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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.  

I henhold til bestemmelser fra kommunedelplanen og vedtatt planprogram for 
reguleringsplanarbeidet (mai/juni 2014) skal det gjennomføres en behovsanalyse på E18s 
sidevegnett som del av reguleringsplanarbeidet. Hensikten med analysen er å vurdere om 
det er nødvendig å gjennomføre tiltak på lokalvegnettet, på gang- og sykkelvegnettet og for 
kollektivtrafikken langs hele strekningen.  

Foreliggende rapport omhandler denne behovsanalysen. Rapporten gir først en beskrivelse 
av dagens situasjon og framtidig situasjon som grunnlag for å vurdere tiltak (kap 2). I kapittel 
3 beskrives aktuelle løsninger basert på vegnormalenes krav. I kapittel 4, 5 og 6 vurderes 
behov for tiltak og aktuelle løsninger forstrekningene Vinterbro – Nygård, Nygård – Holstad 
og Holstad – Retvet. I kapittel 7 framgår Statens vegvesens konklusjon på behovsanalysen; 
hvilke tiltak som skal gjennomføres som del av E18 utbyggingen. 

Rapporten er utarbeidet av Harald Kvifte, Ane Fyksen og Kristin Strand Amundsen 

 

Sandvika, 22/01/2016  

Ane Fyksen      Kristin Strand Amundsen 
Rapportansvarlig       Kvalitetssikrer  
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SAMMENDRAG 
Når ny firefelts E18 er tatt i bruk vil dagens trase for E18 bli omklassifisert til fv. 128 mellom 
Holstad og Retvet. Over Sneissletta blir dagens trase for E18 nedlagt. Vegen vil få en ny 
funksjon med vesentlig reduksjon i trafikkmengdene. 

I arbeidet med analysen er behovet for tiltak på omklassifisert og nedlagt E18 vurdert både 
for kjørende, gående/syklende og for reisende med buss (kun fysisk utforming av 
holdeplasser). 

Følgende tiltak inngår i E18-prosjektet: 

Ås kommune 

• Opprettholde planskilt kryssing på Vinterbrosletta nord. 
• Etablere fortausløsning gjennom Vinterbrokryssets rundkjøringer i sør. 
• Etablere driftsveg/turveg langs E18 mellom Franzefoss Pukk AS og Nygårdskrysset. 
• Etablere bussholdeplass for ekspressbuss på ramper i Nygårdskrysset. 
• Etablere gang- og sykkelveg mellom Da Vinci bru og Sneissletta. 
• Stenge Sneissletta for gjennomkjøring, merke 5,5 m bred kjørebane og bred skulder 

for syklende. 
• Kobling mellom bred skulder og fortausløsning ved dagens rundkjøring på Holstad. 

Ski kommune 

• Merke 5,5 m bred kjøreveg med stiplet hvitlinje/bred skulder for syklende mellom 
Holstad og Retvet 

• Utbedre kryss ved Prestegårdsalleen, Bjastadveien, Kråkstadveien, Nesveien, 
Skotbuveien og Audenbølveien. 

 

Alle tiltak som er anbefalt videreført i prosjektet er innarbeidet i planen.  
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

1.1 Reguleringsplan for E18 Retvet - Vinterbro 
Statens vegvesen utarbeider reguleringsplan for framtidig E18 med firefelts motorveg og 
tilhørende lokalvegsystem fra Vinterbro til Akershus grense. Strekningen er ca. 12,5 km lang 
og går gjennom Ski og Ås kommuner. Arbeidet er en del av utviklingen av E18 fra Vinterbro 
gjennom Akershus og Østfold til riksgrensen med Sverige ved Ørje. 

Ny E18 legges delvis i ny trasé og eksisterende E18 omklassifiseres til lokalveg / fylkesveg. 
Planområdet og korridor for ny E18 er vist i Figur 1 nedenfor. 

Arbeidet med reguleringsplanen baserer seg på kommunedelplanene som ble vedtatt i 
kommunene Ås og Ski høsten 2012. I kommunedelplanens bestemmelser står det at det skal 
gjennomføres en behovsanalyse for å vurdere aktuelle tiltak på dagens E18 fordi den skal 
omklassifiseres. 

Planprogram for arbeidet med reguleringsplan ble vedtatt 21.05.2014 i Ski kommune og 
27.05.2014 i Ås kommune. Utredningsbehovet for behovsanalysen er beskrevet i 
planprogrammet og oppsummeres i kapittelet under.  

1.2 Hensikten med behovsanalysen 
Fra Planprogrammet:  

Hensikten med analysen er å vurdere om det er nødvendig å gjennomføre tiltak på 
eksisterende E18 som følge av omleggingen av motorvegen og vegens nye status som 
lokalveg/fylkesveg. I vurderingen inngår forhold som utforming av vegen, kryss og atkomster, 
tilrettelegging for kollektivtrafikk, samt framkommelighet for gående- og syklende. 

Gjennom analysen vil det komme fram om det er behov for tiltak og evt. hvilke tiltak som bør 
gjennomføres. Virkningen av disse tiltakene vil bli vurdert med hensyn på trafikksikkerhet og 
framkommelighet for alle trafikantgrupper samt grove kostnadsvurderinger.  

Endelig avklaring av tiltak fra behovsanalysen som E18-prosjektet skal påta seg å bygge vil 
bli vurdert i reguleringsplanarbeidet. 
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Figur 1 Kart over planområdet for E18 Retvet-Vinterbro. Kilde: Asplan Viak AS.  
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2 SITUASJONSBESKRIVELSE  

2.1 Dagens situasjon 

2.1.1 Biltrafikk, kryss, ulykker 

E18 er en sentral ferdselsåre for gjennomgangstrafikk samtidig som den benyttes som 
lokalveg med mange direkte adkomster til bolighus, gårdstun ol. E18 betjenes av buss, både 
regionale og lokale ruter, samt skolebuss. Trafikkbelastningen på dagens E18 er mellom 
10.000 til 12.000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT). Dagens E18 har to kjørefelt langs hele 
strekningen og fartsgrensen varierer fra 60 til 80 km/t. Noen kryss er kanaliserte, dvs. kryss 
med venstre- og/eller høyresvingefelt, men ikke alle. Det ligger stedvis flere boliger langs 
E18 og mange av boligene har avkjørsel direkte til E18. Det er ingen forbikjøringsfelt langs 
strekningen 

Dagens veg tilfredsstiller ikke kravene til utforming av en stamveg med den 
trafikkbelastningen som dagens E18 har. Vegbredden varierer mellom 8,5 – 9,5 m med 
unntak av den 2,9 km lange strekningen Nygård – Vinterbro, hvor vegen er utvidet til 12,6 m 
med midtdeler. 

.  

Figur 2 Eksisterende E18, retning sørøst, sør for Holstad. Vegbredden er mellom 8,5-9,5 m. Kilde: google 
streetview 
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Kryss og avkjørsler 

Oversikt over eksisterende kryss og avkjørsler på dagens E18. 

• Vinterbrokrysset 
• 1 motorvegkryss i to plan (Nygård) 
• 3 avkjørings- og påkjøringsfelt i kjøreretningen (gamle vekta v/Vinterbro, 

bussholdeplass Nygård og vekta v/Rissletta) 
• 1 rundkjøring (Holstad) 
• 1 kryss med fysisk kanalisering: det vil si ett venstresvingefelt og en avkjøringsrampe 

(Kråkstad) 
• 1 kryss med malt kanalisering: det vil si at 2 venstresvingefelt er oppmerket og 2 

avkjøringsramper (Audenbølveien og Skotbuveien) 
• 14 vegkryss markert med vikepliktskilt 
• 40 avkjørsler (direkte til E18) 

Det er totalt 62 kryss og avkjørsler på strekningen. De viktigste kryssene er nærmere vurdert 
under de respektive delstrekningene. Samtlige vikepliktregulerte kryss og direkte avkjørsler 
befinner seg mellom Nygård og Retvet. Det er ikke kjent at noen kryss langs E18 mellom 
Nygård og Retvet har vesentlige kapasitetsproblemer. Noe ventetid kan allikevel oppleves 
både i kryss og i private avkjørsler i perioder hvor trafikken på E18 er stor.  

Ulykker 

I siste 10 årsperiode har det skjedd 60 ulykker med personskade mellom Vinterbro og 
Retvet. Det har skjedd 2 dødsulykker, hvor den ene var en motorsykkelulykke hvor dyr var 
involvert. Den andre var påkjørsel av fotgjenger i kjørebanen. Videre har det skjedd 3 ulykker 
med alvorlig skade hvorav 2 av ulykkene var påkjøring bakfra. 54 av ulykkene var med 
lettere skade. 

20 av ulykkene skyldes påkjøring bakfra, 11 av ulykkene møteulykker og 9 av ulykkene 
utforkjøring hovedsakelig på høyre side. Det har også skjedd 5 ulykker hvor det var dyr 
innblandet. 18 ulykker skjedde i kryss og 3 ulykker i avkjørsler.  

