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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 beskriver de visuelle virkningene det planlagte veganlegget vil ha på
omgivelsene. Beskrivelsene og verdivurderingene av delområder baserer seg på
temarapport landskap til kommunedelplanen fra 2012, samt supplerende registreringer og
befaringer. Vurderingene har også tatt utgangspunkt i digital modell av tiltaket.
Vurderingene av anleggsfasen er basert på generelle betraktninger, i tillegg at enkelte
områder hvor konsekvensene er forventet å bli store er trukket fram.

Rapporten er skrevet av Mette Skarpaas og Ine Wegner Tollefsen.

01.02.2016

Mette Skarpaas
Faglig ansvarlig
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0 SAMMENDRAG
0.1 Ås kommune
Delområde

Beskrivelse

Verdiomfang konsekvens

1.
Vinterbro

Vinterbro er preget av et komplekst og dominerende
veganlegg, markerte fjellskjæringer samt Vinterbro
pukkverket nær vegen.

Verdi: Liten

2.
Vinterbro
til Nygård

3.
Næringsområde
nordvest
for Nygård

4.
Nygårdskrysset

Fjerning av egen bru til pukkverket og helhetlig utforming av
bruer, vegutstyr og sideterreng vil gi positive konsekvenser
for landskapsbildet. Ombyggingen medfører større
terrenginngrep i sideterrenget mot Myråsdalen og
Sjøskogen barnehage.
Vegstrekningen oppleves som monoton og kjedelig
avgrenset av fjellskråningen i vest og tett eldre granskog
mot øst. Vassflobekken er lite synlig og preget av tidligere
utfylling.
Breddeutvidelse og utfylling mot Vassflobekken erstatter
eksisterende vegfylling. Revegetering av fyllingen,
opprydding i bekkeløpet og fjerning av gammel granskog
kan gi en mer åpen og variert vegstrekning. Driftsveg langs
bekken vil gi terrenginngrep.
Næringsområdet mangler en definert struktur og avgrensing
mot omkringliggende arealer. To større trafostasjoner og
høyspentmaster ligger eksponert og dominerende i
landskapet.
Ombygging av E18 vil ikke ha noen landskapsmessig
betydning. Oppfylling i lavbrekket ved trafostasjonen vil gi
en bedre sammenheng i terrenget og mulighet for
vegetasjonsskjerm mellom E18 og Kveldroveien.
Et tradisjonelt vegkryss med næringsbebyggelse i nordvest
og sørøst uten felles formuttrykk.
Noe ombygging av krysset vil gi få endringer for
landskapsbildet. Visuelle virkninger vil være knyttet til
etablering av en døgnhvileplass som vil bli eksponert og
dårlig tilpasset kulturlandskapet i sørvest.

5.
Boligområde
sørøst for
Nygårdskrysset

Området består av ensartet bebyggelse med en god del
vegetasjon. Leonardo Da Vincibrua har en spesiell
utforming og en identitetsskapende verdi for området.
Brua vil fortsatt kunne være et identitetsskapende element,
men fundamentet vil bli mer blottstilt. Ny støyvoll og
støyskjerm vil bli dominerende sett i sammenheng med
brua. Vegombyggingen vil gi noe breddeutvidelse inn mot
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6.
Rissletta

bebyggelsen. Støyskjermen langs vegen vil bli en visuell
barriere.
Kulturlandskap avgrenset av raet over Nordby i vest.
Steingjerder og kantsoner samt vekslingen mellom åpne
jorder og kantsoner gir god helhet, variasjon og særpreg.
Ny firefeltsveg med tilhørende anlegg, gang-/sykkelveg og
terrengvoll vil bli mer dominerende og virke oppdelende i
kulturlandskapet. Avstanden fra bebyggelsen langs
Kongeveien er såpass lang at fjernvirkningen vil bli dempet.

7.
Sneissletta

8.
Holstadmarka/
Kjølstadskogen

9.
Kulturlandskapet
langs
Bølstadbekken.

12.
Gryteland

Småhusbebyggelse langs dagens E18 er avgrenset av
åpent kulturlandskap i vest og Holstadmarka som stiger opp
i øst. Det er god helhet og variasjon i området.
Traseen ligger i skjæring og er skjermet av
vegetasjonsbuffer mellom veg og bebyggelse. Nytt planskilt
Holstadkryss og veg frem til jernbanen vil bli dominerende
og bryter skala, linjeføring og sammenhengen i landskapet.
Gården Holstad Øvre vil få nærføring av ny E18 og driftsveg
til rensedam.
Holstadmarka har en romdannende effekt i det store
landskapsrommet. Skogsområde med stor variasjon i
vegetasjonen.
Ny veg vil bli en barriere langs sørsiden av Holstadmarka.
Fra turterrenget vil en firefeltsveg med viltgjerder og
vegbelysning bli et fremmedelement i skogkanten. Vegen
ligger i utkanten av skogen, tungt i terrenget så de visuelle
virkningene vil ikke strekke seg langt inn i markaområdet.
På strekningen er det planlagt massedeponi ved nytt
Holstadkryss, deponi 4a og 4b. Konsekvensene av
massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier».
Bekkedalen med jernbanetraséen som krysser på høy bru
over dalformen i vest og Haugerud gård som ligger markert i
landskapet gir jordbrukslandskapet variasjon og særpreg.
Tiltaket medfører store terrenginngrep og bryter
linjeføringen i landskapet med en dimensjon som er lite
tilpasset omgivelsene. Vegen vil bli eksponert mot
omkringliggende kulturlandskap og gangveg langs dagens
E18. Tiltaket vil sprenge skalaen i landskapet.
Området har et storslagent preg med en bred dalform i
nord-sør gående retning som faller slakt mot Østensjøvannet. Området oppleves som et helhetlig jordbrukslandskap med bølgende terrengformer, med innslag av små
morenerygger som gir variasjon i landskapet.
Ny veg vil krysse tvers over det åpne kulturlandskapet. Over
Skuterudbekken vil vegen ligge på en lang bru som ivaretar
sammenhengen i terrenget under vegen. Tiltaket bryter
linjeføringen i landskapet med en dimensjon som er lite
tilpasset omgivelsene. Vegen vil bli eksponert mot et
helhetlig kulturlandskap.
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0.2 Ski kommune
Delområde

Beskrivelse

12.
Gryteland

Se beskrivelse under Ås kommune

13.
Gryteland/Prestegårdskogen

14.
Kulturlandskap
ved Glenne
og
Bjaastad

15.
Kulturlandskap
langs
Kråkstadelva

På strekningen er det planlagt massedeponi ved Auerurd,
på grensen mellom Ås og Ski, deponi 2.2. Konsekvensene
av massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier»
Et større sammenhengende skogsområde mellom
Gryteland og Glenne. Skogen skaper variasjon mellom de
åpne områdene med jordbrukslandskap.
Traséen vil skjære gjennom skogsområdet.
Fra skogsbilveger og stier vil en firefeltsveg med viltgjerder
og vegbelysning bli et fremmedelement i skogkanten.
Vegen ligger tungt i terrenget så de visuelle virkningene vil
ikke strekke seg langt inn i skogsområdet.
På strekningen er det planlagt massedeponi i
skogsaområdet øst for Nordre Gryteland gård, deponi 8.
Konsekvensene av massedeponiene er beskrevet i
«Rapport - Deponier».
Et helhetlig kulturlandskap oppdelt av kantsoner, skogholt
omkring Glennetjern og et bølgende terreng. Romforløpet
mellom gårdene er variert og spennende. Området har
svært god balanse mellom helhet, variasjon og særpreg
med lite forstyrrelser i landskapsbildet.
Traséen krysser sentralt gjennom det åpne kulturlandskapet
delvis i skjæring og delvis på fylling. Linjeføringen bryter
med linjene i landskapet og tiltaket deler opp store
sammenhengende landskapsrom. En firefeltsveg med
vegbelysning er dårlig tilpasset omgivelsene og vil være
eksponert til omkringliggende kulturlandskap.
En langstrakt dalform med helhetlig kulturlandskap langs
Kråkstadelva. Området er avgrenset av skog og markante
gårder som gir området særpreg. Terreng med innslag av
ravinedaler og sikt til Kråkstadelva gir området variasjon.
Vegen vil ligge på en lang bru over daldraget.
Sammenhengen i terrenget vil ivaretas og Kråkstadelva og
Nesveien kan følge dagens trase under ny motorvegbru.
Tunnelportalen er lite synlige fra Nesveien, men
skjæringene i terrenget vil bli markerte inn mot
tunnelpåslaget.
Vegen vil krysse på tvers av linjene i landskapet og bli
eksponert mot de nærliggende gårdene.
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16.
Frestadskogen

Området består av to skogkledde åsrygger som er
omkranset av dyrka mark på alle kanter. Terrenget er
forholdsvis bratt, og står i kontrast til det bølgende
landskapet omkring. Mellom åsryggene er det en kile av
dyrkamark.
Alternativet vil gå i tunnel gjennom begge kollene forbundet
med kulvert over det smale jordet mellom kollene. Etter
ferdig anlegg vil betongkulverten bli overfylt med jordmasser
og arealet tilbakeført til dyrkamark.

17.
Audenbøl
– Retvet

På strekningen er det planlagt massedeponi øst for Frestad
gård, deponi 19. Konsekvensene av massedeponiene er
beskrevet i «Rapport - Deponier».
Kulturlandskapet Audenbøl - Retvet – Berger er bølgende
og variert med flere gårdsbruk og åkerholmer. Eksisterende
E18 oppfattes som en sammenhengende korridor og
barriere i landskapet. Totalt sett har området en balanse
mellom helhet, variasjon og særpreg, selv om E18 og
høyspentledning forringer landskapsopplevelsen noe.
Tunnelportalen vil bli et markert terrenginngrep i skogkanten
og vegen vil krysse over dyrkamarka på en markert fylling i
et åpent og eksponert område uten forankring i linjene i
landskapet. Vegen ivaretar bedre helheten og de visuelle
sammenhengene i landskapet langs Kvilesjøluggen og på
bru ved Bergerveien. Veganlegget vil bli dominerende og
medføre terrenginngrep i foten av Brekkeåsen.
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Verdi: middels
Omfang:
Lite til ingen
Konsekvens:
ubetydelig
(0)

Verdi:
Middels
Omfang:
Middels til stort
negativt
Konsekvens:
Middels
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(--)

På strekningen er det planlagt massedeponi i et daldrag
nord for Retvet gård, deponi 24. Konsekvensene av
massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier».

0.2.1 Avbøtende tiltak
•
•
•
•
•

•

Tilpasse traseen i terrenget.
Senke veglinjen i terrenget slik at den er minst mulig synlig i eksponerte områder.
Arrondere sideterrenget slik at det blir en mest mulig naturlig overgang til
omkringliggende terreng.
Bevare eksisterende vegetasjon der denne har en visuell verdi i landskapsbildet.
Etablere skjermvegetasjon langs ny E18 for å redusere vegens synlighet i landskapet
der dette glir naturlig inn i området, for eksempel som en utvidelse av
skogsområdene.
Helhetlig utforming av veganlegget og god arkitektonisk design av konstruksjoner og
annet vegutstyr.

Tiltakene bør vurderes i neste planfase og byggefasen.
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1 TILTAKSBESKRIVELSE
1.1 Tekniske forutsetninger
1.1.1 Normalprofil
Ny E18 utformes som firefelts motorveg med kjørefeltbredde 3,5 m, 3 m bred ytre skulder og
4,5 m bred midtdeler (vegklasse H9).
På en kortere strekning ved Nygård benyttes et smalere profil med 1,5 m bred skulder for å
passere Leonardo da Vinci-bru.
Det er godkjent fravik fra vegnormalen om økt bredde på midtdeler fra 2,0 m til 4,5 m, noe
som innebærer at avstanden mellom motgående kjørefelt blir 5,5 m.
Økt bredde på midtdeler medfører økt trafikksikkerhet ved at man kan håndtere
overflatevann/smeltevann i lukket system og at man unngår sprut av vann/slaps over i
motsatt kjørebane. I tillegg reduserer man fare for blending fra motgående trafikk. Økt bredde
på midtdeler gir også enklere og bedre mulighet for vegetasjonsetablering og
enklere/tryggere skjøtsel av denne.
For strekningen mellom Vinterbro og Frestadtunnelens vestre portal er belysningen midtstilt.
Fra Frestadtunnelens østre portal og østover mot Retvet er belysningen sidestilt for å
tilpasse seg belysningen av E18 videre østover gjennom Østfold.
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Figur 1: Normalprofil for ny E18. Øverst: strekningen mellom Vinterbro og Frestadtunnelen har midtstilt
belysningen. Nederst: Fra Frestadtunnelen og østover mot Retvet er belysningen sidestilt for å tilpasse seg
tilstøtende streknings plassering av belysningen. Kilde: Asplan Viak AS.

1.1.2 Fartsgrenser
Det er planlagt 110 km/t som skiltet hastighet for ny E18, men med unntak i og rundt
Vinterbrokrysset.
Ved Vinterbrokrysset er det i nordgående retning nødvendig å senke hastigheten til 90 km/t
fra Nygård mot Vinterbro og 80 km/t før påkjøringsrampen til E6. Årsaken til dette er at
avstanden mellom Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen, samt av- og påkjøringsramper
kombinert med krav til trafikksikkerhet, gjør det umulig med 110 km/t på denne strekningen.

