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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.
Denne rapporten omhandler konsekvensutredning for tiltaket med hensyn til nærmiljø og
friluftsliv. Håndbok V712 er lagt til grunn for arbeidet.
Notatet er skrevet av Hanne Porsholt Jensen og Elin Katrine Nilssen.

Sandvika, 1/2/2016

Hanne Porsholt Jensen
Temaansvarlig

Mette Skarpaas
Kvalitetssikrer

Elin Katrine Nilssen
Rapportansvarlig
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0 SAMMENDRAG
0.1 Ås kommune
0.1.1 Verdivurdering
De største verdiene i planområdet i Ås kommune er knyttet til Vinterbro barnehage,
Leonardo da Vinci bru med tilhørende gang- og sykkelvegnett, Holstadmarka og
Askjumskogen. Viktige boligkonsentrasjoner ligger på Vinterbro, Nordby, Nygård/Solberg,
Sneissletta og Haugerud/Holstad.

Dagens E18 over Sneissletta.

0.1.2 Konsekvenser
De største konsekvensene av tiltaket er knyttet til nærområdet / «hundremeterskogen» til
Vinterbro barnehage, som vil bli betraktelig mindre som følge av tiltaket. Gang- og
sykkelvegforbindelse over Vinterbrokrysset vil bli opprettholdt, og en ny atkomst fra
rundkjøring til pukkverket vil sikre atkomsten til Nøstvedtmarka fra Vinterbro/Sjøskogen. En
ny tursti fra Nygård langs østsiden av ny E18 vil forbedre tilgjengeligheten til marka
ytterligere. Leonardo da Vinci bru vil bestå som et identitetsskapende element og som gangog sykkelvegforbindelse. På Sneissletta vil de fleste boligene langs dagens E18 få mindre
støy da det ikke blir gjennomgangstrafikk her, mens ny trasé og nytt Holstadkryss
beslaglegger randsonen av Holstadmarka. Askjumskogen og bomiljøet på Haugerud vil ikke
påvirkes direkte av tiltaket, men vil få økt støy.
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0.1.3 Konsekvenser i anleggsfasen
Atkomsten til Nøstvetmarka fra Vinterbro og Nygård kan bli berørt. Vinterbro barnehage kan
komme til å måtte stenge i deler av anleggsperioden. Konsekvensene i anleggsfasen er
videre knyttet til støy, støv og rystelser, samt barriereeffekter. Barrieren mellom Sneissletta
og Holstadmarka vil bli større i anleggsfasen enn i dagens situasjon og i ferdig situasjon.

0.2 Ski kommune
0.2.1 Verdivurdering
I Ski kommune er det verdier knyttet til Prestegårdskogen / Grytelandskogen som lokalt
turområde. Særlig viktig er skiløypa mellom Ås og Ski som krysser gjennom skogen.
Gjennom Frestadmarka går den gamle Kongevegen. Viktige boligkonsentrasjoner er
Kråkstad og Håpet. Ellers ligger det spredte boliger i planområdet.

0.2.2 Konsekvenser
Konsekvenser av tiltaket er i hovedsak knyttet til barrierevirkning, støypåvirkning og
fragmentering av Prestegårdskogen / Grytelandskogen, og nærføring til hus og gårder da ny
E18 går i dagen i hele dette området. Skiløypa mellom Kråkstad og Bjerke må legges om.
Frestadmarka blir derimot lite påvirket da E18 vil gå i tunnel her.

0.2.3 Konsekvenser i anleggsfase
Konsekvensene i anleggsfasen er i hovedsak knyttet til støy, støv og rystelser, samt
barriereeffekter. Skiløypa mellom Kråkstad og Bjerke må legges om.
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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. 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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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, blå linje viser fortau og grønn linje viser driftsveg.

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
sykkelvegsystemet langs Myråsdalen/Kveldroveien. Dette er fordi dagens
hovedsykkelvegrute går via Myråsdalen. Det eksisterende tilbudet vurderes som godt nok.
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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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Sneissletta

Nygård
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.
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
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langs vestsiden av ny E18. Gang- og sykkelvegen vil være dimensjonert slik at det er mulig å
kjøre på den med landbruksmaskiner.

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

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.
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.
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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 atkomstveg til Store Gryteland (Gryteland
lokalvei) over E18 i bru. Kilde: VR-modell

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.

Nordre Gryteland gård

Grytelandskogen
Mot
Kråkstad

Nordre
Skuterud

Store Gryteland gård
Glennetjern

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

Gryteland viltovergang

Figur 12: Detalj som viser vilt- og friluftskryssing ved Grytelandskogen. 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

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. Navnene på konstruksjoner er foreløpige.
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Figur 17 Oversikt bruer og kulverter ved nytt Vinterbrokryss

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 vegetasjon for å
skjerme viltet fra menneskelig aktivitet.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

Konsekvensutredning Nærmiljø og friluftsliv

Figur 18 Fugleperspektiv fra nordsiden
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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
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 av 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 kjøreretning. 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 temanrapport for massedeponi, «Rapport – 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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VERDIVURDERING

2.1 Vinterbro – Nygård
Utredningsoppgaver for nærmiljø og friluftsliv fra planprogrammet

Dagens situasjon – overordnede karakteristiske trekk
Befolkning og boligområder
Tettest befolkning på delstrekningen er på området Vinterbro/Sjøskogen/Toåsen, vest for
Vinterbrokrysset. Boligområdene sørøst for Nygårdskrysset (Nygård/Solberg) og på Nordby
omtales i neste avsnitt.

Øvrige bebygde områder
I området Vinterbro/Sjøskogen/Toåsen finnes følgende barnehager og skoler:
•
•
•
•
•

Vinterbro barnehage, kommunal
Togrenda barnehage, kommunal
Orregrenda barnehage AS
Sjøskogen barneskole
Sjøskogen foreldrelagsbarnehage BA

Det er Vinterbro barnehage som ligger nærmest dagens Vinterbrokryss av disse.
Barnehagen bruker et skogområde - en «hundremeterskog» - som ligger mellom
barnehagen og fjellskjæringen ned mot dagens Vinterbrokryss. Dette er et supplerende areal
til barnehagens uteområde innenfor gjerdet til barnehagen. Denne «hundremeterskogen»
ligger utenfor barnehagens eiendomsgrenser, men barnehagen har avtale med grunneier om
at de kan bruke området fritt, tilrettelegge området slik de ønsker, samt hogge i og
vedlikeholde området. Barnehagen har tilrettelagt med gapahuk med mer (Figur 34).
Barnehagebarna har selv vært med å tilrettelegge området /31/. Det er i dag et nettinggjerde
med høyde ca. 1,2 meter som sikrer kanten av skjæringen.
Barnehagen bruker området svært mye, og alle avdelingene har stor glede av uteområdet.
For de minste barna er det praktisk at området ligger så nær barnehagen. Barnehagen har
også tilrettelagt med akebakke bak barnehagen og ned mot dagens kryss. Avdelingene med
de største barna bruker også lavvo-området til Sjøskogen skole, som ligger lenger vest og
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lenger vekk fra dagens Vinterbrokryss. Vinterbro barnehage bruker ikke Nøstvedtmarka i
nevneverdig grad /31/.