2.1.2 Tilbud til gående og syklende 

Figur 3 og 4 gir en oversikt over dagens tilbud til gående og syklende langs strekningen.  
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Figur 3 Dagens sykkelvegsystem innenfor planens avgrensning. Kilde: Asplan Viak AS.  
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Mellom Vinterbro og Holstad er det etablert et sammenhengende gang- og sykkelvegsystem, 
mens strekningen mellom Holstad og Retvet mangler tilbud til gående og syklende med 
unntak av en kortere strekning i området ved Kråkstad. 

 

Figur 4 Gang- og sykkelvegen over Sneissletta bytter side ved Bjerknes. Kilde: google streetview 

Gang- og sykkelvegen mellom Nygårdskrysset og Holstad, over Sneissletta, er kjørbar over 
en kort strekning sør for Bjerknes. Gang- og sykkelvegen fungerer da som samleveg for 8 
eneboliger. 

Mellom Vinterbro og Retvet kan E18 krysses planskilt over Leonardo da Vinci bru og 
gjennom undergangene ved Holstad og ved Kråkstad. I tillegg til disse kryssingsmulighetene 
er det tilrettelagt kryssing med midtrabatt og fotgjengerfelt over E18 på Sneissletta ved 
Bjerknes (se figur 4).  

Det finnes også en mulighet for å krysse E18 i undergang nord på Vinterbrosletta og på 
fortauet på brua over E18 ved Franzefoss Begge disse forbindelsene fører direkte ut i 
Nøstvetmarka uten spesiell tilknytning til E18.  



 14 
 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

 

Figur 5 Gang- og sykkelvegen langs nordsiden av E18 ved Kråkstad, sett mot sørøst (Kilde: google streetview) 

Ved Kråkstad er det opparbeidet gang- og sykkelveg på strekningen mellom Asperudveien 
og Kråkstadveien. Gang- og sykkelvegen gir et tilbud til gående og syklende mellom Skotbu-
området og Kråkstad. 

2.1.3 Kollektivtrafikk 

Figur 6 gir en oversikt over busslinjer i planområdet i dag.  



 15 
 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

 

Figur 6 Kartet viser eksisterende bussruter innenfor planområdet. Bussholdeplasser langs dagens E18 er vist. 
Kilde: Asplan Viak AS. 
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Figur 7Linjekart tog for Østlandet, kilde: nsb.no. 

Bussholdeplasser 

På strekningen går det regionale busser, lokal busser, samt skolebuss. 

Mellom Vinterbro og Holstad er det 4 holdeplasser med stoppested i begge retninger. Alle 
bussholdeplassene er opparbeidet. Siste holdeplass langs E18 inn mot Oslo ligger på 
Nygård. 

Mellom Holstad og Retvet er det 11 holdeplasser, alle med stoppested i begge retninger. 
Kun to av holdeplassene, Asper bru og Asperudvegen, er opparbeidet. Utover disse stopper 
bussen hovedsakelig i vegkryss og avkjørsler, ofte uten spesielle tilpasninger.  

Bussruter 

Time-ekspressens linje 9 Mysen – Askim – Oslo kjører i dag langs E18 med avganger hver 
time i hver retning på hverdager, samt noen hyppigere avganger i rushtiden. Linjen betjener i 
dag de fleste holdeplassene langs E18 gjennom planområdet. 14 % av påstigningene på 
denne ekspressbussen (T9) skjer på planstrekningen Retvet - Vinterbro. 

I tillegg er det andre lokale bussruter og skolebusser som benytter deler av strekningen, 
samt busslinjer som krysser dagens E18 med holdeplasser nær E18. Dette er ved 
Nygårdskrysset, Holstadkrysset, ved Kråkstad/Bjastad og ved Retvet. 

I Nygårdskrysset, ved da Vinci bru, er det mulighet for omstigning mellom lokalbuss og 
ekspressbuss. Dette krysset er siste stopp før Oslo for Nettbuss.  

Togtrafikk 

Både Østfoldbanen og Østre linje går 
igjennom området og har holdeplasser på 
Ski stasjon, Ås stasjon og Kråkstad 
stasjon. 

L2/L2x Skøyen-Oslo S-Ski med halvtimes 
avganger, 15 minutters avganger i rush.  

L22 Skøyen – Mysen/Rakkestad med 
timesavganger, 30 minutters avgang i 
rush. 

L21 Skøyen-Oslo S-Moss med 
timesavganger, 30 minutters avgang i 
rush. 

R20 Oslo S-Halden-Gøteborg med 
timesavganger, 30 minutters avgang i 
rush 
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2.1.4 Støy og luftforurensing 

Områdene langs dagens E18 er støyutsatt. Beregningene som ble gjort i arbeidet med 
kommunedelplanen viser at 153 boliger ligger i gul støysone og at 30 boliger ligger i rød 
støysone. Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul 
sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

I dagens situasjon er det områdene ved Nygårdskrysset, Sneissletta, Hesteskoen, Kråkstad 
som er mest utsatt, altså med bebyggelse i rød eller gul støysone. 
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2.2 Situasjon etter bygging av ny E18 

2.2.1 Biltrafikk, kryss, ulykker 

Dagens E18 mellom Nygård og Retvet vil bli omklassifisert til lokalveg/fylkesveg (fv. 128).  

På gammel E18, fv. 128, er det beregnet1 at trafikkmengden blir redusert fra dagens 12 – 
15000 ÅDT til ca. 2000 kjøretøy per døgn. For strekningen mellom Nygård og Holstad, som 
blir stengt for gjennomkjøring ved den gamle vekta, forventes trafikkbelastningen å bli enda 
lavere fordi denne vegstrekningen kun skal betjene boligområdet på Ris/Sneissletta og 
Holstadområdet. 

Når hovedmengden av trafikk flyttes over til ny E18 vil dagens E18 framstå som noe 
overdimensjonert og innby til høye hastigheter for de kjørende. 

På framtidig E18 viser beregninger at trafikkmengden øker til ca. 20.000 til 25.000 kjøretøy 
pr. døgn (ÅDT) framskrevet til 2043. 

Alle kryss og avkjørsler på dagens E18 blir opprettholdt. Ny E18 vil ikke føre til endringer av 
trafikkens hovedstrømmer, utover at trafikkmengden på lokalvegen vil bli betydelig redusert. 

På Holstad planlegges det et nytt motorvegkryss i to plan i skogen mellom dagens E18 og 
jernbanen. Krysset skal knytte ny E18 til lokalvegsystemet. 

2.2.2 Tilbud til gående og syklende 

Tilbudet til gående og syklende er ikke sammenhengende langs strekningene. Der hvor 
dagens løsning for gående og syklende kommer i konflikt med det nye veganlegget er det en 
forutsetning at det må det etableres ny gang- og sykkelveg. I tillegg kan det vurderes en 
generell oppgradering av tilbudet til gående og syklende langs eksisterende E18.  
 
Vinterbro - Holstad 
Ved utbygging av ny E18 vil gang- og sykkelvegsystemet som ligger langs dagens E18 i 
hovedsak bli opprettholdt. Unntakene er der den nye vegen kommer i direkte konflikt med 
dagens tilbud. I disse tilfellene må tilbudet erstattes med en annen løsning for å sikre et 
sammenhengende system. 

Brua fra fv. 156 og over E18 til Franzefoss Pukk AS vil bli revet, samtidig vil muligheten til å 
sykle på E18s vegskulder mellom Vinterbro og Nygård bli borte. Nygårdskrysset vil bli 
liggende som i dag, men med forbedringer. 

Holstad – Retvet 
I dag er det svært få som går og sykler i dette området, trolig fordi tilbudet er dårlig. Beboere 
i Kråkstad som skal til Ski benytter fv. 28 mot Ski sentrum. Uavhengig av ny E18, er ny gang- 

                                                 
1Kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro, Arbeidsnotat – Samfunnsmessige konsekvenser for 
transport. 2011. 
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og sykkelveg mellom Kråkstad og Ski langs fv. 28 Kråkstadveien under bygging. 
Ferdigstillelse er forventet i løpet av 2015, og det er kommunen som bygger selv. 

Potensialet for at flere vil benytte gamle E18 både for sykling til/fra arbeid, skole og 
rekreasjonssykling vil øke på grunn av den vesentlig reduserte biltrafikken. 

2.2.3 Kollektivtrafikk 

Når ny E18 er åpnet vil regionale ruter (ekspressbuss) gå langs ny E18, mens 
lokalbuss/skolebuss fortsatt vil benytte dagens E18 med mulighet for samme stoppmønster 
som i dag. Ekspressbussruta vil altså ikke gå langs lokalvegen/fylkesvegen (dagens E18) 
mellom Elvestad og Holstad, eller langs dagens E18 på Sneissletta/Rissletta fordi denne vil 
bli stengt for gjennomkjøring.  

Alle holdeplasser langs dagens E18 bli opprettholdt. Det vil ikke bli etablert nye holdeplasser 
på den nye E18, utover busslommer for ekspressbussen i tilknytning til Nygårdskrysset. 