1.2 Vinterbro – Nygård
På strekningen mellom Vinterbro og Nygård skal E18 utvides fra to til fire felt, i tillegg må
koblingen mellom E18 og E6 (Vinterbrokrysset) løses på en måte som gir tilfredsstillende
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Den nordre delen av kryssområdet på Vinterbrosletta ved
Nøstvet-tunnelen, beholdes som i dag.
Figuren nedenfor gir en oversikt over løsningen på strekningen mellom Vinterbro og Nygård.
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Franzefoss

Vinterbro

Nygård

Figur 2: Oversiktstegning for strekningen mellom Vinterbro og Nygård. Kilde: B-tegning.

De viktigste svingebevegelser og trafikkstrømmer i Vinterbrokrysset:
•
•
•
•
•
•

E18 fra sør mot E6/E18 mot nord i to felt.
E18 fra nord mot E18 mot sør i bru over E6.
E18 fra sør mot E6 mot sør gjennom to rundkjøringer over E6.
E6 fra sør mot E18 mot sør, gjennom østre rundkjøring
Fv. 156 gjennom vestre rundkjøring kobles mot E6 sør i denne rundkjøringen og mot
E6/E18 nord og E18 sør i østre rundkjøring.
Atkomst til Franzefoss Pukk AS blir via en femte arm i østre rundkjøring.
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Vinterbro senter

TusenFryd

Franzefoss Pukk
Figur 3 Vinterbrokrysset sett fra øst mot vest med to rundkjøringer og tilhørende rampesystem. Franzefoss i
forgrunnen i bildet. Vinterbro senter og TusenFryd til høyre. Kilde: VR-modell

Det etableres et separat tilbud for gående og syklende med fortau fysisk skilt fra kjørebanen
gjennom kryssområdet over E6. Det nye systemet kobles både mot dagens gang- og
sykkelveg langs fv. 156 mellom Tusenfryd og Vinterbrosenteret og mot den planlagte
driftsvegen langs E18 mellom Vinterbrokrysset og Nygård (se mer om driftsvegen i eget
avsnitt under).

Figur 4 Kartet viser tilbudet til gående og syklende gjennom kryssområdet på Vinterbro. Rød linje viser gang- og
sykkelveg, gul linje viser fortau og blå linje viser driftsveg/turveg.

Mellom Vinterbrosletta og Nygård beholdes eksisterende E18 som nordgående felt, mens
det bygges to nye felt for sørgående trafikk på vestsiden av eksisterende E18 inn mot
Myråsdalen.
Det etableres ingen ny gang- og sykkelveg langs E18 mellom Vinterbrokrysset og
Nygårdskrysset. Gående og syklende ledes inn på det eksisterende gang- og
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sykkelvegsystemet langs Myråsdalen/Kveldroveien. Dette er fordi dagens
hovedsykkelvegrute går via Myråsdalen. Det eksisterende tilbudet vurderes som godt nok.
På grunn av behovet for vedlikehold av bl.a. rensedam ved Franzefoss etableres en driftsveg
langs vegfyllingen mot Vassflobekken. Driftsvegen gis atkomst fra lokalvegen Gamle
Kongevei ved Nygårdskrysset. Driftsvegen kan brukes som turveg, men den utformes ikke
med standard som gang- og sykkelveg, dvs. at den ikke blir asfaltert og belyst.
Nygårdskrysset beholdes i prinsippet som i dag, med mindre justeringer av rampene og den
østre rundkjøringen. Figuren under viser også en aktuell plassering av hhv døgnhvileplass
for tungtransport og innfartsparkering, samt holdeplass for buss på rampene.

Mot Ski
Innfartsparkering
Bussholdeplass

Døgnhvileplass
Bussholdeplass
Bensinstasjon /
Mc Donald

Figur 5: Nygårdskrysset sett fra nord mot sør med plassering av døgnhvileplass, innfartsparkering og
bussholdeplasser på rampene ned mot E18. Kilde: VR-modell

1.3 Nygård – kommunegrensa
I første del sørover fra Nygårdskrysset vil dagens E18 utvides sentrisk, dvs. at det bygges ett
nytt kjørefelt på hver side av dagens E18. Leonardo Da Vinci bru beholdes.
Sør for boligbebyggelsen ved Nygård svinger ny E18 østover i ny trase over dyrka mark og
deretter langs skogkanten av Sørliåsen. Ved Ris blir det en viltkryssing i kombinasjon med
driftsveg og turveg.
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Sørliåsen

Gang- og
sykkelveg
Leonardo da
Vinci bru
Figur 6: Ny E18 i ny trase over dyrka mark og deretter langs skogkanten av Sørliåsen. Langs ny trase for E18 er
det planlagt separat gang- og sykkelveg mellom Kongeveien og Sneissletta. Kilde: VR-modell.

Holstad

Sneissletta
Ris viltovergang i
kombinasjon med
driftsveg

Gang og
sykkelveg

Figur 7: Dagens E18 stenges for gjennomgangstrafikk og brukes som lokalveg. Tilkobling mot Nygård for gående
og syklende og viltovergang ved Ris vises i bildet. Kilde: VR- modell

Nytt Holstadkryss er planlagt nord for jernbanelinja. Krysset betjener tilkobling mellom E18
og lokalvegen over Sneissletta/fv. 152 mellom Ås og Ski. I tilknytning til krysset planlegges
det også en kontrollstasjon som bl.a. skal inneholde vekt for tunge kjøretøy.
Det planlegges et permanent snødeponi i et område nordøst for nytt Holstadkryss i
tilknytning til kontrollplass og massedeponi. Atkomst til snødeponiet blir via kontrollplassen.
Det planlegges massedeponier ved nytt Holstadkryss (4a og 4b). Begge områder ligger i
Holstadmarka og er i dag skogsområder. Område 4a ligger vest for ny E18 og grenser til
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dyrka mark. Område 4b ligger øst for E18 og grenser mot Holstadmarka. Deponiområde 4a
kan dyrkes opp, mens deponi 4b skal tilbakeføres med naturlig vegetasjon.
Dagens E18 over Sneissletta beholdes som lokalveg for beboerne med tilbud for gående og
syklende, men stenges for gjennomgangstrafikk. All trafikk kobles mot nytt Holstadkryss.
Gang- og sykkelveg kobles mot dagens system langs Kongeveien (Nygård) med ny trase
langs vestsiden av ny E18. Gang- og sykkelvegen vil være dimensjonert slik at det er mulig å
kjøre på den med landbruksmaskiner og lokalbuss i spesielle tilfeller. Endelig asfaltert
bredde og utforming vil bli bestemt i samråd med kollektivselskapet Ruter i byggeplanfasen.

Felleskjøpet

Kontrollplass

Nytt
Holstadkryss

Figur 8: Nytt Holstadkryss med ramper og 2 rundkjøringer. Figuren viser også tilknytning til eksisterende E18 som
blir nedklassifisert til fylkesveg / lokalveg med tilkobling til dagens rv. 152 mot Ski/Ås og kontrollplass for tungtrafikk.
Ny E18 ligger lavere i terrenget enn både Østfoldbanen og dagens E18. Kilde: VR-modell.

Sør for Holstadkrysset fortsetter E18 som dagstrekning og skjærer ned i terrenget for å
komme under Østfoldbanen. Østfoldbanen krysses i en kort tunnel (betongkulvert). Deretter
går E18 over Bølstadbekken i en lav bru. Ny E18 blir altså liggende lavere i terrenget enn
både Østfoldbanen og dagens E18 i dette området.

Østfoldbanen
Øvre Holstad
gård

Østfoldbanen
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Sneissletta
Østfoldbanen
Øvre Holstad
gård

Figur 9: Ny E18 krysser under jernbanen i en kort tunnel og deretter over Bølstadbekken i en lav bru, sett fra
Haugerud mot Øvre Holstad gård. Kilde VR-modell.

Det er sett overordnet på en løsning for ny fv. 152 mellom Ås og Holstad for å følge opp
intensjonen om dette fra gjeldende kommuneplan for Ås. Løsningen går ut på å legge ny fv.
152 langs vestsiden av jernbanen fram til Østfoldbanen krysser Bølstadbekken og deretter
føre den inn mot det nye Holstadkrysset. Løsningen skal erstatte traseen som er vist i
kommunedelplanen, og er ikke prosjektert i detalj.
Videre er det regulert inn en mulighet for gang- og sykkelveg langs jernbanen mellom Ås og
Ski sentrum.
For nærmere beskrivelser av overordnet løsning for fv. 152 og løsninger for gang- og
sykkelveg i Holstadområdet, vises det til Planbeskrivelsen for Ås kommune.
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Ski

Nordre Skuterud

→

Grytelandskogen

Figur 10: Østligste del av E18 i Ås kommune, sett mot Skuterud gård fra øst. Helt til høyre øverst i bildet er
Felleskjøpet, dagens E18 og Østensjøvannet. I forgrunnen synes ny bru over E18 ved Grytelandskogen som er
kombinert viltkryssing og lokalveg. Bakerst i bildet går E18 inn i tunnel under Holstad fra Skuterud til Haugerud.
Mellom brua i forgrunnen og tunnelportalen i bakgrunnen krysser også Askimveien (Gryteland lokalvei) over E18 i
bru. Kilde: VR-modell

Etter kryssing av Bølstadbekken går E18 inn i en lang tunnel under Holstad-området.
Tunnelen kommer ut ved Nordre Skuterud gård. Deretter fortsetter E18 i lang bru over
Grytelandsbekken som er kommunegrense mellom Ås og Ski kommune.

1.4 Kommunegrensa – Retvet
Øst for Grytelandsbekken følger E18 terrenget i området og fortsetter først i stigning opp mot
Grytelandskogen hvor vegen flater ut, og deretter i slak helning forbi Glenneområdet.
Eksisterende gårdsveger (Askimveien/Gryteland lokalveg, Askimveien/Grytelandskogen og
Glenneveien) vil krysse ny E18 på tre bruer. Gårdsveien mellom Lille og Store Gryteland
krysser på Gryteland bru. Gårdsvegen gjennom Grytelandskogen krysser E18 på en bred
bru (Gryteland viltovergang) som også fungerer som viltovergang, skogsbilveg og turveg.
Glenneveien krysser E18 på Glenne bru.

Lille Gryteland gård

Prestegårdskogen
Mot
Kråkstad

Nordre
Skuterud

Store Gryteland gård
Glenne-

Figur 11: Oversiktstegning ny E18 ved Grytelandsskogen og Glenne. Tunnelportal ved Nordre Skuterudtjern
til venstre
og Glennetjern nederst til høyre. Midt i figuren vises planlagt vilt- og friluftskryssing ved Grytelandskogen. Kilde:
VR-modell
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Prestegårdskogen
Prestegårdskogen

Gryteland
viltovergang
Gryteland
viltovergang

Figur 12: Detalj som viser vilt- og friluftskryssing ved Grytelandsskogen. Sett fra vest mot øst. Kilde: VR-modell

På strekningen forbi Glennetjern har E18 et lavpunkt, men vegen ligger på en fylling litt
høyere enn det naturlige terrenget. Videre østover følger E18 eksisterende terreng og går i
stigning opp mot Bjastadveien som vil krysse over E18 på Bjastad bru. Etter Bjastadveien
faller terrenget ned mot Kråkstaddalen/Kråkstadelva, og E18 følger terrenget.
Kråkstaddalen/Kråkstadelva krysses i en lang bru. Nesveien ligger i dagens trasé, under
brua.

Glenne østre
Glennetjern
Glenne nordre

Figur 13: Oversiktsbilde over Glenneområdet, sett fra sør. Glennetjern til høyre i bildet. E18 ligger på en fylling litt
høyere enn det naturlige terrenget. Kilde: VR-modell

Øst for brua over Kråkstaddalen/Kråkstadelva går E18 inn i en tunnel under Frestadmarka
som kommer ut igjen ved Audenbøl gård.
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Vestre påhugg
Frestadtunnelen

Bjastadveien

Figur 14: Bildet viser hvordan Bjastadveien vil krysse ny E18 i bru, sett fra nord mot sør. Kråkstadelva ligger til
venstre i bildet

Søndre
Frestad
Kråkstadelva

Figur 15: Oversiktsbilde, ny E18 på strekningen over Kråkstadelva og Nesveien, før vegen går inn i tunnel ved
Frestad. Kilde: VR-modell.