Figur 34 «Hundremeterskogen» til Vinterbro barnehage. Foto: Mette Skarpaas

Offentlige/felles møtesteder og andre uteområder
Vinterbro senter er et møtested. Ved senteret ligger også et treningssenter: SportSenter1.

Identitetsskaperne områder/elementer
Nordby kirke er et identitetsskapende element.
Tusenfryd fornøyelsespark er også et identitetsskapende element i området.
Franzefoss Pukk utgjør en negativ identitetsbærer i området, sett ut fra nærmiljø og
friluftslivsinteresser.

Veg- og stinett for gående og syklende
På vestsiden av E6 går det gang- og sykkelveg langs fv. 156 og gjennom Myråsdalen (Figur
35).
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Figur 35. Eksisterende gang- og sykkelvegnett langs veg. Rød linje (heltrukket og stiplet) viser E6/E18. Heltrukne
blå linjer viser gang- og sykkelveger, mens stiplet blå linje viser tilbud for gående/syklende som ikke er tilrettelagt.
Grønne symbol viser planskilte kryssingsmuligheter for gående og syklende. /07/.

Ved Vinterbrokrysset krysser gang- og sykkelvegsystemet E18 og E6 planskilt tre steder
(Figur 36):
•

Bredt fortau på brua fra fv. 156 til Franzefoss Pukk AS. Det er fotgjengerovergang fra
gang- og sykkelvegen langs fv. 156 og over til brua. Denne er en forbindelsen ut i
Nøstvetmarka.

•

Gang- og sykkelveg som først krysser fv. 156 i bru og deretter E6 over
Nordbytunnels nordre tunnelportal. Denne traseen ble åpnet høsten 2013 og gir en
godt tilrettelagt kryssingsmulighet. Videre kan gående og syklende benytte gang- og
sykkelvegen langs Myråsdalen og Kveldroveien fram til Nygårdskrysset og Leonardo
da Vinci bru.

•

Undergang under E18 nord for Vinterbrokrysset fra fv. 156 som fører direkte ut i
Nøstvetmarka uten spesiell tilknytning til E18.
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Figur 36 Innfallsporter, stier og sykkelruter i Nøstvedtmarka og ved Vinterbro /22/.

Friluftsområder
Nøstvedtmarka er et friluftsområde øst for E18. I marka er det flere stier, skiløyper og
sykkelveger /23/. Gjennom området går den historiske Fredrikshaldske Kongevei som inntil
1870 var vei mellom Christiania og Svinesund. På Stuene, der det er servering i helgene i
vintersesongen, lå den tidligere sagagården Såd. Nordbyspeiderne har speiderhytte på
Stuene. Det er flere innfallsporter til marka (Figur 36 og Figur 37):
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I vest: Pukkverket øst for Vinterbrokrysset. Her er en liten p-plass med plass til ca. 5
biler. Skiforeningens skilt viser rødmerka løype til Stuene, Hebekk og Oppegård.
Denne følger grusveg som også er egnet til tur og sykling. Grusvegen er privat og
avstengt for kjøring med bom. Denne innfallsporten er særlig egnet for beboere på
Vinterbro/Sjøskogen.
I vest: Undergang fra fv. 156 under E18 nord for Vinterbrokrysset. Dette er en
grusvei (Nøstvedtvegen) som er stengt for privatbiler. Ved undergangen har
Skiforeningen satt sykkelskilt som peker mot Ski og Oppegård, samt at
Turistforeningen har satt opp skilt som viser blåmerka sti til Stuene, Hebekk og
Haugbro. Denne innfallsporten er egnet for beboere i Fålesloråsen.
I nord: Oppegård
I sør: Gårdmannsbråten og Hebekk

Skiløypene i Nøstvedtmarka prepareres av Skiforeningen (Figur 37). I sør henger løypene
sammen med lysløypa i Bollerudåsen.

Figur 37 Skiløyper i Nøstvedtmarka, preparert av Skiforeningen /21/.
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Det er også skogsområder nord for Vinterbro i retning Svartskog. Her finnes flere umerka
stier som starter ved Sjøskogen. Ellers finnes små skogholt ifm boligområdene i
Sjøskogen/Vinterbro. Pollevannet er egnet for bading og her finnes en badeplass. Sør for
Togrenda er det også skogsområder over E6-tunnelen i området rundt Kirkerudåsen med
flere umerka stier. Ved Nordby er det turområdet rundt Vardåsen, nord for tettstedet.
Ås idrettslag har gitt ut en brosjyre med omtale av «turskatter» i kommunen.
Tur 2 beskriver tur til «Nøstvetfunnet», en
steinalderboplass ved Sjøskogen. Tur 3
beskriver tur fra Gårdmannsbråten langs
kongevegen til Stuene i Nøstvetmarka. Tur 4
beskriver tur til Vardåsen i Nordby. Fra
utsiktspunktet på toppen er det fin utsikt mot
Oslo og fjerne åser, samt tilrettelagt med
rastebenk (Figur 38).

Figur 38 Utsnitt av oversiktskart fra "Turskatter i Ås" /15/.

Verdivurdering av delområder
Registreringskategoriene som er brukt under beskrivelsen av dagens situasjon danner
utgangspunkt for inndeling i delområder som er verdisatt (tabell 1). Alle barnehager og skoler
i området har stor verdi, men de skilles ikke ut som eget verdiområde (unntatt Vinterbro
barnehage).
Tabell 1Verdisatte delområder på strekningen Vinterbro - Nygård

Nr.

Navn
delområde
Vinterbro/
Sjøskogen/
Fålesloråsen

Beskrivelse

Verdi

Vanlig boligområde med barnehager og skole, samt
den regionale fornøyelsesparken Tusenfryd.
Fålesloråsen er et boligområde nord for Tusenfryd.
Eksisterende E18 og kryss på Vinterbro ligger øst for
boligområdene. Deler av området har en viss grad av
miljøulempe pga. E18 og Franzefoss Pukk.

Middels
verdi

2

Vinterbro
barnehage

Barnehage som ligger nær dagens kryss på Vinterbro.
Barnehagen bruker skogsområdet i retning krysset
som «hundremeterskog», der det er tilrettelagt med
lavvo mm. Denne barnehagen skilles ut som eget
delområde da tiltaket vil gi direkte konsekvenser for
denne barnehagen, i tillegg til at den ligger innenfor
planområdet.

Stor verdi

3

Togrenda

Vanlig boligområde med barnehager.