Den nye E18 vil ikke ha kryss på Kråkstad, men dagens E18 opprettholdes som lokalveg (fv. 
128) mellom Holstad og Elvestad, slik at tilgjengeligheten til Kråkstad stasjon ikke vil endre 
seg betydelig. Tilgjengelighet til jernbanestasjonene i Ås og Ski endres ikke vesentlig som 
følge av den nye E18.  
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Figur 8 Kartet viser bussruter i planområdet. Kilde: Asplan Viak. AS.  
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2.2.4 Støy og luftforurensning 

Når ny E18 bygges vil støysituasjonen endre seg vesentlig. De fleste av de områdene som i 
dag er støyutsatte langs dagens E18 vil få en betydelig reduksjon i støyforholdene. Nye 
boliger vil oppleve en forverret støysituasjon som en naturlig følge av at traseen for E18 
legges om. Siden denne rapporten omhandler situasjonen langs dagens E18 og situasjonen i 
all hovedsak vil forbedres, behandles ikke støy og luftforurensningstemaet nærmere i denne 
rapporten. For støy fra ny E18 henvises det til en egen rapport / utredning som gjøres for 
dette temaet som del av reguleringsplanarbeidet. 
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3 PRINSIPPER FOR STANDARDVALG 

3.1 Vegklasse 

3.1.1 Sneissletta 

Vegens funksjon vil være å betjene boområdet på Sneissletta, et boområde med ca. 50 
husstander. Trafikkmengden på vegen vil ligge godt under 1.500 kjøretøy pr. døgn. 
(turproduksjon 6,2 turer pr husstand gir en ÅDT på ca. 300).  

Det er derfor naturlig at omklassifisert E18 defineres som dimensjoneringsklasse Sa1 og at 
fartsgrensen settes til maksimalt 50 km/t. En kjøreveg i dimensjoneringsklasse Sa1 har 5,5 m 
bred kjørebane og 0,25 m bred skulder. 

 

Figur 9 Normalprofil nedgradert E18 på Sneissletta. Kilde: Hb N100 Veg og gateutforming. 

3.1.2 Holstad - Retvet 

Når ny E18 er ferdig bygget vil dagens trase mellom Holstad og Retvet omklassifiseres til 
lokalveg selv om vegen skal være en fylkesveg (fv. 128). Vegen vil få funksjon som lokalveg 
og sikre forbindelse til E18 gjennom kryssene på Holstad og Elvestad (Hobøl kommune). 
Trafikkmengden på vegen vil være ca. 2.000 kjøretøy pr. døgn.  

Det er derfor naturlig at denne defineres som dimensjoneringsklasse H1 fartsgrense 60 km/t. 
En kjøreveg i dimensjoneringsklasse H1 har to 2,75 m brede kjørefelt og 0,5 m bred skulder. 
Samlet vegbredde er 6,5 m. 

   

Figur 10 Normalprofil nedgradert E18 mellom Holstad og Retvet. Kilde: Hb N100 Veg og gateutforming. 
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3.2 Standardvalg løsninger for gang- og sykkelveg 
Vinterbro – Holstad 
Mellom Vinterbro og Holstad er det sammenhengende gang- og sykkelveg med ca. 3 m 
bredde. Der hvor dagens løsning for gående og syklende kommer i konflikt med det nye 
veganlegget etableres ny gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen bør etableres med 
tilsvarende standard som systemet den skal koble seg mot, altså en separat gang- og 
sykkelveg med 3 til 3,5 m bredde.  

Dette er spesielt relevant mellom Nygård og Sneissletta hvor det er et sammenhengende 
tilbud i dag som blir direkte berørt av ny E18.  

Gang- og sykkelvegen mellom Nygård og Sneissletta 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. 

Holstad - Retvet 
I henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg og gateutforming bør det bygges 
langsgående gang- og sykkelveg når:  

• ÅDT er over 1.000 og 
• potensial for gående og syklende overstiger 50 i døgnet, eller  
• strekningen er definert som skoleveg 

Ihht. håndbok N100 Veg og gateutforming angis minimumsbredde for separat gang- og 
sykkelveg til 2,5 m. 

 

Figur 11 Normalprofil gang- og sykkelveg. Kilde: Hb N100 Veg og gateutforming. 

I henhold til håndbok N100 det det tilstrekkelig at skulderen utvides til 1,5 m på begge sider 
dersom det er vanskelig å få til en gang- og sykkelveg, ÅDT er lavere enn 4000 og 
strekningen ikke er definert som skoleveg. For omklassifisert E18 kan dette gjøres ved å 
snevre inn kjørebanen på dagens E18 med stiplet oppmerking til 5,5 m, slik at det blir 
tilstrekkelig plass til 1,5 meter skulder på hver side.  

3.3 Bussholdeplasser 
I henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg og gateutforming kan holdeplasser 
utformes som busslomme uten refuge for veger i dimensjoneringsklasse H1. For veger i H1 
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med ÅDT < 4.000 kan holdeplassen utformes som kantstopp dersom holdeplassen ikke 
trafikkeres med skolebuss.  

 

Figur 12 Utforming av busslomme uten refuge. Kilde: N100 Veg og gateutforming. 

 

Figur 13: Enkle bussholdeplasser på begge sider av dagens E18 ved Asperudveien (kilde:Googlemaps) 

3.4 Kryss og avkjørsler 

3.4.1 Kryss 

Langs strekningen som blir ny lokalveg fv. 128 finnes det 14 kryss som er merket opp med 
vikeplikt mot dagens E18. Strekningen er i dag oversiktlig, og alle kryssene har tilstrekkelige 
siktforhold. Dagens fartsgrense varierer mellom 70 og 80 km/t. 

Hastigheten planlegges satt ned til 60 kmt. 

I Statens vegvesens håndbok N100 Veg og gateutforming vil følgende siktkrav være 
gjeldende for fartsgrense 60 kmt. 
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Figur 14 Siktkrav i uregulert T-kryss Kilde: N100 Veg- og gateutforming. 

 

Tabell 1Tabellen under viser Siktkrav ved utforming av T-kryss. Kilde: N100 Veg og gateutforming, tab E.3 og 
C.2. 

 

 

 

 

3.4.2 Avkjørsler 

Langs strekningen som blir lokalveg finnes det ca. 40 boligeiendommer og mindre 
næringseiendommer som har direkte adkomst til dagens E18. Dagens fartsgrense er 70-80 
km/t. De fleste adkomstene har gode siktforhold. 

I Statens vegvesens håndbok N100 Veg og gateutforming vil følgende siktkrav være 
gjeldende for fartsgrense 60 kmt. 

 

Figur 15 Siktkrav i avkjørsler. Kilde N100 Veg- og gateutforming 

Fartsgrense 60 km/t 

ÅDT i sekundærveg >500 100-500 

L2 10 m 6 m 

Ls 70 m 
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Tabell 2 Tabellen under viser Siktkrav ved utforming av avkjørsler. Kilde: N100 Veg og gateutforming, tab E.6 og 
C.2. 

 

 

 

 

 

Fartsgrense 60 km/t 

L2, ÅDT<50 4 m 

Ls 70 m 
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4 VINTERBRO – NYGÅRD 

4.1 Problembeskrivelse / behovsvurdering 
Gang- og sykkeltrafikken 

Ved Vinterbro kan gående og syklende krysse E18 tre steder; undergang under E18 midt på 
Vinterbrosletta, over brua fra fv. 156 til Franzefoss Pukk AS eller i nyåpnet gang- og 
sykkelveg (2013) over Nordbytunnelens tunnelportal. Kryssingene på Vinterbrosletta og over 
brua til Franzefoss Pukk AS er en god forbindelse ut i Nøstvetmarka. Kryssingspunktene bør 
opprettholdes. 

Det finnes to alternativer for sykling mellom Vinterbro og Nygård: Traseen gjennom 
Myråsdalen eller å sykle på vegskulderen langs E18. Den sistnevnte muligheten faller bort 
ved bygging av ny E18. Traseen gjennom Myråsdalen krysser først fv. 156 i en ny bru rett 
nord for Vinterbro senter og deretter krysser den over E6 og Nordbytunnelens nordre 
tunnelportal. Derfra er det gang- og sykkelveg langs Myråsdalen og Kveldroveien fram til 
Nygårdskrysset og Leonardo da Vinci bru. Gang- og sykkelvegen er en del av 
Hovedsykkelvegruta og må opprettholdes. Løsningen langs E18 er dårlig tilrettelagt, men bør 
opprettholdes som et supplement til den kuperte gang- og sykkelvegen gjennom Myråsdalen 
og Kveldroveien. 

Kollektivtrafikken 

Busstrafikk ved Vinterbro går som tidligere på lokalvegen, fv. 156. Beregninger av foreløpige 
alternativ for omleggingen av veganleggene på Vinterbro viser at framkommeligheten blir 
god for busstrafikken også i framtidig situasjon. 

På Nygård er det holdeplasser langs E18 ved da Vinci bru for ekspressbuss og i 
Nygårdsveien, parallelt på østsiden av E18, for lokalbuss. Holdeplassene for ekspressbuss 
må opprettholdes i området rundt Nygårdskrysset. Det bør også etableres en 
innfartsparkering i tilknytning til holdeplassene. Nygårdskrysset. Det bør sikres gode 
gangforbindelser mellom innfartsparkeringen og holdeplassene, samt mot eksisterende 
gang- og sykkelvegsystem for å sikre forbindelser til nærområdene. 