Når E18 kommer ut av tunnelen under Frestadmarka krysses dyrka mark øst for Audenbøl
gård før ny E18 går parallelt med Bergerbekken et kort stykke. Audenbølveien krysser under
E18.
Videre østover følger ny E18 kanten av «Kvilesjøluggen» før den går over i lang bru over
Bergerbekken, dyrkamark og ny fv. 128 (dagens E18) ved Retvet og svinger opp i kanten av
Brekkaåsen før den kobles sammen med ny E18 i Hobøl kommune, Østfold fylke.
Bergerveien kobles til ny fv. 128.
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Tunnelportal Frestad

Kvilesjøluggen
Brekkaåsen

Figur 16: Oversiktsbilde, østre del av E18 Vinterbro – Retvet sett fra øst mot vest. Tunnelportalene fra de østre
tunnelene vises i bakre del av bildet. Kryssing av framtidig fv. 128 (omlagt dagens E18) og bru over dyrka mark
vises midt i bildet. Kilde: VR-modell

I Ski kommune planlegges det massedeponi ved Auerud, Gryteland, Frestadstunnelens
vestre påhugg og ved Retvet.
Deponiområde 2.2. Auerud ligger på grensen mellom Ås og Ski kommuner, langs dagens
E18. Arealet består av dyrkamark og skogsområde. Terrenget er i dag en forsenkning nord
for dagens E18. Deponiområde 8 Gryteland ligger i skogsområdet øst for Nordre Gryteland
gård, i kanten av et stort åpent kulturlandskap. Terrenget er svakt skålformet. Deponiområde
19 Frestad nord ligger i en forsenkning i terrenget øst for Frestad gård. Området er i dag
hovedsakelig dyrkamark. Deponiområde 24 ligger i et daldrag nord for Retvet gård. Området
er delvis skogvokst og delvis flatehugd/åpent.

1.5 Tema som er felles for de tre delstrekningene
1.5.1 Bruer og viltkulverter og tunnelportaler
Vinterbrokrysset
Figuren på neste side viser det nye Vinterbrokrysset etter ombyggingen, og konstruksjoner
og bruer er vist med rødt.
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Figur 17: Oversikt bruer og kulverter ved nytt Vinterbrokryss. Foreløpige forslag til navn.

Nye Vinterbro bru er 85 m lang og fører sørgående trafikk på E18 over E6 i Vinterbrokrysset.
Nye Myrås bru bygges parallelt med eksisterende Myrås bru og er en 140 m lang
overgangsbru til E6. Nye Myrås bru vil så langt som mulig være en kopi av eksisterende bru.
Nye Vassflo bru er en bru mellom for avkjøringsrampe fra E18 nordgående mot østre
rundkjøring ved Vinterbro. Den er ca. 55 meter lang.
Froskehoppet bru og Tømmerrenna bru fører Nessetveien over av- og påkjøringsrampe for
E6/E18. Bruene er henholdsvis ca. 60 meter og ca. 25 meter lange.
Nye Vinterdalen bru er 54 meter lang og forbinder Franzefoss pukkverk til rundkjøringen på
østsiden av E18 ved Vinterbro.
Ris viltkryssing
Viltkryssingen er plassert ved Sørli. Lengden på selve brukonstruksjonen over E18 er ca. 60
meter, mens bredden er ca. 27 meter. Overgangen skal beplantes med trær langs
viltgjerdene for å skjerme viltet fra menneskelig aktivitet.
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Figur 19: Viltkryssingen sett fra E18 i sørgående
retning

Øvre Holstad bru
Øvre Holstad bru er en jernbanebru for Østfoldbanen som krysser over E18. Brua er 12,5 m
bred og frihøyde over E18 er 5 m.

Figur 20: Ved Øvre Holstad krysser jernbanen ny E18 på Øvre Holstad bru. På figuren vises jernbanekryssing i
fugleperspektiv. Tunnelportaler til Holstadtunnelen ses øst for brua.

Bølstadbekken bru
Brua fører trafikken på E18 over Bølstadbekken og gir mulighet for kryssing av småvilt under
E18 langs bekken. Brua er ca. 45 meter lang og ligger lavt over terrenget med frihøyde
omtrent 3,8 meter over terreng.
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Figur 22: Katastrofekryssingen for tunnel er plassert
på brua.

Grytelandsbekken bru
Grytelandsbekken bru er egentlig to parallelle bruer som fører ny E18 over
Grytelandsbekken. Den er 275 meter lang.

Figur 23: Grytelandsbekken bru i fugleperspektiv, sett mot øst.

Gryteland viltovergang (kulvert)
Viltkryssingen er en kombinert vilt-, drift- og turveiforbindelse over E18. Gryteland skogsbilvei
vil også bli ført over kulverten. Lengen av kulverten langs E18 er ca. 90 meter. Overgangen
skal beplantes med trær langs viltgjerdene og langs skogsbilveien for å skjerme viltet fra
menneskelig aktivitet.
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Figur 25: Viltkryssingen sett fra E18 i østgående
retning

Kråkstadelva bru
Kråkstadelva bru er to parallelle bruer som er 310 m lange og som fører ny E18 over
Kråkstadelva og Nesveien. Frihøyden ved Nesveien er ca. 5,1 meter.

Figur 26: Kråkstadelva bruer sett mot vest. Nesveien nærmest og Kråkstadelva med kantvegetasjon i midten av
bildet.

Retvet bru
Retvet bru er to parallelle bruer som er 340 meter lange, og som fører ny E18 over
Bergerbekken og ny fv. 128 (dagens E18). Frihøyden ved Askimveien er ca. 5,7 meter.
Bruene har en forskjøvet plassering i forhold til hverandre for å legge til rette for at
Askimveien kan krysse på skrå under dem.
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Figur 27: Retvet bruer sett fra Askimveien

Figur 28: Fugleperspektiv av Retvet bru.

1.5.2 Tunneler, tekniske bygg og tunnelvann
Det er to tunneler på strekningen, Holstadtunnelen og Frestadtunnelen. Begge tunneler i har
separate løp for hver kjøreretning, og to kjørefelt i hver kjøretning. Tunnelløpene har
tunnelprofil T10,5 og avstanden mellom tunnelløpene skal være minimum 10 meter. Det skal
anlegges havarinisjer for hver 500 meter og tverrforbindelser (for rømning mellom
tunnelløpene) for hver 250 meter. Tverrforbindelsene anlegges i forbindelse med
havarinisjene.
Samtlige portalområder i begge tunneler har to parallelle betongportaler. Portalmunningene
er utført med en jevn skrå overgang mellom portaltak og vegbane.
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Figur 29: Alle tunneler utformes med 2 separate løp. Hvert løp har to kjørefelt. Figuren til venstre viser det
aktuelle tunnelprofilet T10,5 for ett tunnelløp. Figuren til høyre er et eksempel på utforming av en av
portalmunningene. Kilde: Asplan Viak AS

Drensvann i tunnelen er definert som innlekkasjevann i fjelltunnelen dvs. vann som kommer
inn gjennom fjellet. Drensvann fra tunnelene vil være tilnærmet rent, og det behøves ikke
rensetiltak på dette vannet.
Vaskevann er spyle/vaskevann fra rengjøring av tunnelen, mens overvann er avrenning fra
biler og evt. snø som blir dratt med inn i tunnelene. Både vaskevann og overvann samles
opp i et separat system adskilt fra drensvannet. Som følge av strengere utslippskrav er det
prosjektert at tunnelvaskevannet skal gå gjennom en sedimenteringstank før det slippes ut.
Holstadtunnelen
Holstadtunnelen er 1350 meter lang, og er i all hovedsak en fjelltunnel. Det er planlagt 3
havarinisjer i hvert tunnelløp.
Det planlegges ett bygg i dagen ved hver ende av tunnelen. I vest, ved Haugerud,
planlegges det et mindre bygg, og i øst ved Skuterud planlegges et bygg på ca.170 kvm
grunnflate med alle nødvendige tekniske funksjoner. På grunn av tunnelens lengde
planlegges i tillegg et teknisk bygg inne i tunnelen.
For rensing av vaskevann og overvann planlegges en sedimenteringstank under bakken ved
siden av det tekniske bygget ved Haugerud. I samme område planlegges et
vannforsyningsbasseng (vann til tunnelvask og slokkevann ved evt. brann).

Figur 30: Tunnelmunninger og teknisk

Figur 31: Tunnelmunninger og teknisk bygg ved Haugerud.

bygg ved Skuterud

Frestadtunnelen
Frestadtunnelen har to løp og er ca. 1000 m lang. Tunnelen består to fjelltunneler bundet
sammen med en løsmassetunnel i betong. Det er planlagt 2 havarinisjer i hvert tunnelløp.
Det planlegges ett teknisk bygg i dagen ved hver ende av tunnelen. I vest, ved Frestad,
planlegges et teknisk bygg på ca. 170 kvm grunnflate med alle nødvendige tekniske
funksjoner, og i øst ved Audenbøl, planlegges et mindre bygg.
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For rensing av vaskevann og overvann planlegges en sedimenteringstank under bakken ved
siden av det tekniske bygget ved Frestad. Vannforsyningsbassenget (vann til tunnelvask og
slokkevann ved evt. brann) er under bakken ved bygget ved Audenbøl.

Figur 32: Bygg i dagen på vestsiden ved

Figur 33: Bygg i dagen på østsiden ved Audenbøl

Frestad

.

1.5.3 Vannhåndtering
Alt overvann skal renses før det slippes ut til vannresipient. Rensing vil hovedsakelig skje via
konstruerte dammer/sedimentasjonsbasseng.
Sedimentasjonsbassengene er anlagt i tilknytning til vassdrag og gitt en naturlig, men
arealeffektiv utforming. Dimensjonering er basert på avrenningsareal, lokale rensekrav og
renseløsning.
Det planlegges rensedam for vegvann ved Vinterbro nord, Vinterbro sør, ved Nygårdskrysset
ved Holstadkrysset og ved Grytelandsbekken i Ås kommune og ved Glenne, Kråkstadelva og
Bergerbekken i Ski kommune. Alle rensedammer har driftsveg fra øvrig vegnett fram til
dammen for drift og vedlikehold.

1.5.4 Geologi og geoteknikk
Beskrivelsene av grunnforhold baserer seg på NGUs løsmassekart og omfattende
grunnundersøkelser som er gjennomført innenfor vedtatt vegkorridor. Området preges av
uryddige grunnforhold med store lokale forskjeller i grunnforholdene. Det finnes større
områder med berg i dagen og tynt løsmassedekke, men også områder med svært bløt
sensitiv leire (kvikkleire) og store dybder til fjell.
På grunn av de dårlige grunnforholdene er det søkt etter løsninger hvor ny E18 ligger «lett» i
terrenget, det vil si uten store skjæringer eller fyllinger. Der det likevel er behov for
skjæringer og fyllinger på grunn av vegens geometri, er fyllingene laget av lette masser som
for eksempel lettklinker, EPC og glassopor. Ved bruene er det gjennomført særskilte
vurderinger knyttet til fundamentering. For plassering av tunnelportalene er det gjort grundige
vurderinger av grunnforhold og nødvendig fjelloverdekning.

1.5.5 Massedeponier i Ås og Ski kommuner
I Ås kommune planlegges massedeponier ved Holstadkrysset (4a og 4b). I Ski kommune
planlegges det massedeponi ved Håpet (2.2 Auerud og 8 Gryteland), ved
Fredstadstunnelens vestre påhugg (19 Frestad nord) og ved Retvet (24 Retvet).
For nærmere omtale av hvert enkelt massedeponi, samt konsekvenser av massedeponiene
vises det til eget temanotat for massedeponi, «Notat – Deponier».
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1.5.6 Brønner og vannforsyning
Det er kartlagt 29 eiendommer med brønner i planområdet, 15 borebrønner i fjell, 12
løsmassebrønner og 5 gårdsdammer. Se egen rapport «Rapport - Registrering av
eksisterende brønner».
Samtlige brønner er lokale og begrenset, og kartlagt med hensyn til sårbarhet, vannkvalitet,
vannmengde og bruk. Undersøkelsen danner grunnlag for en sårbarhetsvurdering, og en
basis for å vurdere eventuell påvirkning av de enkelte brønnene.
De brønner som ligger mer enn 100 meter fra veganlegget (dvs. midlertidig eller permanent
inngrep i terrenget ved graving, sprengning eller oppfylling av deponier) vil trolig ikke bli
påvirket av ny E18. Brønner som ligger nærmere enn 100 m fra ny veg og/eller
anleggsområdet kan midlertidig eller permanent få dårligere vannkvalitet eller -mengde. For
disse brønnene er det aktuelt med midlertidig eller permanent erstatning av vannforsyningen.
Når det gjelder permanent erstatning er det to alternativer; å etablere en ny brønn eller å
koble til kommunal vannforsyning. Konkrete tiltak /vurderinger for den enkelte brønn vil
gjøres i seinere planfaser.