4

Nøstvetmarka

Friluftsområde for befolkningen i Ski og Oppegård.
Marka er også tilgjengelig for beboere på Vinterbro,
Sjøskogen, Fålesloråsen og Togrenda. Tilrettelagt med
merka stier og preparerte skiløyper.

Middels
verdi
Middels stor verdi

1
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Myråsdalen /
Kveldrovegen: gangog sykkelveg
forbindelsen

Gang- og sykkelvegforbindelse gjennom Myråsdalen
fra Vinterbro til Nygårdskrysset og Leonardo da Vinci
bru, langs Kveldrovegen.
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Gang- og
sykkelveg
forbindelse
gjennom
området
har stor
verdi.
Selve
næringso
mrådet har
ingen verdi
for temaet.

2.2 Nygård – kommunegrensa
Utredningsoppgaver for nærmiljø og friluftsliv fra planprogrammet:

Dagens situasjon – overordnede karakteristiske trekk
Befolkning og boligområder
Innenfor planområdet er det størst boligkonsentrasjoner på Nygård/Solberg, Nordby,
Sneissletta og Haugerud. Ellers i planområdet er det spredte boliger, ofte i tilknytning til
gårdsbruk.

Øvrige bebygde områder
Jordbrukslandskap med infrastrukturanlegg som E18, Holstadveien og jernbane er
dominerende i og omkring planområdet. Det er spredt bosetting i området, hovedsakelig
gårdsbruk, herunder Øvre og Nedre Holstad gård og Vestre Haugerud gård. Øst for
Østensjøvannet ligger Felleskjøpet.
I området finnes følgende barnehager og skoler:
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Solberg barneskole
Solbergtunet barnehage
Nordby barneskole
Nordbytun ungdomsskole
Steinerskolen i Ås (gamle Holstad skole)
Haugtussa steinerbarnehage

Solberg, Nordby og Sjøskogen barneskoler sogner alle til Nordbytun ungdomsskole, som er
en av to ungdomsskoler i Ås kommune. E18 er skolekretsskille mellom Nordby og Solberg
barneskoler. Ungdomsskoleelever som tidligere gikk på Solberg barneskole, bruker da Vinci
bru for å komme til skolen. Også elever som bor på Sneissletta bruker da Vinci bru som
skoleveg til Nordbytun. Krav for å få skoleskyss med buss i Ås kommune er 4 km, noe som
vil si at elevene som tidligere gikk på Solberg barneskole i all hovedsak kommer seg til
ungdomsskolen på egen hånd /32/.

Offentlige/felles møtesteder og andre uteområder
Ved Nordbytun ungdomsskole ligger Nordbyhallen med svømmehall, fotball- og
håndballbane m.m. Nordby idrettsplass har kunstgress og ligger sør for Nordby skole.
På Haugerud ligger et hjemmebakeri.
På Sneissletta vest for dagens E18 ligger Sneis gård som har hest som næring. Enkelte
ryttere rir herfra og ut i Holstadmarka /33/.

Identitetsskaperne områder/elementer
Leonardo da Vinci bru er et identitetsskapende element på delstrekningen, da denne brua er
et «landemerke», referansepunkt og kjent blant mange.
Østensjøvannet kan karakteriseres som et identitetsskapende element, da dette er et av få
vannspeil i omegnen. Østensjøvannet er lite brukt til rekreasjon da det er et naturreservat
med ferdselsrestriksjoner.
Askjum gård ved Østensjøvannet er med sin allé også et identitetsskapende element.

Veg- og stinett for gående og syklende
Leonardo da Vinci bru er en gang- og sykkelvegbru som bl.a. forbinder Nygård/Solberg med
Nordby. Brua er også et viktig knutepunkt for gang- og sykkelvegnettet i området, og den
benyttes som skoleveg.
Gang- og sykkelveger på strekningen går fra Nygårdskrysset og på vestsiden av
eksisterende E18. Deretter krysses E18 planskilt over da Vinci bru, og fortsetter gjennom
boligfeltet på Nygård/Solberg på en ikke-tilrettelagt trasé i blandet trafikk (Nygårdsveien).
Denne strekningen på Nygårdsveien oppleves i dag som trafikkfarlig og lite egnet som gangog sykkelveg, da dette er en trafikkert 30-sone med dårlig fartsdemping. Traseen er mye
brukt til tur, rulleskitrening etc. Fra Nygårdsveien fortsetter traséen på gang- og sykkelveg
langs Rissletta og videre til Sneissletta på østsiden av E18, hvor det er tilrettelagt kryssing
med midtrabatt og fotgjengerfelt over E18 ved Bjerknes. Deretter fortsetter gang- og
sykkelvegen til Holstadkrysset på vestsiden av E18, hvor det er planskilt krysning under E18
som forbindelse til gang- og sykkelveg langs fv. 152 mot Ski (Figur 39).
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Figur 39 Eksisterende gang- og sykkelvegnett langs veg /07/.
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Figur 40 Sykkelruter og fotruter på strekningen Nygård – kommunegrensa /22/.

Det er flere sykkelruter i området (Figur 40). Grusvegen langs vestsiden av jernbanen
benyttes i dag til turformål. Man kan følge grusveien fra Ås og nordover mot Ski. Grusvegen
krysser jernbanen i overgang ved Haugerud og kobler seg inn på gang- og sykkelvegen
langs fv. 152. Det er mulig å koble seg på grusveien planskilt der jernbanen krysser E18 og
fortsette retning Ski. Turvegforbindelse gjennom Askjumskogen er del av nasjonal sykkelrute
mellom Ås og Ski (Figur 40). Disse traseene brukes både som turveg, joggerunder og til
sykkeltrasé.

Friluftsområder
Holstadmarka (også kalt Finstadmarka) er et viktig friluftsområde for befolkningen i Ski og
omegn. Langs Søndre Tverrveg er det tilrettelagt med to overganger som leder gående inn
på stinettet i marka. Denne vegen ble ferdigstilt i 2007 og beslagla den gang en del av
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Holstadmarka i nordøst /09/. Disse to overgangene knytter seg på rødmerka rundløype i
marka (figur 41). Og så fra Nygård og Solberg skole er det gode atkomster inn i marka.

Figur 41 Det er flere innfallsporter inn til Holstadmarka fra Finstad og Nygård /16/.

Det er rødmerket en rundløype i marka med Skiforeningens skilt, men denne er ikke kjørt
opp til skiløype de siste årene (Figur 42). Traseen er imidlertid i bruk på barmark.

Figur 42 Merka skiløype i Holstadmarka, rød stiplet linje.
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Tilgjengeligheten fra Sneissletta til Holstadmarka er i dag begrenset, da det i hovedsak er
dyrka mark mellom bolighusene og skogen. Det finnes imidlertid enkelte innfallsporter fra
E18 og inn i marka, men ingen av disse er tilrettelagt og særlig egnet (Figur 43). Sneis gård
vest for E18 har hest som næring. Fra denne gården er det enkelte som rir ut i marka.
Ridende krysser E18 på tilrettelagt gangfelt, rir deretter langs åkerkanten og boligfeltet og
kobler seg på sti inn i marka /33/. Det er generelt mye ridning i marka, også med hester fra
andre gårder.