4.2 Aktuelle løsninger 
Gang- og sykkeltrafikken 

De tre kryssingsmulighetene for gående og syklende på tvers av E18 bør opprettholdes. 

Brua inn til Franzefoss Pukk AS er forutsettes revet, og dermed forsvinner en av 
tverrforbindelsene over E18. For å opprettholde / forbedre tilgjengeligheten for 
gående/syklende gjennom kryssområdet på Vinterbro er det behov for en fortausløsning 
gjennom kryssområdet. Hensikten med en slik løsning er å sikre tilgjengelighet på tvers av 
E6/E18 mot Vinterdalen/markaområdene. Ulempen ved en slik løsning er at syklende ledes 
gjennom kryssområdet uten at det finnes noe egnet sykkelveg videre mot Nygårdskrysset.  
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Muligheten for å sykle langs E18s skulder mellom Vinterbro og Nygård blir borte når ny E18 
bygges. Det er sett på 3 alternativ for hvordan dette kan løses på østsiden av E18. Se 
vedlegg 1. 

Alternativ 1 er løst med voll mellom E18 og gang- og sykkelvegen. 

Alternativ 2 er løst med å legge gang- og sykkelvegen et nivå lavere enn E18. 

Alternativ 3 er å benytte driftsvegen fram til rensedammen ved Franzefoss Pukk AS, og for 
deretter å koble systemet sammen mot fortausløsningen gjennom Vinterbrokrysset. 

 

Kollektivtrafikken 

Holdeplassene for lokalbuss blir uendret. 

Det er sett på muligheten for å plassere holdeplasser for ekspressbuss på Nygårdskryssets 
ramper mot E18.   

For plassering av innfartsparkering er det sett to ulike løsninger. Alternativ 1 er 
innfartsparkering samlokalisert med døgnhvileplassen på sør-vestre side av Nygårdskrysset. 
Alternativ 2 separat innfartsparkering sør-øst for Nygårdskrysset mellom E18 og 
Nygårdsveien. I løsningene som er vurdert er lagt opp til forbindelser for gående mellom 
innfartsparkeringen og holdeplassene med knytninger til øvrig system for gående og 
syklende. 

4.3 Anbefalte løsninger 
Gang- og sykkeltrafikken 

Alle tre kryssingsmuligheter på tvers av E18 skal opprettholdes.  

For kryssingen på Vinterbrosletta, som vil bli kombinert med ny adkomst til Franzefoss Pukk 
AS, er det planlagt fortausløsning gjennom undergangen for å skape mer oversiktlige forhold 
for gående og syklende. 

Det foreslås fortausløsning gjennom kryssområdet for å opprettholde / forbedre 
tilgjengeligheten ut i Vinterdalen/markaområdet. 

Hovedsykkelvegruta gjennom området blir som i dag; gjennom Myråsdalen og Kveldroveien. 

Som tilbud langs E18 forslås det å benytte driftsvegen, alternativ 3, som tursti med kobling 
mot fortausløsningen gjennom Vinterbrokrysset. Driftsvegen vil ikke ha standard som 
fullverdig gang- og sykkelveg, dvs. ikke asfaltert og belyst. Løsningen vil være et supplement 
til Hovedsykkelvegruta. 
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Kollektivtrafikken 

Det foreslås ekspressbussholdeplasser på rampene mot E18 ved Nygårdskrysset med 
forbindelser for gående fra innfartsparkering og fra øvrig gang- og sykkelvegnett. 
Innfartsparkeringen foreslås lagt til østsiden av E18, og ikke samlokalisert med 
døgnhvileplassen, av jordvernhensyn. 

 

 

Figur 16 Holdeplasser innpasses på rampene i Nygårdskrysset med tilhørende koblingen Innfartsparkeringen 
vises til i området mellom E18 og Nygårdsveien. Holdeplassene er merket med rød ring. Døgnhvileplassen vises 
til venstre for E18. Kilde: O-tegning, 03.09.2015 
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5 NYGÅRD – HOLSTAD (SNEISSLETTA)  
Kapitlet omhandler hovedsakelig alternative løsninger for lokalvegnettet på Sneissletta. Det 
er en forutsetning av gjennomgående gang- og sykkelveg opprettholdes. 

5.1 Alternative løsninger for lokalvegnettet på Sneissletta 
Ifølge planprogrammet skal ulike løsninger for lokalvegnettet på Sneissletta vurderes og valg 
av løsning baseres på følgende kriterier: trafikale virkninger for lokaltrafikk, jordvern, 
økonomi, beredskapsveg og løsninger for busstrafikken. Hensikten med vurderingene av 
ulike alternativer er å velge det som totalt sett gir den beste løsningen. 

Uansett hvilken løsning som velges for biltrafikken, vil vegen bli omklassifisert fra europaveg 
til kommunal veg og en gang- og sykkelvegforbindelse fra Sneisletta i retning mot 
Nygårdskrysset vil bli opprettholdt / etablert.  

I de etterfølgende kapitler blir 3 alternative løsninger for lokalveg over Sneissletta vurdert.  

5.1.1 Alternativ 1: Forlenge lokalvegen parallelt med ny E18. 
Dagens E18 opprettholdes i dette alternativet som lokalveg fram til Nygårdskrysset. Denne 
løsningen forutsetter at vegen legges om ca. fra avkjørselen til Langlisletta 79 og fram til fv. 
56 (Kongeveien), vest for ny E18. Det vil på denne måten være en sammenhengende 
lokalvegforbindelse til Nygårdskrysset. Lokalvegen er vist som blå strek i bildet. Ny E18 som 
gul. 
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Figur 17: Øverst: Ny E18 er vist med gul linje. Alternativ 1 Forlengelse av lokalvegen ved Sneissletta i ny trase 
parallelt med E18 vist med blå linje. Kilde: Asplan Viak. Nederst: Normalprofil med 6 m bred veg er vist nederst. 
Kilde: N100 Veg- og gateutforming.  

5.1.2 Alternativ 2: Ny lokalveg mot Kongeveien 
Alternativet innebærer en ny forbindelse mellom eksisterende E18 og Kongeveien. Ny 
forbindelse etableres fra avkjørselen til Langlisletta 79 på eksisterende E18 til nord for 
Kongeveien 181. Eksisterende E18 mellom avkjørselen til Langlisletta 79 og Rissletta fjernes 
og arealet tilbakeføres til dyrka mark. 

 

Figur 18: Ny E18 er vist med gul linje. Alternativ 2 Ny lokalveg mot Kongeveien er vist med rød linje. Det er også 
vist symbol for stengt. Normalprofil med 6 m bred veg er vist i alternativ 1 over.  
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5.1.3 Alternativ 3: Sneissletta som blindveg  
Alternativ 3 innebærer stenging av eksisterende E18 ved avkjørselen til Langlisletta 79. 
Eksisterende E18 vil fungere som lokalveg / adkomstveg med kobling mot E18 og øvrig 
lokalvegnett i nytt Holstadkryss. Den delen av E18 som ikke lenger vil fungere som veg (nord 
for avkjøringa til Langlisletta 79) forutsettes tilbakeført til dyrka mark. 

 
Figur 19: Øverst: Ny E18 er vist med gul linje. Alternativ 3 Sneissletta ender i i blindveg etter avkjøring til 
Langlisletta 79 . Kilde: Asplan Viak.  

5.2 Vurdering av alternativene 
Dette kapitlet inneholder en vurdering av alternativene i forhold til kriterier som er anvist i 
planprogrammet.  

Alternativ 1: Forlenge lokalvegen parallelt med ny E18 

TEMA VURDERING 
Trafikale virkninger for lokaltrafikk 
Bomiljø 

For beboerne på Sneissletta medfører dette 
alternativet ingen endringer i kjøremønster til 
målpunkter i nærheten, som Ås og Ski. Hvis man 
opprettholder eksisterende E18, vil antagelig 
beboere velge denne ruten til og fra Ski og for reiser 
nordover fram til ny E18 ved Nygård. 
 
Alternativet gir to påkjøringsmuligheter til ny E18 for 
beboere på Sneissletta: Nygårdskrysset i nord og 
nytt Holstadkryss i sør. Dette gir god tilgjengelighet 
og fleksibilitet mht atkomst til E18. 
 
Opprettholder man vegen kan det forventes noe 
gjennomfartstrafikk, kanskje særlig til og fra Ås. 
 
I tillegg til gjennomfartstrafikk kan det oppstå en 
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situasjon hvor noen velger å kjøre om Sneissletta 
dersom det gjør at de unngår bomstasjoner 
(trafikklekkasjer). Det er foreløpig ikke avklart hvor 
bomstasjoner skal plasseres. Hvis man får en 
situasjon som beskrevet, må det gjøres en vurdering 
av omfanget og om det også er nødvendig å etablere 
bomstasjon på lokalvegen på Sneissletta. 
 
Løsningen krever et nytt kryss ved da Vinci-brua.  
 

Jordvern /beslag av dyrka mark Direkte beslag av dyrka mark på grunn av ny 
lokalveg er ca 10 daa. I tillegget beslag på ca 10 daa 
dyrkamark som restareal inneklemt mellom ny 
lokalveg og ny E18. 
Figur 20er en illustrasjon som viser beregning av 
arealbeslag i alternativ 1.  
 