1.5.7 Omklassifisert E18 øst for Holstadkrysset
Dagens E18 omklassifiseres til fv. 128 og merkes opp med kjørebanebredde 5,5 m og bred
skulder som et tilbud til gående og syklende. Kryssene ved Prestegårdsalleen, Bjastadveien,
Kråkstadveien, Nesveien, Skotbuveien og Audenbølvegen bygges om for å være bedre
tilpasset de lave trafikkmengdene.
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2 METODE
Konsekvensutredningen (KU) er gjennomført i henhold til planprogrammet. Metodisk bygger
konsekvensutredningen på Statens vegvesens Håndbok 140, Konsekvensutredninger.
Første trinn i konsekvensutredninger er en kartlegging og karakteristikk av verdier, andre
trinn er en omfangsvurdering og tredje trinn er konsekvensvurderinger som er en
sammenstilling av verdi og omfang.
Det er utarbeidet en KU for strekningen Nygård – Retvet i kommunedelplan for E 18 Retvet Vinterbro. Utdrag av denne har vært grunnlag for vurderinger i denne rapporten.
Visuelle konsekvenser og forskjeller mellom dagens situasjon og valgt alternativ er vist under
med bilder fra området og 3D-stillbilder som viser planforslaget sett fra samme standpunkt
som fotografiene.
Verdivurdering
Utgangpunktet er at områder som er typiske eller vanlige for stedet har middel verdi. For
denne strekningen gjelder «områder der naturlandskapet er dominerende» og «områder i
spredtbygde strøk». Verdien rangeres på en skala fra liten, middels til stor verdi.
Omfangsvurdering
Omfang er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket vil
medføre for det enkelte delområde og vurderes i forhold til 0-alternativet. 0-alternativet er
dagens situasjon samt vedtatte endringer langs traseen. Omfanget er avhengig av blant
annet vegens linjeføring, dimensjon/skala og utforming. Vurderingen rangeres på en fem-delt
skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang.

Figur 34: Konsekvensvifta, hvor en finner konsekvensgraden ved sammenstilling av verdi og omfang
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Konsekvensvurdering
Konsekvensen for et miljø/område fremkommer ved å samholde miljøet/områdets verdi og
tiltakets omfang. Konsekvensene rangeres på en skala fra store positive til store negative.
Konsekvenser i anleggsfasen som bl.a. omfatter plassering av overskuddsmasser, er
beskrevet under massedeponier. Konsekvenser for landskapsbildet i anleggsperioden er
knyttet til eksponering. Perioden vil for noen områder føre til større negative konsekvenser
for landskapet enn det fremtidige anlegget særlig fordi vegetasjonen langs traseene må
fjernes.
Mulige avbøtende tiltak er beskrevet.
Reiseopplevelse
Reiseopplevelse er knyttet til hva vi som ferdes i bil på vegen opplever og ser på kjøreturen.
Kjøreopplevelsen varierer med årstidene, vær og vind, men påvirkes også av vegstandarden
og farten. Opplevelsen av landskapet er forskjellig sett fra en motorvei med stiv linjeføring
enn fra en lokalveg som mer følger landskapsformene.
Ved vurdering av reiseopplevelse vil fartsgrensen og vegens dimensjon ha betydning.
Menneske må se en utsikt i 5 sekunder for å danne seg et klart bilde av motivet. Det
tilsvarer en strekning på 125 meter i 90 km/t.
Attraksjoner langs vegen i form av naturelementer eller innførte elementer er med på å
skjerpe trafikantens oppmerksomhet. Dette reduserer opplevelsen av monotoni og dermed
tretthet. Dette har positiv effekt på trafikksikkerheten.
Der utsikt langs vegen kan oppnås, skal denne sikres for å styrke reiseopplevelsen.
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3 VERDIVURDERING
3.1 Generelt
3.1.1 Overordnete karakteristiske landskapstrekk
Planområdet faller innenfor region 3; Leirjordsbygdene på Østlandet. Karakteristisk for
området er skogkledde høydedrag i nord-sør retning med dyrkingsarealer i forsenkningene
mellom. Det kuperte og bølgende terrenget er gjennomgående i området. Veksling mellom
skog og åpne områder skaper en mosaikk av større og mindre rom på slettene og i
bekkedragene. I åspartiene er det både topper og høydedrag som framtrer med avrundete
og markerte silhuetter. Gårdsbebyggelsen fremstår som positive blikkfang i kulturlandskapet.
Mellom gårdene som ligger høyt i terrenget med skogen i ryggen, duver åker og eng ispedd
vegetasjonskledde raviner, bekkefar og alléer. Dyrka mark, skog, gårdstun og annen
bebyggelse danner til sammen en mosaikk. Dagens E18 følger stort sett hovedformene i
landskapet.
Tiltaksområdet er dominert av åpent jordbrukslandskap med flatt eller bølgende terreng.
Skogen står hovedsakelig på åsryggene som avgrenser kulturlandskapet.

3.1.2 Reiseopplevelse
Sekvensene på strekningen varierer mellom tunnelstrekninger, åpne områder med utsikt til
kulturlandskapet, skogsområder hvor vegen ligger lavt i terrenget og høydedrag som sikrer
vidt utsyn over større områder. Dette bidrar til en veksling og variasjon mellom ulike
sekvenser, noe som gir opplevelseskvalitet og stimulans til trafikanten. Dette er en viktig
faktor for å hindre monotoni og fare for å sovne bak rattet, og bidrar dermed til å øke
trafikksikkerheten.
Tunnelstrekningene reduserer muligheten for visuell kontakt. Dette svekker
opplevelseskvaliteten på strekningen sammenliknet med eksisterende veg.
Eksisterende veg bli opprettholdt som en sammenhengende veg, og trafikanter kan velge å
kjøre på denne som et alternativ til motorvegen.
Visuell barrierevirkning skal reduseres, dette oppnås blant annet med flerfunksjonelle
passasjer som reduserer antall bruer over vegen. Det er få strekninger med støyskjerming.
Dette sikrer utsyn langs vegen på store deler av strekningen.

3.1.3 Om temaet «landskap» i rapporten
Planområdet er delt inn i 17 ulike delområder, 11 av dem ligger i Ås kommune, 1 ligger i
kommunegrensen mellom Ås og Ski og 5 ligger i Ski. En del skogsområder har fått en
generell beskrivelse og inngår ikke som egne delområder.
Områdenes geografiske plassering er vist på temakart bak i temarapporten.

Se temakart i vedlegg 1 for områdeavgrensning og geografisk plassering av delområdene.
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3.2 Vinterbro – kommunegrensen

Delområde – beskrivelse - verdi
1. Vinterbro
Området har tydelig dalkarakter. De grønne og intakte åsryggene på hver side av dalen gir
et helhetlig inntrykk på overordnet nivå. Vinterbro er preget av store veganlegg med E6 og
E18 som flettes sammen med ramper og broer i forskjellige retninger og nivåer som skaper
et kaotisk inntrykk. Veganlegget har medført markerte fjellskjæringer langs vegen. I tillegg er
pukkverket som ligger tett inn på vegen dominerende i landskapet.
Verdi: liten

Figur 35: Vinterbrokrysset sett fra øst

2. Vinterbro til Nygård
Fra Vinterbro følger E18 en trang dal sørover som åpner seg opp ved Nygårdskrysset. E18
med sideterreng dominerer landskapsbildet. Vassflobekken som ligger i et markert
bekkedrag øst for vegen har fått en underordnet betydning.
E18 ligger på en fylling ca. 20 m over bekken, avgrenset mot vest av en fjellskråning/ fjellskjæring. Vegfyllingen og bekken er lite synlig i forbifarten på grunn av tett vegetasjon
langs bekkedraget. Bekken er delvis preget av tilfeldig utfylling og søppel.
Landskapsbildet på vegstrekningen oppleves som monotont og kjedelig avgrenset av
fjellskråningen i vest og tett granskog mot øst.
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Figur 36: E18 mellom Nygård og Vinterbro

Figur 37: Vassflobekken parallelt med E18. Gjengrodd og en del søppel.

Verdi: liten til middels

3. Næringsområde nordvest for Nygård
Næringsbebyggelsen vest for E18 ligger eksponert i det åpne landskapsrommet.
Næringsområdet mangler en definert struktur og avgrensing mot omkringliggende arealer.
To større trafostasjoner ligger som øyer ute i kulturlandskapet. Kantsoner mangler rundt
anlegget i sør, mens terreng / kantsoner demper inntrykket på avstand for enheten i nord.
Traséen for luftstrekk inn mot trafostasjonen i nord dominerer i landskapsbildet og trekker
verdien ned. Nord for trafostasjonene og luftstrekket er det utviklet et industriområde som er
delvis utbygd. Det er etablert nye store næringsbygg sørvest for området i de senere år. E18
korridoren er skjermet for innsyn til industriområdet på grunn av høydeforskjell og tett
vegetasjon. Ved Trafostasjonene er det et lavbrekk i terrenget som gjør at dette området
eksponerer seg mot vegen.
Verdi: liten
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4. Nygårdskrysset
Nygårdskrysset er et tradisjonelt vegkryss uten spesiell verdi for landskapsbildet. Krysset
ligger i et åpent landskapsrom og næringsbebyggelsen i nordvest og sørøst blir dermed
eksponert til kryssområdet. Næringsbebyggelsen har ingen felles formuttrykk. Området i
nordvest er utflytende uten en samlende bebyggelsesstruktur.
Dette trekker ned på landskapsverdien i området

Figur 38: Nygårdskrysset sett fra sør

Verdi: liten til middels
5. Boligområdet sørøst for Nygårdskrysset
Området består av ensartet bebyggelse med en god del vegetasjon. Det er hagene som gir
området preg. Området har stedvis noe utsikt til kulturlandskapet på Rissletta og raet over
Nordby. Øst i området ligger Solberg skole med gunstig beliggenhet i forhold til skog og
grøntdrag. Inntrykket er at området har et balansert forhold mellom helhet, variasjon og
særpreg, og er vanlig i regionen. Det er utsyn til E18 fra deler av området.

Figur 39: Boligområdet på Nygård sett fra sør

Leonardo Da Vinci-brua har en spesiell utforming og en verdi for området. Vegens
beliggenhet, lavt i terrenget i et åpent landskapsrom gjør at veganlegget underordner seg
skalaen i landskapet, men formen på brua er særpreget og er et identitetsskapende element
for stedet.
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Figur 40: Leonardo Da Vinci-brua er et identitetsskapende element på vegstrekningen

Verdi: middels
6. Rissletta
Kulturlandskapet på Rissletta er avgrenset av raet over Nordby i vest, og Holstadmarka i
øst. Området er i kommuneplanen for Ås (2011-2023) vist som hensynssone, bevaring av
kulturmiljø. Innenfor området er det registrert et flott eiketre i skogkanten til glede for
boligområdet som har utsikt til dette kulturlandskapet. Steingjerder og kantsoner er synlige
flere steder. Vekslingen mellom åpne jorder og kantsoner gir god balanse mellom helhet,
variasjon og særpreg.

Figur 41: Utsyn fra Ris gård over Rissletta. Det flotte eiketreet sees i skogkanten bak.

Verdi: middels
7. Sneissletta
Området består av et åpent kulturlandskap. I vest grenser sletta mot raet over Nordby. Mot
høyderyggen ligger gårdene på rekke bortover. Det er et vakkert og rolig landskapsbilde
som framtrer med åpne jorder i forkant, gårdstunene vel forankret på høyderyggen og høy
vegetasjon som beroligende bakteppe. I øst grenser sletta til høydedraget med
Kjølstadskogen / Holstadmarka. E18 ligger øst i det åpne kulturlandskapet. Langs vegen er
det småhusbebyggelse. Bebyggelsen avgrenses av skogkanten på Holstadmarka som
stiger opp i øst.
Kulturlandskapet er vanlig for regionen og har god balanse mellom helhet, variasjon og
særpreg.
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Figur 42: Sneissletta med raet over Nordby til venstre i bildet.

Verdi: middels
8. Skogsområder, felles beskrivelse.
Områder med sammenhengende skog beskrives felles da de har sterke likhetstrekk. Tre
skogsområder omtales særskilt da virkningene av tiltaket her er store; Holstadmarka,
Gryteland skog/Prestegårdsskogen og Frestadskogen.
Vegetasjons- eller skogsbildet endrer seg med grunnforholdene på stedet. På skogkledd
leirmark dominerer gran- eller blandingsskog. Størst utbredelse har blåbærsmåbregnegranskog. På åspartier med grunn mark er karrig og artsfattig lyngfuruskog
rådende. Skogens suksesjon (utviklingsstadier) har også visuell betydning for
landskapsbildet og mulighetene for utsyn.
Terrenget og skogen er romdannende elementer som er med på å gi området variasjon og
veksling mellom åpne og lukkete landskapsrom. Skogsbilveier og stier gir variasjon og
tilgjengelighet til skogen.
Holstadmarka/Kjølstadskogen
Holstadmarka har en romdannende effekt i det store landskapsrommet ved Sneissletta og
Rissletta. Terrenget stiger svakt mot øst. Det er variasjon i området fra grunnlendt mark til
våtmarksområder. Dette gir stor variasjon i vegetasjonen i området. Skogen er avgrenset
av boligbebyggelse i nord, for øvrig er tilgrensende arealbruk dyrkamark. Det er også
oppdyrkete arealer innenfor skogsområdet.
Verdi: middels
9. Kulturlandskapet langs Bølstadbekken.
Området består av en markert bekkedal i østvestlig retning, delvis parallell med dagens
E18. Sør for gården Holstad Øvre vider dalformen seg ut mot kulturlandskapet i vest.
Landskapsbildet preges av en markert bekkedal med kantsone som følger bekkeløpet. På
begge sider av bekken er det dyrkamark. På toppen av bakken sør for bekken ligger
Haugerud gård markert i landskapet. Jernbanetraséen krysser på bru over dalformen.
Totalt sett har området i hovedtrekk balanse mellom helhet, variasjon og særpreg. Den
opprinnelige sammenhengen i landskapet er opprettholdt selv om jernbanetraséen krysser
gjennom området. Bekken er et vanlig landskapselement innenfor regionen, og er lite
synlig, men bekkedalen gir en variasjon i landskapet
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Figur 43: Bølstadbekken vest for Holstadkrysset med jernbanen som krysser på bru.