Figur 43 Ikke-tilrettelagte innfallsporter til Holstadmarka fra Sneissletta /16/.
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Det er flere stier og tråkk i marka, og det er gode muligheter for ulike rundturer. Skimt
orientering har laget orienteringskart over området, sist oppdatert i 2012. Dette brukes til oløp og turorientering. Figur 44 Turtips for Holstadmarka fra nettsidene til Ski kommune /24/.

Figur 44 Turtips for Holstadmarka fra nettsidene til Ski kommune /24/.

Askjumskogen sør for Haugerud er et nærfriluftsområde som strekker seg sørover til
boligbebyggelsen i Ås, øst for jernbanelinja. Området brukes av mange til friluftsliv, lek og
trening. Det er en 4 km lang lysløype i området samt en rekke mindre stier (Figur 45).
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Figur 45 Lysløypa i Askjumskogen /22/.

Jernbaneverkets driftsveg vest for sporet er også del av
en sentral ferdselslinje i området. Driftsvegen har god
fremkommelighet som korteste linje uten mye stigning og
er dermed en attraktiv og mye brukt turvegforbindelse i
området. Vegen krysser jernbanen sør for Holstadkrysset
og kobler seg på nasjonal sykkelrute på Haugerud.
I Ås idrettslags brosjyre med omtale av «turskatter» i
kommunen ligger to turforslag nær ny veglinje for E18.
Tur 5 beskriver tur til husmannsplassen Salstein. Tur 12
beskriver tur i Askjumskogen utenfor den opparbeidede
lysløypa (Figur 46).

Figur 46 Utsnitt av oversiktskart fra "Turskatter i Ås" /15/.

Verdivurdering av delområder
Registreringskategoriene som er brukt under beskrivelsen av dagens situasjon danner
utgangspunkt for inndeling i delområder som er verdisatt. Inndelingen i delområder og
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verdisettingen av disse avviker noe fra temarapport nærmiljø og friluftsliv for
kommunedelplanen. Dette har flere årsaker:
•
•

Grensen for planområdet utvidet noe for reguleringsplanen og flere helhetlige
områder er dermed innlemmet i denne rapporten
Denne temarapporten for reguleringsplanen er på et mer detaljert nivå enn
temarapporten for kommunedelplanen

Tabell 2 Verdisatte delområder på strekningen Nygård - kommunegrensa

Nr

Navn
delområde
Nordby

Beskrivelse

Verdi

Boligområde. Nordby barneskole og Nordbytun
ungdomsskole. Nordby kirke. Nordbyhallen og Nordby
idrettsplass trekker verdien av området opp.

Middels stor verdi

7

Nygård /
Solberg

Nygård/Solberg er et vanlig, etablert boligområde med
tett boligbebyggelse, Solberg skole og Solbergtunet
barnehage. Delområdet dekker også boliger nord for
Nygårdskrysset langs Gamle kongeveg til
Gårdmannsbråten. Eksisterende E18 ligger i dag vest
for boligområdet, og skaper støy i området /05,06/.

Middels

8

Leonardo
da Vinci bru
og
tilhørende
gang- og
sykkelveg
nett
Holstadmarka
Rissletta og
Sneissletta

Brua er et identitetsskapende element, men er ikke
universelt utformet. Brua er et viktig krysningspunkt i
gang- og sykkelvegnettet, særlig som skoleveg og
atkomst til Nordbyhallen og Nordby idrettsplass fra Ski.
Brua er også et knutepunkt for gang- og sykkelveg
videre sørover langs E18, som beskrevet over.

Stor

Nærfriluftsområde til Ski. Se beskrivelse over.

Middels stor verdi
Liten middels
verdi

11

Kongeveien

Området omfatter kulturlandskapet rundt den
Fredrikhaldske Kongevei mellom Ås og Nygård. Spredt
boligbebyggelse langs fv. 56. Lav konsentrasjon av
boliger.

Liten

12

Holstad

Holstad består i hovedsak av åkerlandskap med
diverse infrastruktur (jernbanen og veger) og spredte
boliger og gårdsbruk, herunder Øvre og Nedre Holstad
gårder. Det går gang- og sykkelveg langs eksisterende
E18 og langs fv. 152. Gang- og sykkelveg mot Ski og
langs jernbanen er positivt for nærmiljøet, samt at
miljøet rundt Øvre og Nedre Holstad gård bidrar til å gi
området identitet.

Liten –
middels
verdi

6

9
10

Rissletta og Sneissletta har spredt boligbebyggelse på
begge sider av eksisterende E18. Sneis gård vest for
dagens E18 har hest som næring. Enkelte ryttere
bruker Holstadmarka til turridning. Ryttere krysser
dagens E18 via gangfeltet på Sneissletta, rir deretter
rett fram langs jordekanten/langs boligfeltet og inn i
marka /33/. Sneissletta er et vanlig boligområde med
middels konsentrasjon av boliger, men har miljøulempe
pga E18.
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13

Haugerud

På Haugerud ligger Steinerskolen i Ås og Haugtusse
steinerbarnehage, samt en del boliger. Haugerud er
også innfallsport til Askjumskogen. Turvegforbindelse
mellom Ås og Ski krysser gjennom området og er en
del av nasjonal sykkelrute. Hjemmebakeri /08/.
Barnehage, skole og turområder trekker verdien av
området opp.

Middels
verdi

14

Askjumskogen

En av få skogsområder i Ås. Lysløype. Sykkelveger. Se
beskrivelse over.

Stor verdi

15

Østensjøvannet

Østensjøvannet er et av få vannspeil i omegnen og har
dermed betydning som et identitetsskaperne element.
Bruksverdien av området er derimot begrenset, da
dette er et naturreservat med ferdselsrestriksjoner. Det
foregår noe fiske og fuglekikking i/ved Østensjøvannet.
At dette er eneste, større vannspeilet i omegn er med
på å gi området opplevelsesverdi. Øst for vannet ligger
det spredte boliger og gårdsbruk.

Liten middels
verdi

16

Askjum /
Skuterud

Askjum / Skuterud er preget av åpent kulturlandskap
med spredt bosetting. Området er egnet til sykkel-, gå-,
og skiturer i kulturlandskapet, men er ikke et typisk
friluftslivsområde. Askjum gård med alleen er et
identitetsskapende element i kulturlandskapet.