Økonomi Alternativet forutsetter bygging av ca 900 m ny veg. 
900 kr x 35.000 kr /lm = ca 31,5 mill kr 
 
Kostnaden for arbeidene anslås til ca 31,5 mill kr.  
Løpemeterpris(lm-pris) for ny lokalveg er anslått med 
utgangspunkt i kostnadstallene ifbm. med Stortingets 
arbeid med NTP 2010-2019 og skjønnsmessig justert 
for prisstigning.  Mens lm-pris for tilbakeføring er 
grovt anslått. Enhetskostnader er inkludert 
byggherrekostnader og mva. og eksklusive 
etablering av ny gang- og sykkelveg mellom 
Sneissletta og Rissletta siden denne kostnaden er lik 
for alle alternativene. 
 
Kostnadsberegningen har en feilmargin på +/- 40 %. 
 

Beredskapsveg E18 er en beredskapsveg, som vil si at den brukes 
av utrykningskjøretøy som brannbil, ambulanse og 
politi. Å opprettholde eksisterende E18, gir god 
tilgjengelighet til Sneisslettaområdet ved ulykker, 
brann og hendelser som krever utrykning fra 
nødetatene. Tilgjengeligheten vil være uendret 
sammenlignet med dagens situasjon. 
 
Eksisterende E18 vil kunne fungere som 
omkjøringsveg på strekningen.   
 

Løsninger for busstrafikken Det ville vært mulig å opprettholde busstrafikken som 
i dag. På Sneissletta er holdeplassene Sneissletta, 
Bjerknes og Betania i dag stoppesteder for 
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timesekspressen (T9). 
 
T9 skal imidlertid kjøre ny E18 og det er per i dag 
ikke planlagt lokalbussruter i eksisterende E18-trasé i 
framtiden. 
 
Med løsningen i alternativ 1 er det likevel mulig å 
kjøre lokalbuss gjennom området og dersom det 
viser seg å være hensiktsmessig kan 
timesekspressen også opprettholde tilbudet til 
beboerne. 
 
Nærmeste bussholdeplasser med planlagt tilbud vil, 
uavhengig av valgt vegløsning for eksisterende E18 
på Sneissletta, være på Holstad og Nygårdskrysset. 
Gangavstanden er henholdsvis 1 800 meter og 2 700 
meter fra boligområdet rundt Rombekkveien, midt på 
Sneissletta. 
 

 

Alternativ 2: Ny lokalveg mot Kongeveien 

TEMA VURDERING 
Trafikale virkninger for lokaltrafikk 
Bomiljø 

Alternativet med ny vegforbindelse mellom 
eksisterende E18 og Kongeveien gir ingen vesentlige 
endringer i kjøreruter for beboerne på Sneissletta. 
Løsningen gir noe lengre kjøreveg til Nygårdskrysset, 
enn alternativ 1 (ca. 400 meter), og noe mindre 
logisk vegframføring. Dette kan gjøre det raskere og 
mer attraktivt å velge ny E18 via nytt Holstad-kryss 
ved reiser nordover. 
 
Gjennomfartstrafikken antas å være på samme nivå 
som ved alternativ 1, og hovedsakelig gjelde reiser til 
og fra Ås. 
 
I tillegg til gjennomfartstrafikk kan det oppstå en 
situasjon hvor noen velger å kjøre om Sneissletta 
dersom det gjør at de unngår bomstasjoner 
(trafikklekkasjer). Det er foreløpig ikke avklart hvor 
bomstasjoner skal plasseres. Hvis man får en 
situasjon som beskrevet, må det gjøres en vurdering 
av omfanget og om det er hensiktsmessig å etablere 
bomstasjon på lokalvegen på Sneissletta også. 
 
Løsningen krever at det opparbeides et nytt kryss 
ved tilkoblingen til Kongeveien. 
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Jordvern /beslag av dyrka mark Direkte beslag av dyrkamark på grunn av ny lokalveg 

er ca 1,0 daa og i tillegg ca 2,0 daa barskog.  
Figur 20 er en illustrasjon som viser beregning av 
arealbeslag i alternativ 2.  

Økonomi Alternativet forutsetter bygging av ca 630 m ny 
lokalveg, samt tilbakeføring av ca 400 m av 
eksisterende E18. 
 
630 lm x 35.000 kr / lm + 400 lm x 15.000 kr/lm= 28  
mill 
 
Kostnaden for arbeidene anslås til ca 28 mill kr. 
Løpemeterpris for ny lokalveg er anslått med 
utgangspunkt i kostnadstallene ifbm med Stortingets 
arbeid med NTP 2010-2019 og skjønnsmessig justert 
for prisstigning.  Mens lm-pris for tilbakeføring er 
grovt anslått. Enhetskostnader er inkludert 
byggherrekostnader og mva, og eksklusive 
etablering av ny gang- og sykkelveg mellom 
Sneissletta og Rissletta siden denne kostnaden er lik 
for alle alternativene. 
  
Kostnadsberegningen har en feilmargin på +/- 40 % 
 

Beredskapsveg Alternativet gir god tilgjengelighet til 
Sneisslettaområdet ved ulykker, brann og hendelser 
som krever utrykning fra nødetatene. 
Avstandsøkningen mellom Nygårdskrysset og 
Sneissletta sentralt, sammenlignet med alternativ 1, 
vil gi minimalt lengre responstid.  
 
Eksisterende E18, med forbindelse til fv. 56 
Kongeveien, vil kunne fungere som omkjøringsveg 
på strekningen ved planlagte og ikke-planlagte 
stengninger av ny E18. 
  

Løsninger for busstrafikken Det ville vært mulig å opprettholde busstrafikken som 
i dag. På Sneissletta er holdeplassene Sneissletta, 
Bjerknes og Betania i dag stoppesteder for 
timesekspressen (T9). 
 
T9 skal imidlertid kjøre ny E18 og det er per i dag 
ikke planlagt lokalbussruter i eksisterende E18-trasé i 
framtiden. 
 
Med løsningen i alternativ 2 er det likevel mulig å 
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kjøre lokalbuss gjennom området og i teorien kan 
også timesekspressen opprettholdes.  
 
Ruta er noe mindre attraktiv for ekspressbuss enn i 
alternativ 1 på grunn av den lille avstandsøkningen 
og at vegens framføring er mindre logisk for en 
ekspressrute i alternativ 2, sammenlignet med 
alternativ 1. 
 
Nærmeste bussholdeplasser med planlagt tilbud vil, 
uavhengig av valgt vegløsning for eksisterende E18 
på Sneissletta, være på Holstad og Nygårdskrysset. 
Gangavstanden er henholdsvis 1 800 meter og 2 700 
meter fra boligområdet rundt Rombekkveien, midt på 
Sneissletta. 
 

 

Alternativ 3 Sneissletta som blindveg 

TEMA VURDERING 
Trafikale virkninger for lokaltrafikk 
Bomiljø 

Alternativ 3 innebærer stengning av eksisterende 
E18 ved Langlisletta 79. All trafikk nordover fra 
Sneissletta må innom nytt Holstadkryss og over på 
ny E18 eller fv. 152 Åsveien til Ski. Det vil ikke være 
noe gjennomfartstrafikk over Sneissletta. Bilreiser 
mellom Ås og Ski må følge fv. 56 Kongeveien, fv. 
152 Åsveien og/eller ny E18. 
 

Jordvern /beslag av dyrka mark Alternativ 3 beslaglegger ikke dyrkamark. Ved å 
fjerne eksisterende E18 kan man øke areal med 
dyrkamark. 
 

Økonomi Alternativet forutsetter tilbakeføring av ca 400 m av 
eksisterende E18. 
 
400 x 15.000 kr per lm + kostnad ved etablering av 
vegbom som hindrer gjennomkjøring kr. 10.000= 6  
mill kroner. 
 
Kostnaden for arbeidene anslås til ca 6 mill kr. 
Prisen er anslått med utgangspunkt i kostnadstallene 
ifbm med Stortingets arbeid med NTP 2010-2019 og 
skjønnsmessig justert for prisstigning.  
Enhetskostnader er inkludert byggherrekostnader og 
mva, og ekskludert etablering av ny gang- og 
sykkelveg mellom Sneissletta og Rissletta siden 
denne kostnaden er lik for alle alternativene. 
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Kostnadsberegningen har en feilmargin på +/- 40 % 
 

Beredskapsveg Ved utrykninger til Sneissletta (brann, ambulanse og 
politi) er raskeste kjørerute fra stasjonene i Ski via 
Åsveien/fv. 152. 
 
De eneste tilfellene hvor dette alternativet skaper 
ulemper for utrykningskjøretøy, er ved utrykninger fra 
Osloområdet eller ved ambulansetransport til samme 
område. Ulempen er begrenset til kjørerute via 
Holstadkrysset, og det er snakk om en mindre 
forsinkelse som muligens utlignes av høyere 
fartsgrense og bedre vegstandard på ny E18. 
 