Verdi: middels
10. Kulturlandskap nord for Holstadkrysset
Området består av store åpne jorder. I overgangen til skogsområdet i nordvest ligger
Østfoldbanen. Toglinjen ligger i en kløft og er lite synlig fra bakkenivå.
Fylkesvegen 152, Åsveien mot Ski følger den nedlagte jernbanetraséen, som i dag er gang/sykkelveg. Gården Holstad ligger som en grønn øy og kontrast til de åpne jordene.
Felleskjøpet framtrer som en samling store bygg med liten tilhørighet i landskapsbildet og
virker negativ på den visuelle helheten i området.
Totalt har området en balanse mellom helhet, variasjon og særpreg, men med noen
elementer som trekker verdien ned.

Figur 44: Nord for dagens Holstadkrysset med store sammenhengende jorder oppdelt av Fylkesvegen og gang/sykkelveg til Ski

Verdi: middels

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

Konsekvensutredning Landskapsbilde

38

12.1 Gryteland
Delområdet 12 er delt inn i 2 delområder etter kommunegrensen mellom Ås og Ski.
Delområde 12.1 i Ås og 12.2 i Ski kommune.
Området har et storslagent preg og består av en bred, vid og slak dalform i nord-sør gående
retning som henvender seg mot Østensjøvannet. Eksisterende E18 ligger i overgangssonen
mellom området og kulturlandskapet omkring Østensjøvannet, og bryter sammenhengen i
kulturlandskap
Det overordnete landskapsrommet avgrenses både i øst, sør og vest av skogkledde
høydedrag. I bunnen av området renner Grytelandsbekken. Langs bekken er det spredt og
frodig løvtrevegetasjon. Bekken har sitt utspring i myrområdet Rustadmåsan helt i sørenden
av området. Gårdene er markante og plassert langs høydedragene som utgjør sidene i
dalformen. Området oppleves som et helhetlig jordbrukslandskap med bølgende
terrengformer, med innslag av små morenerygger som gir variasjon i landskapet.
Totalt sett har området en god balanse mellom helhet, variasjon og særpreg.
Utsynsforholdene og det storskala inntrykket er over det som er vanlig for regionen.

Figur 45: Kulturlandskapet på Gryteland med bølgende jorder og frodige åkerholmer

Verdi: middels til stor
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3.3 Kommunegrensen – Retvet

Delområde – beskrivelse - verdi
12.2 Gryteland
Delområdet 12 er delt inn i 2 delområder etter kommunegrensen mellom Ås og Ski.
Delområde 12.1 i Ås og 12.2 i Ski kommune.
Se beskrivelse under 12.1
13. Gryteland-/Prestegårdsskogen
Et større sammenhengende skogsområde mellom Gryteland og Glenne. Skogen skaper
variasjon mellom de åpne områdene med kulturlandskap.
Deler av området har tett granskog, mens andre deler er lysåpne med mer variert
vegetasjon. Deler av området er nylig hogd og det ligger oppdyrkete arealer i skogen.
Skogsområder er gitt en felles beskrivelse under område nr.8

Figur 46: I Grytelandskogen er det en del stier og små grusveier som gir tilgjengelighet og variasjon i skogen.

Verdi: middels
14. Kulturlandskap ved Glenne og Bjaastad
Glenneområdet ligger i et skålformet landskap. Terrenget og skogsområdene bidrar til at
man opplever hele området som atskilt fra områdene omkring. Glennetjern er et lite tjern
som ligger i en forsenkning. Tjernet er omkranset av barskog og derfor lite synlig og
tilgjengelig. Det er kun fra Glennevegen i nordvest at det finnes et gløtt eller delvis utsyn til
tjernet.
Det overordnede landskapet er oppdelt av kantsoner, skogholt omkring Glennetjern og et
bølgende terreng. Romforløpet mellom gårdene er variert og spennende.
Øst for Glennetjern stiger terrenget svakt oppover til Bjaastadveien. Her er terrenget flatere
og mer åpent.
Området har svært god balanse mellom helhet, variasjon og særpreg. Det er lite
forstyrrelser i landskapsbildet.
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Figur 47: Kulturlandskapet på Glenne med gården Glenne, Søndre Glenne i bakgrunn og Skogholtet rundt
Glennetjern til venstre i bildet.

Verdi: middels til stor
15. Kulturlandskap langs Kråkstadelva
Området har en tydelig dalform langs Kråkstadelva. Dalbunnen danner en flat og langstrakt
slette. Her er Kråkstadelva sannsynligvis kulturpåvirket da den nærmest oppleves som en
helt rett kanal midt i rommet, lite framtredende i landskapet. Langs begge sidene av dalen er
det høydedrag hvor det finnes få, men markante gårder. Store deler av høydragene er
skogkledd på toppen, noe som bidrar til å forsterke hovedrommets avgrensning.
Landskapsrommet oppleves som åpent, vidstrakt og sammenhengende. Fra
Audenbølvegen i sør er det mulig å se Kråkstad kirke. I sør mellom gårdene Bakker og Nes
skiller terrenget seg ut med et utpreget bratt bekkedal/ravinelandskap.
Totalt sett har området en god balanse mellom helhet, variasjon og særpreg.

Figur 48: Utsyn fra Nesveien mot nord. Kråkstad kirke kan skimtes i bakgrunnen

Verdi: middels til stor
16. Frestadskogen
Området består av to skogkledde koller som strekker seg i nordsørlig -retning og er
omkranset av dyrka mark på alle kanter. Terrenget er forholdsvis bratt, og står i kontrast til
det bølgende landskapet omkring. En kile med dyrka mark går inn mellom kollene, og det er
også et felt med dyrka mark på kollen i vest. Flere gårdsbruk ligger inn mot kollene.
Skogsområder er gitt en felles beskrivelse under område nr. 8.
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Figur 49: Frestadskogen er oppdelt av dyrkamark. Området sett fra sør.

Verdi: middels
17. Audenbøl – Retvet
Kulturlandskapet Audenbøl - Retvet – Berger er bølgende og variert med flere gårdsbruk og
åkerholmer. Terrenget er skålformet og gårdene som ligger på de høyereliggende
områdene har det flott utsyn over kulturlandskapet. Gårdsvegene og bebyggelsen ligger
naturlig i terrenget og området har vanlig gode visuelle kvaliteter.
Dagens E18 følger bunnen av et landskapsdrag som går i retning nordvest – sørøst,
parallelt med vegen går det en høyspentledning. Vegen deler landskapet og er godt
eksponert mot bebyggelsen i området. Vegen oppfattes som en sammenhengende korridor
og fysisk barriere i landskapet. Bebyggelsen nordøst i kulturlandskapet har flere steder
nærføring til vegen.
Totalt sett opplever man i området en balanse mellom helhet, variasjon og særpreg, selv om
E18 forringer landskapsopplevelsen.

Figur 50: Utsyn østover mot Retvet med Brekkeåsen til venstre i bildet.

Verdi: middels
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4 OMFANG OG KONSEKVENSER
4.1 Vinterbro – kommunegrensen
Omfang og konsekvenser Vinterbro – kommunegrensen

Delområde 1, Vinterbro
Forslag til løsning vil være en ombygging av dagens kryss. Fjerning av bru til pukkverket vil
resultere i to bruer over E6 mot tre i dag. Fra motorvegen vil det gi et roligere visuelt bilde
og mindre oppstykking av sideterrenget enn i dag.

Figur 51: Dagens vinterbrokrysset sett fra øst

Figur 52: Nytt Vinterbrokryss sett fra øst

Ombyggingen medfører større terrenginngrep i sideterrenget. De største inngrepene vil
komme i vest med ny større rundkjøring og omlagte ramper. Terrenginngrep i skråningen
mot Sjøskogen barnehage vil resultere i høye fjellskjæringer. I sør ved Myråsdalen vil ny
løsning også gi terrenginngrep og høyere skjæringer enn i dag.
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Figur 53: Utsyn fra E6 sett sørover ved Pukkverket. Bru til pukkverket over motorvegen. Bak i bildet sees
sørgående rampe til E18.

Figur 54: Skråfoto mot sør ved dagens bru til pukkverket.

Fjerning av brua til pukkverket gir et roligere visuelt bilde sett fra vegen.
Reetablering av vegetasjon på arealene mellom vegene vil dempe virkningen av det
kompelkse veganlegget.
Sjøskogen
Nytt veganlegg vil i vest mot Sjøskogen innebære et stort terrenginngrep i skråningen.
Terrenget som blir fjernet er i dag en skogkledd kolle og et utearel tilgrensende
barnehagen. Kollen er del av et skogkledd høydedrag som rammer inn landskapsrommet i
vest.
For å redusere fjernvirkningen av fjellskjæringen nedenfor Sjøskogen barnehage er det
foreslått avtrapping av skjæringen, bevaring av høyere terreng mellom rampene samt
etablering av stedegen vegetasjon på disse arealene. Dette vil dempe virkningen av det
komplekse veganlegget og de høye skjæringene.
Sett fra Sjøskogen barnehage vil det bli etablert en støyskjerm langs kanten av skråningen
som vil redusere utsyn mot Vinterbrokrysset. Bevaring og reetablering av stedegen
trevegetasjon på de gjenværende arealene på toppen av kollen er viktig for nærvirkningen,
og for å ivareta et sammenhengende grøntdrag sett fra avstand.
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Figur 55: Utsikt mot dagens veganlegg fra skogen øst for Sjøskogen barnehage

Figur 56: Vegutvidelsen vil beslaglegge skogsareal ved barnehagen. Støyskjerm på toppen av fjellskjæringen
nær barnehagen vil skjerme for støy og eksponering av veganlegget.

Samlet vurdering:
Vinterbrokrysset er et dominerende veganlegg i dag og det vil det fortsatt være etter
ombygging av kryssområdet. Fjerning av en bru og helhetlig utforming av bruer, vegutstyr
og sideterreng vil gi positive konsekvenser for landskapsbildet. Fjellskjæringene vil bli
høyere og nærområdet til Sjøskogen barnehage vil bli endret.
Verdi: liten
Omfang: liten negativ
Konsekvens: liten negativ (-)
Reiseopplevelse: Vinterbrokrysset vil fortsatt være et komplekst vegkryss. Helhetlig
utforming av veganlegget vil være postivt for reiseopplevelsen.
Delområde 2,Vinterbro til Nygård
Delområdet strekker seg fra sør for Vinterbrokrysset langs E18 og østsiden av vegen frem til
Nygårdskrysset. Tiltaket innebærer noe breddeutvidelse inn i terrenget på vestsiden og
utfylling mot Vassflobekken øst for vegen. Det blir også etablert en driftsveg langs
Vassflobekken. Skråningen ned mot bekken som hovedsakelig består av sprengstein fra
tidligere vegbygging blir erstattet med en ny vegfylling.
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Figur 57: Oversiktsbilde sett fra sør mot nord

Figur 58: E18 Oversiktsbilde sett fra sør med ny veg.

De landskapsmessige konsekvensene langs Vassflobekken er knyttet til hvordan området
blir istandsatt. En nyetablert driftsveg gir mulighet for å ferdes langs bekken, men
breddeutvidelse vil gi noe terrengmessige inngrep i bekkeløpet og ommlegging av bekken
på deler av strekningen. Rydding av søppel og fjerning av vegetasjon samt reetablering av
bekkeløpet med en god utforming vil kunne gi en positiv effekt for opplevelsen av
strekningen både som bilist på E18 og myk trafikant langs driftsvegen.
For å få en god terrengforming tilpasset omkringliggende område inn mot Nygårdskrysset er
det behov for å legge en del av bekken i rør. Her vil det også bli etablert en rensedam. En
helhetlig utforming tilpasset omkringliggende terreng samt vegetasjonsetablering rundt
dammen vil være vesentlig for hvordan området vil fremstå.
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Figur 59: Dagens E18 nord for Nygårdskrysset

Figur 60: Ny veg nord for Nygårdskrysset. Etablering av driftsveg langs Vassflobekken gir mulighet for ferdsel
langs bekkedraget. Rensedam etableres nordøst for Nygårdskrysse.

Samlet vurdering:
Ny E18 vil innebære utvidelse på begge sider av vegen som gir en fjellskråning i terrenget
som en noe høyere og lenger enn i dag og en utfylling som erstatter dagens vegfylling mot
bekken. Landskapsbildet på vegstrekningen som i dag oppleves monotont og kjedelig
avgrenset av fjellskråningen i vest og tett granskog mot øst vil få et bredere profil som gir et
mer åpent vegrom. Utbygging av ny veg vil kunne være positivt for opplevelsen av
området.
Verdi: liten til middels
Omfang: liten positiv
Konsekvens: liten positiv (+)
Reiseopplevelse: Et mer åpent vegrom vil kunne gi en bedre reiseopplevelse på denne
delstrekningen.
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Delområde 3. Næringsområde nordvest for Nygård
Ombygging av E18 vil ikke ha noen landskapsmessig betydning for næringsområdet som
ligger langs Kveldroveien, lokalvegen parallelt med E18 i vest . Det foreslås å etablere enn
voll i lavbrekket ved trafostasjonen. Dette vil gi en bedre sammenheng i terrenget langs
E18.