Liten –
middels
verdi
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2.3 Kommunegrensa – Retvet
Utredningsoppgaver for nærmiljø og friluftsliv fra planprogrammet:

Dagens situasjon – overordnede karakteristiske trekk
Befolkning og boligområder
Innenfor planområdet er det størst boligkonsentrasjoner på Hesteskoen (Håpet og Zion) og
Kråkstad sør. Ellers i planområdet er det spredte boliger, ofte i tilknytning til gårdsbruk.

Øvrige bebygde områder
Planområdet er preget av jordbruk, skogbruk og spredt bosetting. Det ligger et plantesenter
langs dagens E18 ved Hesteskoen.
I området finnes følgende barnehager og skoler:
•
•

Kråkstad barne- og ungdomsskole
Kråkstad barnehage med tre avdelinger: Kråkstad, Skotbu og «Blåveiskroken» på
gamle Bjerke skole ved Berger

Offentlige/felles møtesteder og andre uteområder
Kråkstad kirke og Kråkstad idrettshall er møteplasser som ligger utenfor planområdet. Utover
dette er det ikke registrert noen offentlige og felles uteområder i planområdet.

Identitetsskapende områder/elementer
Kråkstad kirke er et identitetsskapende element ved Kråkstad. Kirken ble reist på andre
halvdel av 1100-tallet.

Veg- og stinett for gående og syklende
Langs dagens E18 er det kun et stykke med gang- og sykkelveg fra Kråkstad syd retning
Asper. Se figur under.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

Konsekvensutredning Nærmiljø og friluftsliv

44

Figur 47 Gang- og sykkelvegnett langs veg /07/.
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Figur 48 Sykkelveger og fotruter på strekningen kommunegrensa – Retvet /22/. Mulige parkeringsplasser rundt
Grytelandskogen / Prestegårdskogen indikert med P /26/. Også Glenneveien brukes som sykkelrute og er en
viktig sykkelforbindelse mellom Ås og Kråkstad. Glenneveien er ikke markert som sykkelrute på dette kartet, men
vises på Figur 49.

Det er flere sykkelruter og fotruter i området (Figur 48). Den gamle kongevegen over
Frestadskogen sør for Kråkstad er en turveg med historisk betydning. Vegen er ikke
tilrettelagt for friluftslivsformål i dag, men i Ski kommunes kommunedelplan for kulturminner
er Kongevegen gitt prioritet.
Skiforeningen har ulike forslag til sykkelruter langs strekningen (Figur 49).
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Figur 49 Skiforeningens forslag til sykkelruter i området markert med blått /21/, samt andre veger som brukes til
sykling av lokale markert med grønt /04/.

Skiforeningen organiserer prepareringen av løyper i kulturlandskapet i planområdet (Figur
50).

Figur 50 Skiforeningens preparerte skiløyper på strekningen /21/.

Det går en løype mellom Ås og Kråkstad som prepareres av Drøbak – Frogn IL for
Skiforeningen. Det går også løype mellom Kråkstad og Bjerke skole som prepareres av
Kråkstad IL. Denne løypa gir mulighet for en lengre rundtur til Skotbu og tilbake til Kråkstad.
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Løypene er også knyttet opp mot løypenettet i Gaupesteinsmarka. I tillegg til Skiforeningens
skiløyper blir det kjørt opp løyper med scooter på jordene rundt Glennetjern.

Friluftsområder
Ski kommune har store friluftslivsområder i Sørmarka og ellers mindre nærfriluftslivsområder
spredt rundt i hele kommunen. Innenfor plan- og influensområdet er det flere nærturområder
av varierende størrelse. Skogholtene og kulturlandskapet ellers blir brukt til friluftslivsformål
av beboere i området. Planområdet ligger utenfor de større sammenhengende
skogsområdene i Sørmarka.
Skogholtene og det åpne kulturlandskapet er egnet for friluftsliv året rundt. Da skogen
framstår som stedvis tett og uframkommelig, er trolig bruken høyest langs stier og
kjerreveger. Om vinteren når forholdene tilsier det, er hele kulturlandskapet egnet for
skigåing. Grytelandskogen / Prestegårdskogen er av betydning, da denne er blant de største
skogholtene i planområdet, og skiløype og sykkelrute går igjennom skogen.
Glennetjern er et av få vannspeil i området. Tjernet er en rik kulturlandskapssjø med
viersumpskog og rike starrsumper rundt tjernet. Området har en egen interessegruppe,
Glennetjernets venner. Kråkstad barne- og ungdomsskole bruker tjernområdet i
undervisningen. Det er tilgang til Glennetjernet fra Glenne Østre /26, 34/. Det er ingen skiltet
parkeringsplass eller skiltet veg til tjernet, men en trasé/traktorveg gjennom dyrka marka kan
benyttes som atkomst. Tjernsområdet er ikke tilrettelagt med unntak av noen klopper. Mye
ferdsel i området er ikke ønskelig ut fra naturverdiene i området (bla hekkende fugl).
Tilgangen fra Glenne Østre er den eneste tilgangen til våtmarksområde med unntak over
dyrka marka fra gårdene rundt. Det er ikke mange besøkende i området rundt Glennetjern,
men området har betydning for spesielt interesserte fuglekikkere.

Verdivurdering av delområder
Registreringskategoriene som er brukt under beskrivelsen av dagens situasjon danner
utgangspunkt for inndeling i delområder som er verdisatt. Inndelingen i delområder og
verdisettingen av disse avviker noe fra temarapport nærmiljø og friluftsliv for
kommunedelplanen. Dette har flere årsaker:
•

Grensen for planområdet utvidet noe for reguleringsplanen og flere helhetlige
områder er dermed innlemmet i denne rapporten

•

Denne temarapporten for reguleringsplanen er på et mer detaljert nivå enn
temarapporten for kommunedelplanen

Tabell 3 Verdisatte delområder på strekningen kommunegrensa - Retvet

Nr

Navn
delområde

Beskrivelse

17

Gryteland /
Prestegårdskogen

På Gryteland ligger en større skog, kalt Prestegårdskogen og
Middels
Grytelandskogen. Det er grusveger i skogen som egner seg til verdi
sykling / gåturer. For området Gryteland / Glenne finnes det okart utgitt av Ås IL i 2010. Det ligger et sjeldent gravminne nord
i skogen, en steinsetting med ni kampesteiner.
Skiløypa mellom Ås og Kråkstad går gjennom Gryteland.
Denne blir kjørt hver vinter ved nok snø med stor maskin og er
mye brukt. Sykkelrute og turveier. Det er ingen merka stier i
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skogen. Lokal bruk av Kråkstad og Ås sin befolkning. Skogen
brukes i undervisningen på Kråkstad skole og Rustad skole i
Ås /011, 012/. Treningsbane for hest ved Nordli gård.
18

Kråkstad /
Håpet

Kråkstad syd og Hesteskoen er to boligkonsentrasjoner som
ligger øst for dagens E18, og de eneste områdene med
tettsted langs dagen E18-strekning i Ski kommune. Kråkstad
kirke er et identitetsskapende element og møtested i området.
Skiløypa mellom Ås og Kråkstad krysser gjennom området
mellom Kråkstad og Håpet. Skole, barnehage, idrettshall og
kirke ligger i området.