Ved stenging som foreslått i alternativ 3 blir 
eksisterende E18 over Sneissletta uaktuell som 
omkjøringsveg ved trafikale problemer på ny E18. I 
avvikssituasjoner vil trafikken bli to-vegsregulert på 
ny E18, evt. vil trafikken bli omdirigert via 
Nygårdskrysset langs fv. 154 Søndre Tverrveg og fv. 
152 Åsveien til Holstadkrysset. 
 

Løsninger for busstrafikken Det blir ikke mulig å opprettholde et gjennomgående 
busstilbud på Sneissletta og eksisterende 
holdeplasser vil være uaktuelle for ekspressbuss. 
Nærmeste bussholdeplasser med planlagt tilbud vil, 
uavhengig av valgt vegløsning for eksisterende E18 
på Sneissletta, være på Holstad og Nygårdskrysset. 
Gangavstanden er henholdsvis 1 800 meter og 2 700 
meter fra boligområdet rundt Rombekkveien, midt på 
Sneissletta. 
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Figur 20: Illustrasjon som viser beregning av arealbeslag i alternativ 1 og 2. Kilde: Asplan Viak AS 

5.3 Oppsummering løsning for lokalvegnettet på Sneissletta 
Alternativ 1 gir en bra løsning for gjennomgående buss- og lokaltrafikk, men er negativt for 
bomiljøet langs vegen. Vegen kan brukes som omkjøringsveg og gir god tilgjengelighet for 
beredskapsetatene. Løsningen beslaglegger ca 10 daa dyrka mark og innebærer høye 
kostnader (ca 42 mill kr + evt kostnader forbundet med oppsetting av ekstra bompengesnitt 
over Sneissletta) 

Alternativ 2 gir en ok løsning for gjennomgående buss- og lokaltrafikk, men er negativt for 
bomiljøet langs vegen. Vegen kan brukes som omkjøringsveg og gir god tilgjengelighet for 
beredskapsetatene. Løsningen gir en mindre logisk vegframføring enn i alt. 1. Vegen 
beslaglegger ca 1 daa dyrka mark og ca 2 daa barskog, og innebærer høye kostnader (28 
mill kr + evt kostnader forbundet med oppsetting av ekstra bompengesnitt over Sneissletta). 

Alternativ 3 umuliggjør gjennomgående lokal- og busstrafikk, men er svært positivt for 
bomiljøet langs vegen. Vegen kan ikke benyttes som omkjøringsveg for E18, og 
tilgjengeligheten for beredskapsetatene kan bli noe dårligere. Løsningen beslaglegger ikke 
dyrka mark, og innebærer lave kostnader (ca 6 mill kr). 

Basert på vurderingene anbefales alternativ 3 videreført i arbeidet med reguleringsplan. 
Alternativ 3 vil gi vesentlig bedring for bomiljøet i Sneisslettaområdet, i tillegg til at det gir 
akseptable løsninger for beredskap ved hendelser. Det blir noe lengre å kjøre for 
lokalbefolkningen, spesielt om det skal til Nygårdsområdet, men det er vurdert at dette veier 
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opp for et bedret lokalmiljø og ulempene med at mange ønsker å kjøre lokalvegen for å 
unngå passering i bommen evt at det må settes opp en bom på lokalvegen for å redusere 
slik uønsket kjøring. 

Alternativ 3 er også mest gunstig med tanke på arealbeslag/jordvern. 

Alternativet medfører imidlertid at tre holdeplasser langs dagens E18 måtte legges ned, i 
tillegg til at holdeplassen ved Nygård flyttes noe nærmere Nygårdskrysset enn i dag. Drøyt 
225 personer har gangavstand til disse holdeplassene, og vil dermed få et dårligere 
kollektivtilbud ved at nærmeste holdeplass flyttes til Nygård. Avstanden til holdeplassen på 
Nygård vil kunne bli opptil 3 km, noe som tilsier at de som benytter seg av kollektivtilbudet 
mest sannsynlig vil måtte benytte seg av bil for å komme fram til holdeplassen. 

5.4 Behov / Aktuelle løsninger for gang- og sykkeltrafikk 
Dagens E18 over Sneissletta vil bli stengt for gjennomkjøring vest for «Vekta». Kobling mot 
E18 vil bli via det nye Holstadkrysset. 

Dagens E18 over Sneissletta er ca. 9 m bred. Parallelt med E18 ligger det en gang- og 
sykkelveg med bredde 3-4 m. Gang- og sykkelvegen bytter fra nordsiden til sørsiden av E18 
ved fotgjengerfeltet på Bjerknes. Gang- og sykkelvegen er atkomstveg for 8 boliger på 
sørsiden av E18 fra Bjerknes og østover mot Holstad. 

Veganlegget over Sneissletta fyller i dag funksjoner for mange ulike brukergrupper. Når E18-
trafikken føres utenom Sneissletta vil vegarealet framstå som overdimensjonert med dårlig 
lesbarhet for de ulike brukergruppene på grunn av mye trafikkareal og mange parallelle 
veger. 

Dagens kjørebane for E18 kan merkes opp med vegbredder 5,5 m (Sa1) og resterende areal 
omdisponeres til sykkelfelt eller bred skulder for syklende. En eventuell overgang mellom 
gang- og sykkelveg og sykkelfelt/bred skulder bør utformes med en løsning som vist i 
håndbok V122 Sykkelhåndboka.  

Dersom dagens gang- og sykkelveg opprettholdes gir dette en god mulighet for separering 
av gående og syklende. 

 
 
 
 

 
 

 

Figur 21 Figuren til venstre viser prinsipp for dagens situasjon øverst, og Statens vegvesens anbefaling til 
omdisponering av vegarealet nederst. Figuren til høyre er hentet fra håndbok N100 Veg og gateutforming og 
viser hvordan sykkelfelt kan avsluttes mot tilsluttende gang- og sykkelveger. 
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Fra Langlisletta 79 blir dagens E18 stengt videre nordover. Det betyr at dagens gang- og 
sykkelveg fram til boligbebyggelsen blir borte.  

Det bør opprettes en separat gang- og sykkelveg som kobler dagens system over 
Sneissletta sammen med dagens system ved Nygård. Dette kan løses ved å forlenge gang- 
og sykkelvegen fra Sneissletta/Rissletta på vestsiden og parallelt med ny E18 med kobling 
mot dagens system ved da Vinci bru. 

Anbefaling 

På grunn av lave hastigheter og lav trafikkmengde anbefales det sykling i blandet trafikk. Det 
anbefales at det ikke merkes opp egne sykkelfelt, men at kjørefeltene snevres inn og at det 
merkes opp brede skuldre.  

Dagens gang- og sykkelveg anbefales opprettholdt som i dag. 

Fra Langlisletta 79 anbefales det å etablere separat gang- og sykkelveg med kobling mot 
dagens system ved da Vinci bru.  

Samlet sett vurderes dette som en trafikksikkerhetsmessig god løsning fordi de syklende får 
et eget areal i kjørebanen, og slik sett blir lettere for bilistene å oppdage. Samtidig blir 
gående og syklende separert, slik at potensielle konflikter mellom gående og syklende 
reduseres. 

 
Figur 22 Ny E18 er vist med gul linje. Alternativ 3 Sneissletta som blindveg med 3,5 m bred gang- og sykkelveg 
som forlenges mot gang- og sykkelvegen over da Vinci bru er vist med lilla linje. Kilde: Asplan Viak. 
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6 HOLSTAD – RETVET 

6.1 Problembeskrivelse / behovsvurdering 
Gang- og sykkeltrafikk 

Mellom Holstad og Retvet blir E18 lagt i ny trase og dagens E18 blir lokalveg/fylkesveg. På 
grunn av reduserte trafikkmengder vil vegen bli klassifisert som en H1 veg med vegbredde 
6,5 m og hastighet 60 km/t. 

 

Figur 23 Oversiktskart Holstad - Retvet. Dagens E18 er merket med rød linje, ny E18 er merket med lilla linje. 
Kilde: Asplan Viak AS 

 

Med dagens vegbredde ca. 9 og vegbredde for dimensjoneringsklasse H1 er 6,5 m vil 
lokalvegen/fylkesvegen framstå som overdimensjonert og innby til høyere hastighet enn det 
som er planlagt.  

For å få ned hastigheten er det nødvendig å gjøre fysiske tiltak langs vegen for å redusere 
kjørebanens tverrsnitt. Dette kan effektivt gjøres i kombinasjon med å bedre forholdene for 
gående og syklende innenfor dagens vegareal.  

På grunn av at strekningen ikke er definert som skoleveg og at potensialet for antall brukere 
er lavt er det ikke grunnlag for å etablere separat gang- og sykkelveg langs strekningen. 
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Bebyggelsen som ligger inntil E18 i Ski kommune sokner til Kråkstad skole, 1.- 10. trinn. 
Kråkstad skole ligger 700 m fra krysset E18/fv. 28 inn mot Kråkstad tettsted. Det er spredt 
bebyggelse langs dagens E18 gjennom hele strekningen, med de største konsentrasjonene 
av boliger ligger ved Hesteskoen og mellom fv. 28 og Nesveien. I disse områdene finnes det 
tilbud til skolebarna slik at de kan gå trygt mellom hjem og skole. Fra Hesteskoen kan et 
lokalvegsystem benyttes og fra øst vil barna kunne bruke den eksisterende gang- og 
sykkelvegen langs E18. De siste 1,5 km mot Holstad og 2,5 km mot Retvet er uten særskilt 
tilbud til eventuelle skolebarn. Strekningen er imidlertid ikke definert som skoleveg. Sett i 
sammenheng med det lave boligantallet er det antagelig ikke behov for etablering av separat 
gang- og sykkelveg. 