Figur 61: Fra E18 mot sør med trafo høyspentmaster vest for vegen

Figur 62: Etablering av voll og vegetasjon mellom E18 og Kveldroveien vil gi bedre sammenheng i terrenget.

Samlet vurdering:
Næringsområdet vest for E18 blir ikke direkteberørt av anlegget.
Voll og etablering av høyere vegetasjon i området vil redusere innsyn fra næringsområdet til
E18 og gi en mer sammenhengende og enhetlig utforming av sideterrenget langs ny veg.
Verdi: liten
Omfang: liten positiv
Konsekvens: liten positiv til ubetydelig (+/0)
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Delområde 4. Nygårdskrysset
Forslaget innebærer noe ombygging av krysset som vil gi få endringer for landskapsbildet i
området. Fotgjengerkulvert under veg mot Ski vil gi terrenginngrep i dette området. Forøvrig
vil de visuelle virkninger hovedsakelig være knyttet til etablering av en døghvileplass for
tungtransport. Området for lokalisering av døgnhvileplassen ligger i kanten av det åpne
kulturlandskapet, veldig eksponert i landskapet.

Figur 63: Nygårdskrysset sett mot sør med mulig døgnhvileplass i sørvest.

Samlet vurdering:
Ny veg følger dagens vegkorridor og krysset vil bli tilnærmet likt som i dag. En
døgnhvileplass vil bli dominerende og vil være dårlig tilpasset tilgrensende område i sørvest.
Ny gangkulvert under veg mot Ski vil gi terrenginngrep.
Verdi: liten til middels
Omfang: liten negativ
Konsekvens: liten negativ (-)
Reiseopplevelse. Lite endringer fra dagens reiseopplevelse.

Delområde 5. Boligområdet sørøst for Nygårdskrysset
Sør for Nygårdskrysset senkes vegen. Ny veglinje vil legges noe lavere i terrenget på deler
av strekningen for at Leonardo Da Vincibrua skal bli stående. Brua vil fortsatt kunne være et
identitetsskapende element på strekningen, men fundamentet vil bli mer blottstilt / ombygget
i forhold til i dag. Det vil etableres støyvoller og støyskjermer langs veganlegget som vil bli
dominerende sett i sammenheng med brua.
Veganlegget kan sees fra bebyggelsen langs østsiden av Kongeveien. Avstanden er så
stor at heving eller senkning av veglinjen har lite/ingen betydning sett herfra.
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For boligområdene øst for E18 vil vegombyggingen gi noe breddeutvidelse inn mot
bebyggelsen nærmest vegen. Voll og skjerm vil redusere eksponering av veganlegget mot
den nærmeste bebyggelsen langs vegen. Fra de høyereliggende husene vil man se over
veganlegget. Boligene vil kunne få skjemmende belysning fra veganlegget.

Figur 64: Fra sørenden av boligområdet ved Nygård med utsikt nordover mot Leonardo Da Vinci bru.

Figur 65: Breddeutvidelse og senking av vegen. Markert vegkorridor med sammenhengende voll i vest og
skråning med støyskjerm på toppen i øst.

Samlet vurdering:
Ny veg følger dagens vegkorridor. Utvidelse av veganlegget vil gi noe mer dominerende
veganlegg.
Verdi: liten til middels
Omfang: liten negativ
Konsekvens: liten negativ (-)
Reiseopplevelse: Senking av vegen og etablering av sammenhengende støyskjerm på ene
siden og voll og viltgjerde på den andre siden gir mindre utsyn til jordbrukslandskapet som
er litt negativt. Leonardo Da vincibrua som identitetsskapende element blir bevart.
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6. Rissletta
Vegens beliggenhet, lavt i terrenget i et åpent landskap gjør at veganlegget underordner seg
skalaen i landskapsrommet. Ny firefelts motorveg vil svinge av mot øst før den skjærer seg
inn i skogkanten, her vil linjeføringen bryte med retningene i landskapet og vegen vil bli mer
dominerende.
Dagens veg ligger lett i terrenget uten parallell voll, gangveg eller sammenhengende
belysning.

Figur 66: Rissletta sett fra vest ved Ris gård.. Det flotte eiketreet sees i skogkanten bak.

Figur 67: Ny veg sett fra Ris gård. Vegen med støyskjerm, viltgjerde og belysning vil virke mer oppdelende enn
dagens veg. Avstanden reduserer virkningen.

Samlet vurdering:
Nytt veganlegg med viltgjerde, voll langs gangveien og belysning fra vegen vil bli mer
omfattende og dominerende og virke oppdelende i kulturlandskapet. Avstanden fra
bebyggelsen langs Kongeveien til E18 er såpass lang at fjernvirkningen vil bli dempet.
Verdi: middels
Omfang: liten til middels negativ
Konsekvens: liten til middels negativ (-/--)
Reiseopplevelse: Senking av vegen og etablering av sammenhengende støyskjerm på ene
siden og voll og viltgjerde på den andre siden gir mindre utsyn til jordbrukslandskapet som
er litt negativt.
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Delområde 7. Sneissletta
Ny firefelts motorveg vil bli liggende i skogkanten av Holstadmarka øst for bebyggelsen på
Sneissletta. Traseen følger hovedlinjen i landskapet. Veglinjen er lagt tungt i terrenget for å
eksponere seg minst mulig mot omgivelsene. Bevaring og revegetering av høyere
vegetasjon/skog langs traséen vil redusere eksponeringen ytterligere.
Holstadkrysset i sørøst vil bli et nytt dominerende, planskilt kryssområde i overgangen
mellom kulturlandskapet og skogen. Bebyggelsen i østenden av Sneissletta vil få utsikt til
nytt kryss. Reetablering av vegetasjonsbelte vil redusere eksponeringen av krysset.
På strekningen er det planlagt massedeponi ved nytt Holstadkryss, deponi 4a og 4b.
Konsekvensene av massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier»

Figur 68: Oversiktsbilde fra Holstadkrysset til Holstadtunnelen

Figur 69: Oversiktsbilde Sneissletta
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Figur 70: Sørøstenden av Sneissletta i dag sett mot nytt Holstadkrysset

Figur 71: Utsyn fra Sneissletta mot sørøst. Oppfylling langs ny veg og høyere vegetasjon vil redusere
eksponering av tiltaket

Samlet vurdering:
Bevaring og revegetering av høyere vegetasjon/skog langs traséen i kanten av
Holstadskogen vil redusere eksponeringen ytterligere.
Verdi: middels
Omfang: middels negativ
Konsekvens: middels negativ (--)
Reiseopplevelse: Ny E18 vil ligge tungt i terrenget med lite utsyn til omgivelsene.
Reiseopplevelsen vil være negativ i forhold til dagens situasjon
Delområde 8. Holstadmarka/Kjølstadskogen
Ny veg vil bli en barriere langs sørsiden av Holstadmarka. Fra turterrenget vil en firfeltsveg
med viltgjerder og vegbelysning bli et fremmedelement i skogkanten. Vegen ligger i
utkanten av skogen, tungt i terrenget så de visuelle virkningene vil ikke strekke seg langt inn
i markaområdet.
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Figur 72: Fra nytt Holstadkryss sett nordover. Vegen ligger tungt i terrenget.

Verdi: middels
Omfang: liten negativ

Konsekvens: liten negativ (-)

Delområde 9. Kulturlandskapet langs Bølstadbekken.
Vegen vil ligge i en kort kulvert under jernbanen og krysse på skrå over Bølstadbekken før
den går inn i en tunnel som vil få en markert tunnelportal rett nord for Haugerud gård.
Ny veg vil ligge lavt i terrenget og vil ikke berøre silhuettlinjer i kulturlandskapet. Sett fra
gangvegen langs eksisterende E18 vil vegen underordner seg skalaen i landskapet.
Vegfylling ned mot bekken og viltgjerder langs vegen vil være med på å forsterke vegens
barrierevirkning i landskapet. Reetablering av kantvegetasjon langs bekkedraget vil være
med på å dempe den visuelle virkningen av tiltaket.

Figur 73: Bølstadbekken og jernbanebrua sett fra gangveien langs dagens E18

Figur 74: Ny veg på fylling og bru gjennom området. Vegen ligger lavt i terrenget. Utsyn mot kulturlandskapet i
vest ivaretas over vegen.
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Figur 75: Dagens utsikt fra Haugerud gård.

Figur 76: Ny veg vil dominere landskapsrommet. Øvre Holstad vil få nærføring av tiltaket.

Samlet vurdering:
Det åpne kulturlandskapet i dette området vil bli dominert av nytt veganlegg. Gården
Holstad Øvre vil få nærføring av ny E18. Driftsvegen til rensedammen legges på vestsiden
av gården. Dette gir mulighet for å etablere en voll og vegetasjonskjerm mot ny E18.
Tiltaket medfører store terrenginngrep og bryter linjeføringen i landskapet med en dimensjon
som er lite tilpasset omgivelsene, og vil sprenge skalaen i landskapet. Ny E18 vil bli
eksponert mot omkringliggende kulturlandskap og gangveg langs dagens E18.
Verdi: middels
Omfang: stor negativ
Konsekvens: middels til stor negativt (--/---)
Delområde 10. Kulturlandskap nord for dagens Holstadkryss
Alternativet berører ikke området. Avstand til ny veg er såpass lang at eksponering mot
deler av kulturlandskapet har liten eller ubetydelig betydning.
Verdi: middels
Omfang:
Intet omfang
Konsekvens: ubetydelig (0)
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Delområde 12.1 Gryteland
Ny veg vil krysse tvers over det åpne kulturlandskapet. Vegen vil medføre terrenginngrep
ved Tunnelportalen nær Skuterud Nordre. Over Grytelandsbekken vil vegen ligge på en lang
bru som ivaretar sammenhengen i terrenget under vegen.

Figur 77: Nordre Skuterud gård i forgrunnen med utsikt mot sørøst med Lille Gryteland til venstre i bakgrunn og
Store Gryteland bak bjørka til høyre.

Figur 78: Fra Nordre Skuterud mot sørøst. Ny veg vil ligge mellom gårdene Lille og Store Gryteland

Figur 79: Utsikt fra Grytelandsgårdene mot Nordre Skuterud.

Figur 80: Fra Lille Gryteland gård mot Nordre Skuterud. Veg på lang bru ivaretar sammenhengen i terrenget
under vegen. Vegen gå inn i tunnel rett nord for Nordre Skuterud.
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Figur 81: Utsikt mot vest sett fra Askimveien som krysser over ny E18. Nordre Skuterud ligger rett til venstre for
vegen.

Samlet vurdering:
Tiltaket bryter linjeføringen i landskapet med en dimensjon som er lite tilpasset omgivelsene,
og vil sprenge skalaen i landskapet. Ny E18 vil bli eksponert mot omkringliggende
kulturlandskap.
Verdi: middels til stor
Omfang: middels til stort negativt
Konsekvens: middels til stor negativ (--/---)
Reiseopplevelse: Reiseopplevelsen på strekningen vil bli god med flott utsikt over
jordbrukslandskapet. Ved kjøring mot Oslo vil det være utsikt langt nordover før man kjører
ned mot Grytelandsbekken.
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4.2 Kommunegrensa – Retvet
Omfang og konsekvenser kommunegrensen – Retvet.

Delområde 12.2
Se delområdebeskrivelse 12.1
På strekningen er det planlagt massedeponi ved Auerurd, på grensen mellom Ås og Ski,
deponi 2.2. Konsekvensene av massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier»
Delområde 13. Gryteland-/Prestegårdskogen
Ny E18 vil skjære gjennom skogsområdet og bli et oppdelende element i
skogslandskapet.

Figur 82: Fra overgangsbru ved Askimveien mot Grytelandskogen i øst.

Figur 83: Vegen ligger dypt i terrenget, dette demper virkningen av veganlegget som en barriere gjennom
skogsområdet. Viltkryssing over ny veg ligger som en naturlig forlengelse av terrenget på siden av vegen.

På strekningen er det planlagt massedeponi i skogsområdet øst for Nordre Gryteland
gård, deponi 8. Konsekvensene av massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier».
Samlet vurdering:
Fra skogsbilveger og stier vil en firefeltsveg med viltgjerder og vegbelysning bli et
fremmedelement i skogkanten. Vegen ligger tungt i terrenget så de visuelle virkningene vil
ikke strekke seg langt inn i skogsområdet.
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Verdi: middels
Omfang: liten til middels negativ
Konsekvens: liten til middels negativ (-/--)

Delområde 14. Kulturlandskapet ved Glenne

Figur 84 Traseen krysser gjennom Glenneområdet. Området sett fra sørvest.