Middels
verdi

19

Bjastad /
Glennetjern

Bjastad er preget av åpent kulturlandskap med spredt
bosetting, samt mindre skogholt. Området er egnet til sykkel,gå-, og skiturer i kulturlandskapet.
Scooterpreparert skiløype fra Kråkstad, gjennom Bjastad og
mot Bjerke og Berger. Sørvestre deler av delområdet dekkes
av o-kart Kroer utgitt av Ås IL 2010.
Glennetjern er et av få vannspeil i området. Se beskrivelse
over.

Middels
verdi

20

Frestad /
Frestadmarka

På Frestad ligger et skogholt som en større øy i
kulturlandskapet. Gjennom dette skogholtet går den gamle
kongevegen. Kongevegen er ikke tilrettelagt for friluftsliv i dag,
men det er planer om en opprustning av vegen til friluftsformål.
Befolkningsgrunnlaget for bruk er hovedsakelig i Kråkstad og
ellers den spredte bosettingen i området.

Liten –
middels
verdi

21

Myrvoll

Myrvoll ligger øst for dagens E18. Av tekniske inngrep finnes
to høyspentmaster i tillegg til eksisterende E18. Området
består av kulturlandskap med åpne jorder, skogholt og enkelte
gårdstun. Området har trolig lokal friluftslivsbruk, men er ikke
et typisk utfartsområde. Det er kun spredt boligbebyggelse i
området.

Liten
verdi

22

Retvet

Innenfor området ligger jorder og noen spredte boliger.
Skogholtet ved Retvet ligger i planområdets østligste del og
strekker seg nordover mot Skotbu. Skogholtet er ikke et typisk
utfartsområde og har trolig kun lokal bruk. Det er ingen
merkede stier i området. Det er heller ikke registrert noen
andre tilrettelegginger for friluftsliv i området.

Liten
verdi

23

Berger

Berger ligger vest for dagens E18. Området består av
kulturlandskap med åpne jorder, skogholt og enkelte gårdstun.
Av tekniske inngrep finnes to høyspentmaster i tillegg til
eksisterende E18.
Området blir flittig brukt til friluftsliv av innbyggerne i området.
Mellom husstandene er det trafikksikre veger som ofte brukes
av barn. Skogs- og gårdsveger knytter området sammen. På
vinteren blir det kjørt opp skiløype som knytter Bergergrenda
sammen med løypenettet i Kråkstad og Ås. Ellers brukes
området til sanking av sopp og bær. Hundepensjonat og
hestesenter i Bergervegen /10/.

Liten –
middels
verdi
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3 KONSEKVENSER
Støy i boliger og innløsning av boliger er prissatte konsekvenser. Støy er her vurdert i forhold
til boligområdenes uteområder og i friluftsområder. Innløsning av boliger er vurdert i forhold
til hvilken innvirkning dette har på bomiljøet.

3.1 Vinterbro – Nygård
Tabell 4 Omfang og konsekvens for strekningen Vinterbro - Nygård

Nr
1

Navn
delområde
Vinterbro/
Sjøskogen/

Omfang og konsekvens
Randsonen av boligområdet i øst blir liggende noe nærmere en arm i
nytt Vinterbrokryss, men tiltaket vil ikke endre mye i forhold til dagens
situasjon.
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Middels verdi sammenholdt
med intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).

2

Vinterbro
barnehage

De største konsekvensene av nytt Vinterbrokryss knytter seg til
Vinterbro barnehage. Ny rundkjøring med ramper som er planlagt i
«hundremeterskogen» til barnehagen vil beslaglegge store deler av
denne, samt gi en høyere fjellskjæring ned mot nytt kryss. Ny
støyskjerm vil dempe støyen og sikre fjellskjæringen.
Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang. Stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens (- - -).

3

Togrenda

Tiltaket vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon.
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Middels verdi sammenholdt
med intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).

4

Nøstvedtmarka

Forbindelsen mellom Vinterbro/Sjøskogen og Nøstvedtmarka vil bli
opprettholdt via gangbroer og fortau på nye broer gjennom
Vinterbrokrysset, samt en femte arm i rundkjøring som gir egen atkomst
til pukkverk og marka, også den med fortau.
På østsiden av E18 mellom Nygårdskrysset og Vinterbrokrysset langs
vestsiden av Vassflobekken vil det bygges en gruset driftsveg som vil
fungere som atkomst/tursti ut i Nøstvedtmarka fra denne siden. Denne
turstien vil føre til økt tilgjengelighet ut i marka fra Nygård.
Tiltaket vil ikke endre dagens situasjon i selve marka.
Tiltaket er vurdert til å ha intet - lite positivt omfang. Middels – stor
verdi sammenholdt med intet - lite positivt omfang gir ubetydelig - liten
positiv konsekvens (0 / +).

5

Myråsdalen /
Kveldro-veien:
gang- og
sykkelveg
forbindelsen

Gang- og sykkelveg som krysser fv. 156 i bru og deretter E6 over
Nordbytunnels nordre tunnelportal vil fortsette å eksistere ved bygging
av ny E18. Det samme vil gang- og sykkelveg forbindelsen videre
gjennom Myråsdalen på Kveldroveien ned til Nygårdskrysset, da
utvidelsen av E18 ikke vil berøre Kveldroveien.
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Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Stor verdi sammenholdt med
intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).
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Forslag til avbøtende tiltak
•

Gående og syklende er sikret atkomst og framkommelighet gjennom hele
Vinterbrokrysset, selv om fortausløsninger ikke er helt optimalt. Gjennom
detaljprosjektering må tryggheten til myke trafikanter være i fokus og universell
utforming må sikres i størst mulig grad.

3.2 Nygård – kommunegrensa
Tabell 5 Omfang og konsekvens for strekningen Nygård - kommunegrensa

Nr
6

Navn delområde
Nordby

Omfang og konsekvens
Tiltaket vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon.
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Middels - stor verdi
sammenholdt med intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).

7

Nygård / Solberg Langs Nygård / Solberg er det lagt opp til høy støyskjerm oppå voll.
Generelt vil tiltaket føre til økt støy i området, både pga økt hastighet
og økt trafikkmengde. Økningen vil bli merkbar. Økt støy pga økt
trafikkmengde vil komme gradvis og ikke virke veldig merkbart rett
etter ferdigstillelse av ny E18. Også husene langs Gamle Kongevei i
retning Gårdmannsbråten vil få økt støy.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. Middels verdi
sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens
(-).