Bebyggelsen som ligger i Ås kommune sokner til Rustad skole. På grunn av lang skoleveg 
(over 4 km) benytter barna skoleskyss. 

Det er rimelig å anta at antall transportsyklister/tursyklister vil øke, spesielt knyttet til 
rekreasjon og trening. Dette er primært voksne eller barn i følge med voksne. Potensialet for 
antall gående og syklende vil trolig ikke overstige 50 om dagen. Dersom ruta blir populær for 
syklende treningslag antas det at antall syklende og gående kan overskride 50 om dagen, på 
fine dager. 

Kollektivtransport 

Mellom Holstad og Retvet bør Nettbuss vurdere å kjøre noen av sine ekspressbussavganger 
langs lokalvegen. Kollektivtilbudet benyttes ikke av mange reisende, men er viktig for de få 
som benytter seg av tilbudet. Alternativt må det vurderes å sette opp et forsterket 
lokalbusstilbud på strekningen for å sørge for forbindelse mot Nygård / Elvestad. 

Langs strekningen er de fleste holdeplassene utformet som enkle holdeplasser / kantstopp. 

Kryssløsninger 

Noen av kryssene langs vegstrekningen vil framstå som noe overdimensjonerte og 
utflytende, og med fordel kan bygges om og utformes slik at de framstår som lokalvegkryss. 
Dette gjelder særlig kryssene Bjastadveien X Prestegårdsalléen, Nesveien X Kråkstadveien 
og Audenbølveien X Skotbuveien. 

Atkomster 

Langs strekningen er det atkomster inn til private bolighus eller til mindre 
næringseiendommer. Stort sett er siktforholdene gode, slik at når trafikkmengden reduseres 
og hastigheten senkes vil atkomstene ha gode siktforhold med tilfredsstillende 
trafikksikkerhet.  

Det finnes imidlertid noen få adkomster som i dag har noe dårlige siktforhold. Dette kan 
skyldes sikthindre i selve avkjørselen (vegetasjon), sikthindre gjennom kurver på E18/uheldig 
plassering i forhold til vegens geometri eller uheldig utforming av avkjørselen. 



 43 
 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

  

  

Redusert trafikk og hastighet vil gjøre forholdene vesentlig bedre. Grunneiere er selv 
ansvarlig for at vegetasjonen eller bygninger ikke er til hinder for sikt i avkjørselen. Statens 
vegvesen vil ikke gjøre tiltak langs dagens trase som reduserer sikten i avkjørsler. 

6.2 Aktuelle løsninger 
Gang- og sykkeltrafikk 

Holstad - Retvet 

I dette tilfellet vil ÅDT overstige 1.000. Strekningen defineres ikke som skoleveg. Potensialet 
for gående og syklende vil mest sannsynlig ikke overstige 50 i døgnet. Videre er det 
utfordrende grunnforhold på strekningen mellom Holstad og Retvet, spesielt på stekningen 
forbi Østensjøvannet. Dette tilsier at det ikke er grunnlag for å etablere separat gang- og 
sykkelveg langs strekningen. 

Løsningen som synes mest aktuell er brede skuldre (1,5 m), jf. kap. 3.2, og at vegen 
opparbeides med 5,5 m kjørebane (2x2,75), jf. Håndbok N100. Denne løsningen vil også 
være tilstrekkelig for treningssyklister. Tegningene i vedlegg 2 viser en gjennomgående 
løsning for strekningen Holstad - Retvet med 5,5 m kjørebane og gjenstående vegareal. 
Opptegningen er gjort sjablongmessig med linjer 2,75 m fra midtlinja (senterlinje/CL) på 
dagens E18. På tegningen er det vist bredder på asfaltert skulder i noen representative 
profiler. Disse breddene er gjengitt i tabellen nedenfor:  

Tabell 3: Noen aktuelle skulderbredder 

Profilnummer Skulderbredde venstre side (m) 
(Sett i profilretningen) 

Skulderbredde høyre side (m) 
(Sett i profilretningen) 

250 1.6 1.6 
900 1.5 1.7 

1450 1.2 1.4 
2000 1.5 1.9 
3400 1.4 1.1 
4000 1.4 1.2 
5800 1.3 1.5 
7000 1.9 1.1 
7900 1.1 0.8 
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Tabellen viser at man med mindre justeringer kan få til 1,5 m brede skuldre på hver side av 
dagen E18.  

Ved Holstadkrysset er det vurdert en løsning som gir syklende (og evt gående) mulighet for å 
koble seg sikkert fra den brede skulderen og til eksisterende gang- og sykkelvegsystem mot 
Ås/Ski/Nygård uten å måtte sykle i blandet trafikk gjennom rundkjøringen. Løsningen på 
sørsiden av krysset er ikke regulert, mens løsningen på nordsiden av krysset er regulert, 
men ikke bygget. 

Dersom koblingen mot dagens gang- og sykkelvegsystem ikke bygges vil syklende måtte 
sykle i blandet trafikk gjennom rundkjøringen og videre på fv. 152 mot Ås eller Ski, samt på 
ny lokalveg mot det nye Holstadkrysset. 

 
Figur 24 Skissen viser sikker kobling fra den brede skulderen mellom Holstad og Retvet til eksisterende gang- og 
sykkelvegsystem mot Ås/Ski/Nygård uten å måtte sykle i blandet trafikk gjennom rundkjøringen. Kilde Asplan 
Viak. 
 

Kryssløsninger 

Enkelte kryss på strekningen vil virke overdimensjonert etter omleggingen av E18, og det 
kan være viktig å bygge om disse for å tydeliggjøre at vegen har en ny funksjon. Dette kan 
blant annet være med på å redusere farten noe. 

Bjastadveien X Prestegårdsalléen 

I figuren under vises forslag til ombygging av krysset som innebærer at Prestegårdalléen 
trekkes noe lengre nordvest og gjøre flaten i krysset mindre. Både Prestegårdsalléen og 
Bjastadveien er utformet med trafikkøy. Den omklassifiserte fylkesvegen har en vegbredde 
på 5,5 m gjennom krysset med bred skulder. Bussen stopper i vegbanen i dag. Forholdene 
vil ikke endres vesentlig på grunn av den brede skulder. Løsningen gir et mer oversiktlig 
kryss. 
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Figur 25 Utsnitt av tegning som viser mulig kryssløsning BjastadveienXPrestegårdsalléen, tegningen 
ligger i sin helhet i vedlegg 4.  

Kryss Kråkstadveien  

På grunn av vesentlig lavere trafikkmengder på lokalvegen er foreslås det at 
høyresvingefeltet fra øst bør fjernes for å få et mer oversiktlig trafikkbilde inn mot krysset. 
Venstresvingefeltet fra vest bør beholdes for å hindre evt påkjørsel bakfra for kjørende som 
skal svinge av mot Kråkstad.

 
Figur 26 Utsnitt av tegning som viser mulig kryssløsning ved Kråkstadveien. Høyresvingefeltet fjernes og 
venstresvingefeltet beholdes. Kilde: Asplan Viak. 
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Nesveien 

Ved Nesveien foreslås det å bedre siktforholdene i krysset. For å få til dette, uten å gjøre 
endringer i rekkverket på brua, foreslås det å flytte krysset ca 10 m østover. 

 

Figur 27 Utsnitt av tegning som viser mulig kryssløsning ved Nesveien. Krysset flyttes mot øst for å få bedre sikt. 
Kilde: Asplan Viak. 
 
 
Audenbølveien X Skotbuveien 

Kryssområdet er i dag preget av en stor og utflytende asfaltflate fordi trafikkmengdene tilsier 
at det av trafikksikkerhetsmessige årsaker er behov for både høyre- og venstresvingefelt i 
begge retninger. På grunn av de lave trafikkmengdene i framtidig situasjon bør høyre- og 
svingefeltene fjernes for å skape en mer oversiktlig trafikksituasjon inn mot kryssene.

 
Figur 28 Utsnitt av tegning som viser mulig kryssløsning AudenbølveienXSkotbuveien, tegningen ligger 
 i sin helhet i vedlegg 4. 
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Kollektiv 

Dagens situasjon fungerer på en tilstrekkelig måte, slik at det er vurdert som tilstrekkelig at 
dagens situasjon opprettholdes. 

6.3 Anbefalte løsninger 
Det anbefales at den brede skulderen langs dagens E18 merkes opp og at kryssene 
utbedres som vis i kap 6.2. Dette inkluderer kobling mellom bred skulder og eksisterende 
gang- og sykkelvegsystem ved dagens rundkjøring på Holstad. Dette innebærer at løsningen 
på sør og østsiden av krysset må reguleres. 