Ny E 18 krysser sentralt gjennom det åpne kulturlandskapet delvis i skjæring og delvis på
fylling. Vegen bryter med linjene i landskapet og deler opp store sammenhengende
landskapsrom. Vegen er dårlig tilpasset omgivelsene og vil være eksponert til
omkringliggende kulturlandskap.

Oppsal gård

Figur 87: Oversiktsbilde sett fra nord over ny E18 fra tunnelportalen øst for Kråkstadelva til Bjaastadveien.
Vegen ligger i skjæring gjennom kulturlandskapet.
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Figur 85: Kulturlandskapet på Glenne med gården Glenne, Søndre Glenne i bakgrunn og skogholtet rundt
Glennetjern til venstre i bildet.

Figur 86: Ny veg vil ligge delvis i skjæring og på fylling gjennom kulturlandskapet.

Figur 88: Overgangsbru for Bjastadveien har fått en spesiell utforming som et identitetsskapende element
langs vegstrekningen.

Samlet vurdering:
Ved Glenne vil vegen bryte linjeføringen i landskapet med en dimensjon som er lite
tilpasset omgivelsene, og vil sprenge skalaen i landskapet.
Sammenhengen i det helhetlige kulturlandskapet vil bli forringet.
Vegen ligger relativt tungt i terrenget på store deler av strekningen ved Bjastad. Det vil
redusere de negative virkningene når man ser vegen på avstand. Veglinjen er lokalisert
mot skogholt for å redusere oppdelingen av landskapsrommene.
Verdi: middels til stor
Omfang: middels til stort negativt
Konsekvens: middels til stor negativ (--/---)
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Reiseopplevelse:
På strekninger hvor vegen ligger i skjæring vil det være lite utsyn fra vegen. Ny
overgangsbru ved Bjastadveien vil kunne bli et identitetsskapende element.

Delområde 15. Kulturlandskap langs Kråkstadelva
Vegen vil ligge på en lang bru over daldraget langs Kråkstadelva og gå inn i tunnel i den
skogkledde kollen øst for daldraget. Sammenhengen i terrenget under vegen vil kunne
ivaretas og Kråkstadelva og Nesveien kan følge dagens trase under ny motorvegbru.
Tunnelportalene er lite synlige fra Nesveien, men skjæringene i terrenget vil bli markerte
inn mot tunnelpåslaget.

Figur 89: Utsikt fra avkjøring mot Bakker gård sett mot nord

Figur 90: Fra avkjøring til Bakker gård. Ny veg vil bli et dominerende element, lang bru vil ivareta
sammenhengen i terrenget under vegen. På avstand vil vegen underordne seg skalaen i landskapet.
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Figur 91: Dagens utsikt langs Nesveien mot sør. Bildet tatt fra avkjøringen til Søndre Frestad

Figur 92: Fra avkjøringen til Søndre Frestad. Fra nært hold vil vegen oppleves som et dominerende og
oppdelende element i landskapet. På avstand vil vegen underordne seg skalaen i landskapet.

Figur 93: Illustrasjon fra ny E18 østover med utsikt mot kulturlandskapet langs Kråkstadelva

Samlet vurdering:
Vegen vil krysse på tvers av linjene i landskapet og bli eksponert mot Nesveien og mot de
nærliggende gårdene. Veganlegget vil bli dominerende og lite tilpasset skalaen i
landskapet sett fra de nærmeste gårdene.
Verdi: middels til stor
Omfang: middels negativt
Konsekvens: middels negativ (--)
Reiseopplevelse:
Reiseopplevelsen vil være god ved kryssing av området langs Kråkstadelva hvor vegen
ligger høyt.
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Delområde 16 Frestadskogen
Området består av to skogkledde åsrygger som er omkranset av dyrka mark på alle
kanter. Terrenget er forholdsvis bratt, og står i kontrast til det bølgende landskapet
omkring. Mellom åsryggene er det en kile av dyrkamark.
Alternativet vil gå i tunnel gjennom begge kollene forbundet med kulvert over det smale
jordet mellom kollene. Etter ferdig anlegg vil betongkulverten bli overfylt med jordmasser
og arealet tilbakeført til dyrkamark.
På strekningen er det planlagt massedeponi øst for Frestad gård, deponi 19.
Konsekvensene av massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier».
Verdi: middels
Omfang: Lite til ingen
Konsekvens:ubetydelig (0)
Delområde 17. Audenbøl – Retvet
Ny veg vil komme ut av tunnel nord for gården Audenbøl og krysse over dyrka mark på
fylling. Videre tangeres en skogkledd kolle (Kvilesjøluggen) før traséen krysser i bru over
dyrkamarka ved Bergerveien.
Dagens E18/ Askimveien, som blir fremtidig fylkesveg, og Bergerveien vil krysse under
E18 og kan ligge på terreng som i dag. Østover følger ny E18 foten av Brekkeåsen.
Hanakropp
Retvet gårder

Kvilese gård

Audenbøl gård

Figur 94: Oversiktsbilde fra sørvest med Audenbøl i forgrunnen

På strekningen er det planlagt massedeponi i et daldrag nord for Retvet gård, deponi 24.
Konsekvensene av massedeponiet er beskrevet i «Rapport – Deponier».
Ved Audenbølvegen vil tiltaket krysse over dyrkamarka på en markert fylling i et åpent og
eksponert område uten forankring i linjene i landskapet. Linjen vil dele opp det helhetlige
kulturlandskapet.
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Tunnelportalen vil medføre et markert terrenginngrep i skogkanten. Vegetasjon vil kunne
være en skjerm for gården Audenbøl.

Figur 95 Utsikt fra Audenbøl gård mot nord med ny E18 som krysser gjennom det åpne
jordbrukslandskapet.

Figur 96: Utsikt fra Kvilese mot dagens E18, Askimveien. Audenbøl gård til venstre i bildet

Figur 97: Utsikt fra Kvilese. Vegen blir et nytt element i det åpne jordbrukslandskapet. På avstand vil vegen
underordne seg skalaen i landskapet.

Figur 98: Utsikt fra dagens E18 ved Audenbølvegen mot Audenbøl.
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Figur 99: Utsikt fra dagens E18 mot ny E18. Ny E18 på fylling blir et oppdelende element i
landskapsrommet. Øvre del av tunnelportalen vil bli eksponert mot nordøst.
Sett fra Audenbøl gård vil veien bli et nytt, dominerende og oppdelende element i
landskapsrommet. Gården ligger høyere enn veien så veien blir ingen visuell barriere for
utsikten.

Figur 100: Utsikt fra Retvet gård. Vegen vil ligge på fylling og i skjæring langs Kvilesjøluggen og på lang bru
over dyrkamarka ved Bergerveien. Lang bru vil ivareta sammenhengen i terrenget under vegen.

Figur 101: Fra kryss mellom Bergerveien og veg til Kvilese mot E18 i nord

Figur 102: E18 på lang bru ivaretar sammenhengen i terrenget under vegen. Ny veg vil ligge på fylling og i
skjæring langs foten av Brekkeåsen

Ny E18 på bru sikrer dagens linjeføring for Bergerveien og god linjeføring for eksisterende
E18 under ny E18. Terrenget får en naturlig sammenheng under vegen. Vegen vil
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medføre noe fjellskjæringer inn i Brekkeåsen som vil bli eksponert mot kulturlandskapet i
området.

Figur 103: Utsikt mot sørøst ved Retvet gårdene (bilde fra Googlemap)

Figur 104: Utsikt langs Askimvegen/eksisterende E18 mot sørøst. Terrenginngrep i Kvilesjøluggen med
fjerning av vegetasjon. Ny E18 krysser over Askimvegen på lang bru.

Figur 105: Utsikt fra ny E18 mot nordvest med Kvilese gård til venstre i bildet. Vegen høyt i terrenget gir en
god reiseopplevelse på strekningen

Vegen vil ligge høyt i terrenget, bli dominerende og redusere sammenhengen i
landskapet.
Samlet vurdering:
Vegen blir dominerende på høy fylling ved Audenbølvegen, men ivaretar bedre helheten
og de visuelle sammenhengene i landskapet på bru ved Bergerveien enn på fylling. Veien
vil få en forankring i landskapet langs «Kvilesjøluggen». Denne skogkledde kollen vil bli
redusert med terrenginngrep og fjerning av vegetasjon.
Verdi: middels
Omfang: middels til stort negativt
Konsekvens: middels negativ (--)
Reiseopplevelsen på strekningen vil bli god med flott utsikt over jordbrukslandskapet.
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5 VEGBELYSNING
Belysning i vegens sideområder:
(Fra håndbok V124)
En av hensiktene med vegbelysning er å lage en lys vegoverflate som objekter vil synes
godt imot. Det settes også krav til belysningen på hver side av vegen, i en bredde på
mellom en halv kjørebanebredde og 5 m. Grunnen er at objekter i vegkanten, spesielt der
vegen går i kurve, vil sees med vegens sideområde som bakgrunn. Det samme gjelder
øvre del av høye objekter i vegbanen. Når vegens sideområde er belyst, vil det også være
lettere å oppdage for eksempel mennesker og dyr som er på veg ut i kjørebanen."
I områder med vegbelysning nær bebyggelse bør det tas hensyn til at det ikke kommer
"invaderende" og uønsket lys på private eiendommer, og spesielt inn gjennom vinduer.
Dette er til størst sjenanse om det er i form av strølys direkte fra lyskilden, men også som
reflektert lys fra flater.
Fra avstand vil den opplyste vegen oppleves som en "lysende stripe" i terrenget. Den
mest vanlige måten er å montere lysarmatur direkte på mast eller med en 25 cm utligger.
Lyskilden vil dermed belyse den øverste delen av masta den sitter på. For å unngå dette
må armatur monteres på en svært lang utligger eller henges i wire. Ved en viss synsvinkel
vil man også kunne se noe lys direkte fra lyskilden, det vil variere med armaturvalg.
Det blir ikke tatt hensyn til naboer og utseende fra avstand ved beregning av nødvendige
installasjoner for veglys. Da er det bare SVVs håndbøker med relevante tekniske krav
som hensyntas. Enkelte tekniske krav knyttet til f.eks. blending og enøk-tiltak vil likevel gi
en effektiv avgrensning av det belyste området, og dermed også kunne hindre uønsket
opplysing av sidearealer.
Hensynet til trafikksikkerhet veier som regel tyngre enn privatpersoners holdning til
lysforurensning. Dersom det er mulig bør det likevel tas hensyn om dette ikke går ut over
sikkerheten.
Andre fysiske elementer som voller og støyskjermer vil kunne gi en viss positiv effekt på
lysforurensning.
Virkninger på omgivelsene
Bebyggelsen langs strekningen ligger tilbaketreukket fra vegen så virkningen av opplyst
veg er i hovedsak knyttet til fjernvirkningen.
En firefelts veg med vegbelysning vil bli eksponert i et spredtbygd område med lite
belysning for øvrig. Vegen vil bli mest dominerende gjennom områder hvor det er få eller
ingen andre lyskilder.
I det videre arbeidet er det viktig å velge vegbelysning som gir et dempet lys og minst
mulig belysning på sidearealer.
Se neste side eksempel på Illustrasjoner av veganlegget en mørk natt:
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Figur 106: Fra avkjøring til Bakker gård.