8

Leonardo da
Vinci bru og
tilhørende gangog sykkelvegnett

Leonardo da Vinci brua består som identitetsskapende element.
Framtidig gang- og sykkelveg vil ligge på vestsiden av ny E18 sør for
Da Vinci bru over Rissletta og videre sørover på Sneissletta langs
dagens E18/framtidig lokalveg. Dette er en bedre løsning for gående
og syklende enn dagens situasjon, da man slipper en strekning
gjennom Nygård på en ikke-tilrettelagt trasé i blandet trafikk.
Da Vinci brua består som i dag og er ikke universelt utformet.
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Tiltaket er vurdert til å ha lite positivt omfang. Stor verdi
sammenholdt med lite positivt omfang gir liten - middels positiv
konsekvens (+ / + +).
9

Holstadmarka

Tiltaket, både veglinja og nytt Holstadkryss, vil beslaglegge
randsonen av Holstadmarka ut mot Sneissletta, og skape mer støy i
marka. Flere stier vil likefullt forbli intakte. Ridestien fra Sneissletta
vil bli hindret av ny E18, og barrieren mellom marka og Sneissletta
vil bli stor. Tilgjengelighet til marka blir kanalisert til viltovergangen
og til fortau langs bru over nytt Holstadkryss.
Ris viltovergang vil gi en god atkomst til marka fra Sneissletta, både
for turgåere og ridende. Viltovergangen blir kombinert med tursti
som blir direkte knyttet til Sneissletta og ny gang- og sykkelveg
langs vestsiden av ny E18.
Tiltaket er vurdert til å ha lite - middels negativt omfang. Middels stor verdi sammenholdt med lite – middels negativt omfang gir liten –
middels negativ konsekvens (- / - -).

10

Rissletta og
Sneissletta
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Tiltaket vil føre til mindre trafikk- og støybelastning for de boligene
som ligger nærmest E18 i dag da det ikke vil bli
gjennomgangstrafikk over Sneissletta. For de boligene som ligger
nærmest Holstadmarka og rampene opp mot nytt Holstadkryss vil
tiltaket føre til økt støy. Tiltaket vil kunne føre til et mer tungvint
kjøremønster for beboerne.
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Tiltaket er vurdert til å ha lite positivt omfang. Liten - middels verdi
sammenholdt med lite positivt omfang gir liten positiv konsekvens
(+).
11

Kongeveien

Tiltaket vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon. Det forventes
ikke mer lokaltrafikk på denne vegen.
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Liten verdi sammenholdt med
intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).

12

Holstad

Øvre Holstad gård samt 2 bolighus må innløses som følge av
tiltaket. Nedre Holstad gård får noe mindre trafikkbelastning, da ny
E18 vil ligge lenger unna gården.
Gang- og sykkelvegforbindelse er sikret gjennom nytt Holstadkryss
over ny E18 fra Sneissletta, hvor det også etableres en viltsluse slik
at man kan gå inn på stisystem i Holstadmarka.
I området hvor ny E18 møter jernbanen er det regulert inn en gangog sykkelvegforbindelse som starter der eksisterende driftsveg for
jernbanen krysser jernbanesporet i bru. Den følger langsmed
jernbanen, og kobler seg på eksisterende driftsveg for jernbanen
mot Ski.
Situasjonen for gående og syklende i dagens Holstadkryss vil forbli
uendret.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. Liten - middels verdi
sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens
(-).

13

Haugerud

For Vestre Haugerud gård vil tiltaket føre til at E18 kommer nærme
driftsbygningen. Tunnelportalen blir liggende rett nord for gården.
Trafikkretningen vil være rettet rett mot gården, men driftsbygningen
sørger for støyskjerming av tunet.
Støy fra kulverten og tunnelmunning vil skape et endret støybilde i
området og føre til økt støy for bomiljøet og boligene rundt gården.
Ellers vil tunnelen sørge for at bomiljøet på Haugerud forblir som i
dag.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. Middels verdi
sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens
(-).

14

Askjumskogen

Tiltaket vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon.
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Stor verdi sammenholdt med
intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).

15

Østensjøvannet

Tiltaket vil ikke endre noe i forhold til dagens situasjon, annet enn at
det blir mindre trafikk på dagens E18 nær vannet.
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Liten - middels verdi
sammenholdt med intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).
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Askjum /
Skuterud

54

Tiltaket vil hovedsakelig gå i tunnel gjennom delområdet, men vil
medføre fylling/tunnelpåslag rett ved Nordre Skuterud gård og skape
en barriere der vegen ikke går i tunnel. For Nordre Skuterud gård vil
tiltaket gi nærføring til gården.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. Liten - middels verdi
sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens
(-).

Forslag til avbøtende tiltak
•
•

I byggeplanen bør det sees på løsninger for å kunne gjøre gang- og
sykkelvegforbindelsen over Leonardo da Vinci bru mer universelt utformet.
Lokale støyavbøtende tiltak vurderes i byggeplan for boligene ved Nygård/Solberg,
inkludert boligene langs Gamle Kongevei nord for Nygårdskrysset, samt boliger på
Sneissletta som ligger nærmest Holstadmarka og nytt Holstadkryss. Det bør også
vurderes tiltak for å ivareta stillheten i Holstadmarka.

3.3 Kommunegrensa – Retvet
Tabell 6 Omfang og konsekvens for strekningen kommunegrensa - Retvet

Nr

Navn delområde

Omfang og konsekvens

17

Gryteland /
Prestegårdskogen

Tiltaket vil skape en barriere i landskapet og i skogen, og skape mer
støy. Som en del av tiltaket er det lagt opp til en viltkryssing i skogen,
Gryteland viltovergang, som også kan ivareta skiløypa, sykkelrute og
fotruter. Denne krysningen vil bøte på ulempene ny veg medfører,
men rutene må legges om for å tilpasse seg den nye kryssingen.
Kryssingen av ny E18 for Glennevegen og Askimvegen ved Store
Gryteland gård vil bestå, så disse vegene vil fortsatt fungere som
gjennomgående sykkelveger.
Flere bomiljøer/gårder (i størrelsesorden 3 bomiljøer) blir liggende
mellom dagens og ny E18 og vil oppleve økt støybelastning da
støyen vil komme fra to kanter.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. Middels verdi
sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens ().

18

Kråkstad / Håpet

Tiltaket vil føre E18 lengre vekk fra tettstedet, og dermed føre til
mindre støy, trafikk og barrierevirkning i området.
Dagens E18 vil bli egnet for gående og syklende da den vil
tilrettelegges med bred skulder.
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Tiltaket er vurdert til å ha stort positivt omfang. Middels verdi
sammenholdt med stort positivt omfang gir stor positiv konsekvens (+
+ +).
19

Bjastad / Glenne

Tiltaket vil skape barrierer og støy i kulturlandskapet da ny E18 vil gå
i dagen gjennom hele delområdet. Skiløypa mellom Kråkstad og
Bjerke vil måtte legges om noe og krysse på bru over Bjastadveien.
Atkomsten til tjernet fra Glenne Østre vil bli ødelagt. Dermed vil
tilgangen til tjernet bli begrenset. Glennetjernet og området rundt vil
få tydelig økt støy.
Flere bomiljøer blir påvirket av støy fra ny veg. Det gjelder i
størrelsesorden 6 bomiljøer med rundt 16 boliger totalt. Disse ligger
så langt fra dagens E18 at de vil få lite merkbar støy fra denne.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang. Middels verdi
sammenholdt med middels negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (- -).

