativ 4 nordvest for østfoldbanen

Alternativ 4 nordvest for østfoldbanen
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5.4

Alternativ 5: anbefalt

Alternativ 5 ligger i Kjølstadskogen mellom det som er massedeponi 4a og kontrollplassen
nord for nytt Holstadkryss. Deponiet ligger i forlengelse av kontrollplassen. Samme
adkomstvei kan dermed benyttes. Deponiet blir liggende i en slak helning, og det blir viktig å
rense smeltevannet. Dette kan løses ved etablering av rensegrøfter og sedimentasjonsdam.
Her er det ingen stier, og plasseringen vil dermed ikke få konsekvenser for friluftslivet. Det er
registrert kulturminner i området (rosa linjer), men disse blir ikke berørt av snødeponiet.
Det vil være en fordel å plassere snødeponiet her for å samle landskapsinngrepene innenfor
ett området. Deponiet vil imidlertid kunne bli noe synlig fra nærliggende områder, og det må
derfor gjøres tiltak i forhold til dette når snødeponiet detaljeres. Ett tiltak kan for eksempel
være vegetasjonsskjerm. For ytterligere beskrivelse av området henvises til rapport om
massedeponier.

4
5

2

1

3

3

Snødeponier forslag 1til 5. Snødeponi 5 ligger mellom massedeponi 4a og kontrollplassen på nytt Holstadkryss.

Snødeponi
Ny E18
Grense kulturminne
Fangdam/grøft
Massedeponi
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5.5

Konklusjon

Alternativ 5 anbefales på bakgrunn av en samlet vurdering, og foreslås regulert sammen
med E18 Retvet - Vinterbro.

Snødeponi 5 ligger mellom massedeponi 4a og kontrollplassen på nytt Holstadkryss.

Snødeponi
Ny E18
Grense kulturminne
Fangdam/grøft
Massedeponi
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Snødeponi 5 ligger mellom massedeponi 4a og kontrollplassen på nytt Holstadkryss

Snødeponi
Ny E18
Grense kulturminne
Fangdam/grøft
Massedeponi

Prinsippsnitt snødeponi 5
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