Figur 107: Fra avkjøring til Frestad
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Figur 108: Glenne

Figur 109: Ny E18 gjennom Grytelandskogen
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6 AVBØTENDE TIL TILTAK
Eksisterende” Visuelle veileder for E18 Ørje - Vinterbro, utforming av veg- og sidearealer”,
(Statens vegvesen Østfold, E18-prosjektet juni 2002 og mars 2010) bør danne et viktig
grunnlag for bygging av veganlegget. For at vegen så tidlig som mulig skal oppfattes som
godt plassert i landskapet, er det viktig å minimalisere inngrep og skader på sideterrenget og
høyere vegetasjon i anleggsfasen.
Midlertidige inngrep forsøkes begrenset, og sidearealer med ny vegetasjon etableres
suksessivt etter hvert som anlegget ferdigstilles. For å redusere risikoen for vindfall eller
skade på eksisterende vegetasjon som skal bevares, utføres tilpasset hogst. Det skal i
forbindelse med reguleringsplanen utarbeides en rigg- og marksikringsplan som videreføres i
byggeplanfasen. Den skal blant annet vise hvilke områder som skal bevares. Forslag til
hvilke arealer som skal revegeteres naturlig og hvor det skal plantes er foreslått på Otegningene. Detaljerte beplantningsplaner utarbeides i forbindelse med byggeplan.
I forbindelse med detaljering av veganlegget er det lagt vekt på tiltakene beskrevet under. I
den videre detaljprosjekteringen vil dette følges opp videre.
•
•
•
•
•
•
•
•

Helhetlig utforming av veganlegget og god arkitektonisk design av konstruksjoner og
annet vegutstyr.
Utforming av sideterreng så dette glir naturlig inn i omgivelsene.
Der det er god kvalitet på fjellet bør fjellskjæringer ha en helning på 5:1, i tillegg skal
det vurderes avrunding på toppen mot bakenforliggende terreng.
Fyllinger utformes som en del av det omkringliggende området, avrundes i bunn og
topp, tilrettelegges for revegetering i naturområder, eller som en del
jordbrukslandskapet der dette er naturlig.
Tilrettelegging for revegetering av sidearealene etter hvert som anlegget er ferdig
bygd.
Sikre god reiseopplevelse med utsyn mot blant annet kulturlandskapet.
I kanten av Holstadmarka: Etablering av skjermvegetasjon/skog langs traseen som
en videreføring av skogen slik at eksponering av traseen vil reduseres
Tilrettelegging for revegetering av skråninger langs veg samt soner for
skjermvegetasjon for å dempe fjernvirkning, se kapittel 7: Forslag til vegetasjonsbruk.
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FORSLAG TIL VEGETASJONSBRUK

«Visuell veileder for E18 Ørje-Vinterbro» legger overordnede føringer for vegetasjonsbruken.
Vegetasjonskonseptet har fokus på biologisk mangfold, områdets identitet og særtrekk, samt
god reiseopplevelse.
I O-tegningene foreslås det en utstrakt bruk av naturlig vegetasjon. I tillegg til bevaring av
eksisterende vegetasjon der dette er gjennomførbart, kan naturlig vegetasjon etableres ved
revegetering (med dette menes naturlig innvandring, naturlig gjenvekst fra stedlige
toppmasser og planting og såing av lokalt plantemateriale) eller planting av stedegne arter.
Med lokalt plantemateriale menes arter som er hjemmehørende i området med genetisk
opphav nærmest mulig området.
I områder der det er ønskelig med ekstra estetiske tiltak og rask vegetasjonsetablering skal
det benyttes naturlik vegetasjon. Naturlik vegetasjon vil si planting der både stedegne og ikke
stedegne arter inngår i et beplantningsmønster inspirert av naturen. I enkelte utvalgte
områder som henvender seg særlig mot veibanen kan det være aktuelt med en beplanting
som gir en særegen opplevelse i fart og som fremhever veianleggets identitet. Her kan det
benyttes mere kultiverte arter.
I forhold til vegetasjon er det hensiktsmessig å dele inn området i følgende:
ÅPENT KULTURLANDSKAP:
Det åpne kulturlandskapet er et særtrekk for dette området og åpenhet og utsyn skal
beholdes. Sidearealene sås til, muligens med spesialutviklet frøblanding, se under
veiskråninger og veikanter.
Bevaring, restaurering og nyetablering av åkerholmer, hegn og trerekker er viktige elementer
langs disse strekningene.
SKOGSOMRÅDER:
Gjennom skogsområder skal den eksisterende vegetasjonen fortrinnsvis bevares. På berørte
arealer skal det fortrinnsvis tilbakeføres med naturlig gjenvekst fra toppmasser fra stedet
eller linja.
KRYSS:
Med store flater som henvender seg mot veien er det i kryssene særlig rom for å utvikle
vegetasjon som gir en god reiseopplevelse samt bidrar til veianleggets identitet. De ulike
kryssene har fått noe ulik behandling i forhold til at de har ulik beliggenhet og funksjon.
•
Vinterbro: krysset er stort og komplekst. Her skal utstrakt planting av lokalt
plantemateriale eller stedegne arter bidra til å skjule kryssets størrelse. Det foreslås også
ekstra estetiske tiltak i form av naturlik planting/eng av stauder i rundkjøringene samt
trerekker langs alle gangveier for å markere disse.
•
Nygård: det legges vekt på å beholde åpenheten i tråd med kulturlandskapet og
reiseopplevelsen til bilistene. Begrenset bruk av trær samt fokus på lavere vegetasjon kan gi
bilistene en variert opplevelse når de passerer. Det foreslås å markeres krysset som en
innfallsporten til Ski med en flott planting av stauder i de to rundkjøringene. Hvis
døgnhvileplassen blir etablert ved krysset er det aktuelt med en vegetasjonsskjerm rundt
dette området.
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•
Leonardo Da Vinci brua er et landemerke i området. Brua ligger i et åpent
kulturlandskap med næring- og boligbebyggelse på østsiden av E18. Mot bebyggelsen skal
det etableres en voll med støyskjerm på toppen som skjerm for boligbebyggelsen.
Vegetasjonen skal dempe inntrykket av støyskjermen slik at den får en rolig karakter og
fokuset ikke forsvinner fra brua. Dette kan gjøres ved hjelp av klatreplanter, busker eller
pileskjerm. Ellers skal vegetasjonen være lav og fremheve bruas plass i landskapet. Her kan
det for eksempel være aktuelt å så en ekstra blomsterrik eng.
•
Holstad: krysset ligger i overgangen mellom skog og åpent kulturlandskap.
Kontrollplassen som ligger i forbindelse med krysset, skjules bak naturlig gjenvekst fra
stedlige toppmasser. Krysset plantes til med trær og lavere vegetasjon som demper
inntrykket av kryssets størrelse. Plantevalget må være «elgsikkert» da krysset ligger i et
etablert elgtrekk. Vegetasjonen skal formes med fokus på opplevelse for bilistene blant annet
foreslås en naturlik planting/eng av stauder i rundkjøringene.
BEKKEDRAG OG RENSEDAMMER:
Det er forslått syv rensedammer på strekningen. De fleste av dammene ligger i tilknytning til
dyrka mark, men er plassert i kanten eller nærme randsoner. Rensedammene blir nye
elementer i kulturlandskapet. De vil ligge delvis åpent og synlig til for omgivelsene.
I kantene på dammene vil det bli etablert våtmarksplanter. Det foreslås å hente planter fra
bekkedrag i nærheten eller legge til rette for naturlig innvandring. Erfaring fra tilsvarende
prosjekt viser at sistnevnte metode kan være vellykket på sikt. Terrengforming og vegetasjon
benyttes for å knytte dammene til landskapet. Vegetasjonen har både en rensende effekt og
en estetisk verdi. Type vegetasjon utover våtmarksplantene må vurderes i forhold til den
lokale vegetasjonen rundt hver enkelt dam. Noen steder kan dam og vegetasjon assosieres
med en slags åkerholme. Andre steder kan vegetasjonen knytte dammen til randsoner.
Ved omlagte bekker i dagen etableres en kantsone basert på naturlig innvandring eller med
planter fra nærliggende områder.
TUNNELPORTALER:
Tunnelportalene ligger i åpent jordbrukslandskap. Tunnelportalene er traktformede og tenkt
utformet så slake som mulig. Det foreslås å kun benytte vegetasjon omkring portalene for å
integrere de best mulig i det omkringliggende landskap. I fronten og over portalene etableres
det gress og eventuelt felter med blomstereng. Ved noen av portalene kan det være aktuelt å
plante vegetasjonsskjermer eller legge til rette for naturlig innvandring.
VEISKRÅNINGER OG VEIKANTER:
I teknisk plan (O-tegninger) foreslås det å bruke innslag av stedegne blomstrende urter en
del steder. De blomstrende urtene har høy estetisk verdi deler av året. De er med på å skape
et mer variert og vakkert landskaps/vegetasjonsbilde. Vegkantene kan være viktige biotoper
for mange arter av planter og insekter og har dermed betydning for det biologiske
mangfoldet.
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Eng krever spesiell skjøtsel. Det er satt i gang en intern prosess i Statens vegvesen for å
vurdere om det er aktuelt å etablere eng i dette prosjektet.
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8 KONSEKVENSER I ANLEGGSFASE
Konsekvenser for landskapsbildet i anleggsperioden er knyttet til eksponering.
Anleggsperioden vil medføre større negative konsekvenser for landskapet enn det fremtidige
anlegget fordi anleggsområdet på den enkelte strekningen vil berøre større areal enn det
fremtidige anlegget. Vegetasjonen langs traseene må fjernes, noe som medfører at
eksponeringen av anleggsområdet samt tilkjøringsvegene til anlegget vil bli stor.
For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter mer enn
nødvendig areal og at det sikres skjermvegetasjon langs anleggsområdet der dette er mulig.
Anleggsområdene må holdes ryddige og det må gjøres nødvendige tiltak med for eksempel
hjulvasking for å holde tilkjøringsvegene rene. Det tilrettelegges for revegetering av
sidearealene etter hvert som anlegget er ferdig bygd.

8.1 Vinterbro – Nygård
Ved Vinterbrokrysset vil dagens vegetasjon i og rundt kryssområdet forsvinne. Inntil ny
vegetasjonen får etablert seg og revegeteringsproseessen er kommet godt i gang, vil hele
kryssområde være veldig eksponert. Med kryssende veier i ulike høyder og bruer i ulike
retninger vil dette kunne gi et kaotisk landskapsbilde.
Mellom Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset vil anleggsarbeidet føre til fjerning av et ganske
bredt vegetasjonsbelte på østsiden av vegen. Her vil det være sammenhengende
gjenstående vegetasjon bakenfor så de visuelle konsekvensene er mindre; skogkanten blir
trukket lengre inn. Det er viktig å sikre Vassflobekken i anleggsperioden.
Ved Nygårdskrysset er det mest jordbruksarealer som ligger innenfor anleggsbeltet. Fjerning
av dyrka mark vil være mest synlig i nærområdet.

8.2 Nygård – kommunegrensa
Ved ny viltovergang, Ris viltovergang, og videre fram til nytt Holstadkryss er det
vegetasjonskledde områder på begge sider av den nye vegen. På østsiden av vegen blir
skogkanten flyttet lengre inn i skogen. De visuelle konsekvensene er større på vestsiden av
vegen som har et smalere vegetasjonsbelte langs vegen.Fjerning av vegetasjonen vil
eksponere den nye veien i større grad mot bebyggelsen langs Sneissletta.
Rundt nytt Holstadkryss vil store arealer bli ryddet for vegetasjon. Skogsområder i bakkant vil
dempe virkningen.
På strekningen er det planlagt massedeponi ved nytt Holstadkryss, deponi 4a og 4b.
Konsekvensene av massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier». Det er også
planlagt et permanent snødeponi i tilknytning til massedeponi 4a. Det vises i den forbindelse
til notatet «Notat – Snødeponi».
På strekningen Holstadkrysset til tunnelportal ved Hauger gård er det hovedsakelig dyrka
mark som blir berørt i tillegg til kryssing under jernbanen og driftsveg langs Bølstadbekken.
Anleggsarbeidet vil være eksponert i det åpne landskapsrommet. Sikring av kantvegetasjon
langs Bølstadbekken er vesentlig for å bevare bekkeløpet og redusere erosjon langs
bekken.
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8.3 Kommunegrensa – Retvet
Fra Gryteland viltkryssing til Glenne bru vil anleggsbeltet berøre skogsområder. Det er få
boliger innefor området. Skog i bakkant av anleggsbeltet på begge sider vil redusere de
visuelle konsekvensene. Sett fra turstier i skogen vil anleggsområdet bli dominerende.
Fra Glenne bru og til vestre portaler ved Frestad tunnelen er det kun et par mindre områder
med vegetasjon som berøres, resten er dyrka mark. Små visuelle konsekvenser annet enn
på nært hold. Åkerholmer som ligger innenfor anleggsbeltet vurderes å bli bevart. Ved
portalområdet blir store arealer beslaglagt i anleggsperioden. Tilgrensende arealer er
vurdert som deponi. Avskoging rundt tunnelportalen vil gjøre denne mer dominerende og
eksponert enn den vil bli etter revegetering rundt tunnelportalen.
Mellom portalene vil en åpen byggegrop ca midtveis ta med seg et ganske stort skogsareal
på nordøstsiden som vil være eksponert i det sammenhengdende landskapsrommet og mot
Kongeveien.
Fra østre portalområde ved Audenbøl og til Retvet vil et skogskledd rygg, Kvilesjøluggen,
miste det meste av vegetasjonen i anleggsperioden.Vegen vil bli mer dominerende i
kulturlandskapet.
Ved Brekkeåsen vil et belte av vegetasjon ovenfor fjellskjæringen gå tapt. Det vil eksponere
fjellskjæringen ytterligere inntil vegetasjonen igjen har etablert seg.
På strekningen er det planlagt massedeponi ved Auerurd, på grensen mellom Ås og Ski,
deponi 2.2. Massedeponi i skogsaområdet øst for Nordre Gryteland gård, deponi 8.
Massedeponi øst for Frestad gård, deponi 19. Samt et massedeponi i et daldrag nord for
Retvet gård, deponi 24. Konsekvensene av massedeponiene er beskrevet i «Rapport Deponier».
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9 KILDER
Befaringer, utført i tidsrom 2013 – 2015
Temarapport landskap til KDP, 2012 (Temarapport landskapsbilde E 18 Vinterbro –
Akershus grense. Kommunedelplan med KU)
Statens vegvesens Håndbok V712, Konsekvensutredninger. 2014
ÅS og Ski kommune 2011. Kommunedelplan E18 Akershus grense – Vinterbro. Planprogram
Blå landskapsarkitekter AS, 2005. ”Konsekvensutredning E18 Østfold grense – Vinterbru.
Analyse av verdi og sårbarhet Landskapsbildet”
Statens vegvesen 2011. Visuell veileder E18 Ørje-Vinterbro

Andre kilder:
VR-modell av tiltaket
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10 VEDLEGG
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