20

Frestad /
Frestadmarka

Frestadtunnelen vil bli en lang tunnel hvor midterste parti bygges som
miljøtunnel. Skogområdene nær Kongeveien vil bli istandsatt etter
anleggsfasen, og turstien vil ikke bli berørt av tiltaket. Det skal også
reetableres dyrkamark over miljøtunnelen.
Ved tunnelinnslagene vil i størrelsesorden 2 bomiljøer bli påvirket av
støy fra ny veg. Disse ligger så langt fra dagens E18 at de vil få lite
merkbar støy fra denne.
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Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. Liten - middels verdi
sammenholdt med lite negativt omfang gir ubetydelig – liten negativ
konsekvens (0 / -).
21

Myrvoll

Tiltaket vil avlaste delområde Myrvoll, og det vil bli mindre trafikk og
støy i området.
Tiltaket er vurdert til å ha stort positivt omfang. Liten verdi
sammenholdt med stort positivt omfang gir liten - middels positiv
konsekvens (+ / + +).

22

Retvet / Brekke

Tiltaket vil avlaste deler av delområdet på Retvet, mens ny E18 vil
skjære igjennom området ved Brekke.
Ny E18 på bru over dagens E18 vil føre til mer støy enn i dag for
bomiljøene sør for E18. For bomiljøene nord for dagens E18 vil
situasjonen bedres.
Tiltaket er vurdert til å ha lite - middels negativt omfang. Liten verdi
sammenholdt med lite – middels negativt omfang gir liten konsekvens
(-).

23

Berger

Tiltaket vil ikke berøre grenda i stor grad, da ny E18 vil ligge nær
dagens E18 og langt fra husene i grenda.
Ny E18 i bru over dagens E18 vil føre til mer støy enn i dag.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. Liten-middels verdi
sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ
konsekvens (-).

Forslag til avbøtende tiltak
•
•
•

Best mulig omlegging av skiløype og fotruter når Gryteland viltovergang etableres.
Lokale støyavbøtende tiltak bør vurderes i byggeplanen for boliger / gårder langs
traseen, inkludert Bergerveien.
Tilpasse terrenget mot Kongevegen slik at denne lett kan opparbeides som en
sammenhengende tursti.
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4 KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN
Generelt vil anleggsperioden medføre belastninger som støy, støv og rystelser for beboere
og turgåere i området. I tillegg kan barriereeffektene også bli store i anleggsperioden, da
kryssingsmuligheter som vil foreligge i ferdig situasjon ikke er etablert i anleggsfasen. Det
kan forekomme noe anleggstrafikk på eksisterende veger.

4.1 Vinterbro – Nygård
Tabell 7 Konsekvenser i anleggsfase for strekningen Vinterbro - Nygård

Nr
1

Navn delområde
Vinterbro/
Sjøskogen/
Vinterbro
barnehage
Togrenda
Nøstvedtmarka

2
3
4
5

Myråsdalen /
Kveldrovegen:
gang- og
sykkelvegforbin
delsen

Konsekvenser i anleggsperioden
Støy, støv og rystelser
Vinterbro barnehage kan behøve å stenge i deler av anleggsfasen.
Støy, støv og rystelser
Ingen
Ingen i selve marka, men atkomstene til marka fra Vinterbro og
Nygård kan bli berørt.
Ingen

Forslag til avbøtende tiltak
•
•

Opprettholde gang- og sykkelvegforbindelser på tvers av E18 i anleggsfasen.
Støyskjerming ihht. T-1442/2012 (gjeldende nasjonal retningslinje).

4.2 Nygård – kommunegrensa
Tabell 8 Konsekvenser i anleggsfase for strekningen Nygård - kommunegrensa

Nr
6
7
8

9
10
11
12

Navn delområde
Nordby
Nygård / Solberg
Leonardo da
Vinci bru og
tilhørende gangog sykkelvegnett
Holstadmarka
Rissletta og
Sneissletta
Kongeveien
Holstad
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Konsekvenser i anleggsperioden
Ingen
Støy, støv og rystelser
Dersom det ikke opprettholdes gang- og sykkelvegforbindelse over
Leonardo da Vinci bru i anleggsfasen vil bru over Nygårdskrysset
kunne benyttes. På denne brua er det fortau. Dette vil imidlertid
føre til en lang omveg for gående og syklende, inkludert skolebarn.
Støy, støv og rystelser. Økt barriere mellom Sneissletta og marka.
Støy, støv og rystelser. Evt noe anleggstrafikk.
Ingen
Øvre Holstad gård samt to bolighus vil bli innløst.
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Haugerud
Askjumskogen
Østensjøvannet
Askjum /
Skuterud
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Støy, støv og rystelser
Ingen
Ingen
Støy, støv og rystelser. Mulig anleggstrafikk.

Forslag til avbøtende tiltak
•
•

Opprettholde gang- og sykkelvegforbindelse over Leonardo da Vinci-brua, eller lage
en midlertidig forbindelse i nærheten, slik at skolebarn slipper å gå omveg om
Nygårdskrysset.
Støyskjerming ihht. T-1442/2012 (gjeldende nasjonal retningslinje).

4.3 Kommunegrensa – Retvet
Tabell 9 Konsekvenser i anleggsfase for strekningen kommunegrensa - Retvet

Nr
17

Navn delområde
Gryteland /
Prestegårdskogen

Konsekvenser i anleggsperioden
Støy, støv og rystelser. Økt barrierevirkning i skogen. Barriere
for skiløypa mellom Ås og Kråkstad, kan trolig ikke prepareres i
anleggsfasen.

18

Kråkstad / Håpet

Ingen

19

Bjastad / Glenne

Støy, støv og rystelser.

20

Frestad /
Frestadmarka

Støy, støv og rystelser. Kongeveien kan bli uframkommelig ved
tunnelpåslaget i anleggsperioden.

21

Myrvoll

Støy, støv og rystelser.

22

Retvet / Brekke

Støy, støv og rystelser.

23

Berger

Støy, støv og rystelser.

Forslag til avbøtende tiltak
•

Støyskjerming ihht. T-1442/2012(gjeldende nasjonal retningslinje).
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Vinterbro barnehage v/ styrer Solveig Kvarum, per telefon 27.10.14.

32
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33
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Befaring
Området er befart av temaansvarlig ifm KU for KDP i 2011, samt at det er gjennomført
supplerende befaringer juni og november 2014.
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