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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 temaet avvikssituasjoner og omkjøringsveger. Notatet er skrevet av
Kristi K. Galleberg.

Sandvika, 07/12/2015

Kristi K. Galleberg
Rapportansvarlig

Eivind Aase
Kvalitetssikrer
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OMKJØRINGSVEGER VED AVVIKSSITUASJONER

Håndtering av avvikssituasjoner og behovet for omkjøringsveger ble behandlet i risiko- og
sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) for prosjektet. Det ble identifisert risiko knyttet til
omkjøring ved planlagt eller ikke-planlagt stenging av E18.
Avvikssituasjoner er situasjoner hvor ny E18 er helt eller delvis stengt p.g.a. planlagte eller
ikke-planlagte hendelser. I disse situasjonene blir all trafikk (hovedsakelig i en kjøreretning)
overført til lokalvegnettet.
I forbindelse med vedlikehold av dagstrekninger og tunneler samt ved større trafikkulykker vil
det være nødvendig å stenge deler av vegstrekningen som innebærer omkjøring.
Omkjøringsalternativene omfatter følgende:




Stenge en kjøreretning på E18 og åpne den andre med overgang til toveis trafikk på
dagstrekninger eller i tunnel.
Benytte omkjøringsveger som beskrevet i de etterfølgende kapitler
Benytte ramper for av- og påkjøring.

Informasjon om omkjøring vil bli gitt via automatiske skilt/lys-regulering (styrt fra
VegTrafikkSentralen (VTS), ved hjelp av skiltvogn eller manuell dirigering. Den aktuelle
situasjonen som krever omkjøring, vil være bestemmende for hvilken omdirigeringsmetode
som blir valgt.
På grunn av omlegging av adkomstveger er det risiko knyttet til lengre uttrykningstider til
gårdene ved hendelser. Før anleggsfasen og før anlegget tas i bruk må uttrykningsetatene
gjøres kjent med nye adkomstløsninger.

1.1 Vinterbro – Nygård
Mellom Nygård og Vinterbro blir omkjøringsruten langs de kommunale veien Myråsdalen og
Kveldroveien. Tilkoblingspunkter blir østre rundkjøring i Vinterbrokrysset og vestre
rundkjøring i Nygårdskrysset. Omkjøringsruta er vist i Figur 1.Trafikkmengden langs
Myråsdalen/ Kveldroveien er anslått til 6000 ÅDT i 2043.
I videre arbeid bør det vurderes å forkjørsregulere kryss for å sikre god framkommelighet i
avvikssituasjoner. På strekningen bør det også vurderes etablering av havariåpninger på
E18 for å kunne lede trafikken over i motsatt kjøreretning ved ikke-planlagte stenginger. Ved
Nygårdskrysset er det risiko for avviklingsproblemer ved full stenging av E18 mellom
Vinterbro og Nygård.

1.2 Nygård – Holstad
Dersom ny E18 må stenges mellom Nygård og Holstad er omkjøringsrute planlagt langs fv.
154 Søndre Tverrvei forbi Ski sentrum og videre langs fv. 152 Åsveien ned til dagens
rundkjøring ved Holstad, og videre langs ny fv. 128 (dagens E18) fram til det nye
Holstadkrysset. Omkjøringsruta er vist i Figur 1. Dette vegnettet er beregnet til å ha en
trafikkmengde på i størrelsesorden 15. – 16.000 ÅDT i 2043. Ved omkjøring vil
avviklingsproblemene i kryssene i Ski sentrum forsterkes. På grunn av lave trafikkmengder
og ingen tunneler på E18 er det mindre sannsynlighet for hendelser som medfører at E18 må
stenges på denne strekningen.
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Figur 1 Myråsdalen og Kveldroveien blir omkjøringsveger mellom Vinterbro og Nygård. Fv. 154 Søndre Tverrvei
forbi Ski sentrum og fv. 152 Åsveien blir omkjøringsrute mellom Nygård og Holstad.
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1.3

Holstad – Retvet

Dersom ny E18 må stenges mellom Holstad og Elvestad, blir dagens E18 (ny fv. 128)
omkjøringsvei. Siden det ikke er kryssområder mellom Holstad og Elvestad må omkjøringen
være helt fram til Elvestadkrysset. Omkjøringsruta er vist i Figur 2. Trafikkmengden på fv.
128 er beregnet til 2-3000 ÅDT i 2043.
Ved stengt tunnel bør det i det videre planarbeidet vurderes tovegstrafikk i tunnel (åpne
katastrofeåpning) og evt. muligheter for avslipp mot fv. 128 ved Retvet.

Figur 2 Omkjøringsrute ved stengt ny E18 mellom Holstad og Elvestad
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