For kollektivtrafikken ingen tiltak, utover å opprettholdes bussholdeplassene som i dagens 
situasjon. 
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7 ANBEFALING / KONKLUSJON 

7.1 Tiltak som en del av E18-prosjektet 

7.1.1 Lokalveger 
Som en del av E18-prosjektet vil Sneissletta stenges etter avkjørselen til Langslisletta 79, og 
blir dermed en blindveg. Sneissletta forbindes med ny E18 og øvrig lokalvegnett gjennom 
nytt Holstadkryss. 

Mellom Holstad og Retvet vil dagens E18 bli omklassifisert til fylkesveg (fv. 128). Dette i seg 
selv medfører ingen fysiske tiltak. 

7.1.2 Kryss og avkjørsler 
Som en del av prosjektet vil kryssene ved BjastadveienxPrestegårdsalleen, Kråkstadveien, 
AudenbølveienxSkotbuveien bli bygd om for å fungere bedre ved lavere trafikkmengder. 

Krysset med Nesveien vil bli lagt om og trukket noe mot øst for å forbedre siktforholdene i 
krysset. 

7.1.3 Gang- og sykkeltrafikk 
Vinterbro – Nygård 

Tilbud til gående og syklende med fortausløsning gjennom undergangen under E18 midt på 
Vinterbrosletta inngår i E18-prosjektet. Ungergangen vil også bli benyttet som ny adkomst til 
Franzefoss Pukk AS. 

Gjennom kryssområdet (rundkjøringene) i søndre del av Vinterbrokrysset er det lagt opp til 
fortausløsninger og med en egen tilkobling mot driftsvegen mellom Vinterbro og Nygård. 

Sneissletta 

På grunn av lave hastigheter og lav trafikkmengde anbefales det sykling i blandet trafikk, og 
at det merkes opp brede skuldre. 

Dagens gang- og sykkelveg opprettholdes som i dag, med ny tilkobling parallelt med E18 
mellom Rissletta og da Vinci bru. 

Holstad - Retvet 

Når ny E18 er bygget blir dagens E18 sør for dagens rundkjøring på Holstad omklassifisert til 
fv. 128. Her er det planlagt innsnevring av dagens kjørebane for å gi syklister (og gående) et 
bedre tilbud. For å sikre en godt systemskifte mellom separat gang- og sykkelvegsystem og 
sykling langs skulderen er det planlagt en kobling mot dagens system og nytt system. 
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7.1.4 Kollektiv 
Det foreslås bussholdeplasser på Nygårdskryssets ramper og innfartsparkering på østsiden 
av Nygårdskrysset mellom E18 og Nygårdsveien.  
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Figur 29 Forslag til tilbud for gående og syklende i framtiden.  
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8 ORDLISTE 
Under følger en ordliste med ord som brukes i teksten som kan være vanskelige å forstå. I 
den beskrivende teksten for hvert av ordene er det lagt vekt på å framstille ordet på en 
folkelig måte, og ikke nødvendigvis med den faglig korrekte definisjonen av ordet. 

Innfartsparkering: er parkering ved en stasjon eller holdeplass hvor en reiser kollektivt 
videre. Plassert i kort avstand fra bussholdeplass. 

Døgnhvileplass: en organisert plass hvor tunge kjøretøy kan stoppe når sjåførene trenger 
hvile.  

Omklassifisert veg: endring i vegens funksjon evt eierskap. Eksempel: dagens E18 eies av 
Statens vegvesen, når ny E18 åpner endres vegens status til fylkesveg og eierskapet 
overføres til Akershus fylkeskommune. 

Sykling i blandet trafikk: Ikke et eget anlegg til syklende. Syklister må sykle på skulderen 
eller i kjørebanen sammen med annen trafikk. Dette er en akseptabel løsning på strekninger 
hvor det er lite trafikk, lav hastighet og lite tungtrafikk. 

Planskilt kryssing for gående/syklende: mulighet for å krysse vegen i en undergang under 
vegen / bru over vegen.  

Normalprofil: det typiske snittet av vegbanen som viser bredder på midtdeler, kjørefelt, 
vegskulder, belysning, prinsipper for sideterreng og vegens oppbygning.  

Vegskulder: det asfalterte arealet som ligger utenfor den oppmerkede kjørebanen. 

Konseptvalgutredning (KVU): en faglig utredning i en tidlig fase. Hensikten med 
utredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehovet på. 

Planprogram: Et planprogram skal redegjøre for det kommende planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltagere og opplegg for medvirkning. Planprogrammet skal 
omfatte premissene og utredningsbehovet for planarbeidet. 

Reguleringsplan: En reguleringsplan fastsetter hvordan et areal innenfor et avgrenset 
område kan utnyttes eller skal vernes. Reguleringsplan er et juridisk bindende dokument 
bestående av kart og bestemmelser. Reguleringsplanen gir nødvendig rettsgrunnlag for 
gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet for eventuell ekspropriasjon av grunn.  

Konsekvensutredning: En konsekvensutredning skal redegjøre for planforslagets 
vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, samt identifisere konfliktreduserende tiltak 
(avbøtende tiltak). 

Ansvarlig myndighet: her: myndigheten som har ansvaret for å sørge for at 
utredningsplikten i planprogrammet oppfylles.  

Tiltakshaver: her: forslagsstiller, ansvarlig for utarbeidelse av plandokumenter. 

Vegkorridor: det arealet det er aktuelt å anlegge vegen innenfor. 

Veglinje / trasé: vegens plassering i omgivelsene. 

Veggeometri: geometriske egenskaper ved vegen, f eks svinger, vegens bakketopp, vegens 
dalbunn, vegens fall ut mot sidene for å sørge for at vannet renner av etc. 

Midtdeler: fysisk skille eller avstand som skiller kjøreretningen fra hverandre. 
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Bankett: en del av vegskulderen i tunneler. Bygget med delvis avvisende kantstein med 
funksjon å hindre kjøretøy å kollidere med tunnelveggen.  

Tunnelinnslag: startpunktet på tunnelen, der hvor vegen går inn i fjellet.  

Kulvert: undergang, evt. tunnel av betong 

Universell utforming: prinsipp om at løsninger tilpasses slik at alle enkelt kan benytte 
anlegget. Spesielt knyttet til løsninger for gående og syklende og utforming av 
bussholdeplasser, gang- og sykkelveger etc. 

Sikkerhetsavstand: et areal på utsiden av vegen som skal være fritt for gjenstander / 
elementer som kan være til skade ved en evt. utforkjøring. 
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VEDLEGG 1 ALTERNATIVE LØSNINGER FOR G/S VEG 
LANGS E18 MELLOM VINTERBRO OG NORDBYVEIEN 

 

Figur 30 Løsning 1: Gang- og sykkelveg Vinterbro - Nordbyveien (voll mellom veg og g/s-veg). 
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Figur 31 Løsning 1: Gang- og sykkelveg Vinterbro - Nordbyveien (voll mellom veg og g/s-veg). 
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Figur 32 Løsning 1: Gang- og sykkelveg Vinterbro - Nordbyveien (voll mellom veg og g/s-veg). 
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Figur 33 Løsning 1: Gang- og sykkelveg Vinterbro - Nordbyveien (voll mellom veg og g/s-veg). 
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Figur 34 Løsning 2: Gang- og sykkelveg Vinterbro - Nordbyveien (g/s-veg ligger lavere enn vegen). 
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Figur 35 Løsning 2: Gang- og sykkelveg Vinterbro - Nordbyveien (g/s-veg ligger lavere enn vegen). 



 59 
 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

 

Figur 3 Løsning 2: Gang- og sykkelveg Vinterbro - Nordbyveien (g/s-veg ligger lavere enn vegen).  
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Figur 4 Løsning 2: Gang- og sykkelveg Vinterbro - Nordbyveien (g/s-veg ligger lavere enn vegen) 
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VEDLEGG 2 NEDKLASSIFSERT E18 MED MERKET 
KANTLINJER I 5,5 M BREDDE 

 
Figur 38 Holstad - Retvet med 5,5 m bredde + skuldre. 
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Figur 39 Holstad - Retvet med 5,5 m bredde + skuldre. 
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Figur 40 Holstad - Retvet med 5,5 m bredde + skuldre. 
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Figur 41 Holstad - Retvet med 5,5 m bredde + skuldre. 
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Figur 42 Retvet med 5,5 m bredde + skuldre. 
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Figur 43 Retvet med 5,5 m bredde + skuldre.  
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VEDLEGG 3 KRYSSLØSNINGER MELLOM HOLSTAD OG 
RETVET 

 
Figur 44 BjastadveienXPrestegårdsalléen  
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Figur45 Øverst kryssutforming Kråkstadveien. Nederst kryssutforming Nesveien. 
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Figur 46 AudenbølveienXSkotbuveien  
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VEDLEGG 4 NYGÅRDSKRYSSET MED 
INNFARTSPARKERING, DØGNHVILEPLASS OG 
HOLDEPLASSER PÅ RAMPENE 

 
Figur 47 Døgnhvileplass, bussholdeplasser på rampene og innfartsparkering ved Nygårdskrysset. 
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Figur 5 Kontrollplass ved nytt Holstadskryss. 
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