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FORORD 
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for 
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges 
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune. 

Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som 
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med 
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for 
konsulentgruppen. 

Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike 
fagtema. 

Dette notatet beskriver de generelle naturforholdene og naturverdiene innenfor 
influensområdet til reguleringsplanen og hvilke konsekvenser planen gir for disse.  
 

Sandvika, 1.2.2016 

 

 

 
 
Rein Midteng                                                                                          Kvalitetssikrer 
Rapportansvarlig                                                                                    Rune Solvang 
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0 SAMMENDRAG 

0.1 Ås kommune 

0.1.1 Verdivurdering 
 

Vinterbro-Nygård 

Naturverdiene på denne strekningen må sies å være store og varierte. På tross av å ligge i et 
hardt utbygd område, har influensområdet fortsatt mye verdifull natur igjen, noe en del 
vanskelig tilgjengelig terreng trolig er hovedårsaken til. De viktigste verdiene er knyttet til 
naturtypelokalitetene1 og særlig lokaliteten «Vinterbro» som også kan sies å ha viktige 
kvaliteter i nasjonal sammenheng i kraft av å være en gammel lavlandsgranskog til dels på 
marine avsetninger. Den er tidligere vurdert å ha kvaliteter som kvalifiserer til vern som 
naturreservat, noe som den fortsatt har, selv om ikke et reservat er opprettet. Naturen 
utenfor naturtypelokaliteter har liten verdi.  
 

Tabell S-1. Naturtypelokaliteter i Vinterbro-Nygård. 

Nr. i 
temakartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU 
V712 

1 BN00051800 Fåleslora Rik kulturlandskapssjø B-viktig Stor 
2 BN00051801 Gjersjøen ved 

Ringnestunnelen 
Kantkratt C-lokalt 

viktig 
Middels 

3 BN00051831 Vest for Fåleslora Rik edelløvskog B-viktig Stor 
4 BN00051830 Nord for Vinterbro Rik edelløvskog B-viktig Stor 
5 BN00051992 Vinterbro Gammel barskog A-svært 

viktig 
Stor 

6 Ny Tusenfryddammen Dam B-viktig Stor 
1 Områder spesielt viktig for planter og dyr. 

 

Nygård – kommunegrensa 

Naturverdiene på strekningen er først og fremst knyttet til forekomster av naturtypelokaliteter 
og vilttrekk samt Østensjøvannet naturreservat, i tillegg har strekningen også visse kvaliteter 
knyttet til landskapsøkologiske trekk. Naturen på delstrekningen er forholdsvis sterkt preget 
av langvarig menneskelig påvirkning, spesielt på grunn av et intensivt jord- og skogbruk. 
Naturen i områder er dermed i stor grad restelementer av opprinnelig natur i form av enslige 
store gamle trær og bekkedrag, samt elementer som delvis skyldes menneskelig aktivitet 
(dammer). Skogområdene er sterkt påvirket av langvarig påvirkning og har generelt lav verdi 
mens kulturlandskapsverdiene er lave pga. mangel på gamle kulturmarkstyper som slåtte- og 
beitemark og annet areal som ikke har vært gjødslet eller pløyd. Natur som ikke er verdisatt 
som naturtypelokaliteter eller vilttrekk har liten verdi.  
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Tabell S-2. Naturtypelokaliteter på delstrekningen Nygård-kommunegrensa. 

Nr. i 
temakartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU 
V712 

7 BN00086788 Nygård Store gamle trær B-viktig Stor 
8 BN00086793 Sørli Store gamle trær C-lokalt 

viktig 
Middels 

9 BN00086787 Østreng Hule eiker B-viktig Stor 
10 BN00086791 Nordenga Store gamle trær C-lokalt 

viktig 
Middels 

11 BN00051852 Bølstadbekken Viktig bekkedrag C-lokalt 
viktig 

Middels 

12 Ny Kjølstaddammene Dam A-svært 
viktig 

Stor 

16 BN00086797 Skuterudbekkens 
fangdamsystem 

Dam C-lokalt 
viktig 

Middels 

 

Tabell S-3. Vilttrekk på delstrekningen Nygård-kommunegrensa. 

Nr. i 
temakartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Viltkategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU V712 

13 BA00033705 Rissletta  Elg/rådyr C-viktig Middels 
14 BA00033704 Holstad/Sneissletta Elg/rådyr C-viktig Middels 
15 Ny Slørstad Elg/småvilt C-viktig Middels 
 

0.1.2 Konsekvenser Ås kommune 
 

Vinterbro-Nygård  

Inngrepene vil i stor grad komme hvor det i dag allerede finnes tyngre tekniske inngrep. 
Naturtypelokaliteten «Vinterbro» vil bli påvirket hvor lokaliteten har spesielle kvaliteter i kraft 
av gammel skog på marine løsmasser og funn av rødlistearter. Konsekvens for denne er satt 
til å være lite-middels negativ. God planlegging er viktig for å unngå utilsiktede inngrep i 
lokaliteten. Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for andre lokaliteter, og vil ha begrensede 
konsekvenser for landskapsøkologiske trekk og annen natur.  

 

Nygård-kommunegrensa 

Inngrepene berører i liten grad verdilokaliteter. I tillegg går deler av traséen i tunnel, noe som 
til en viss grad bryter opp en ny sammenhengende barriere som dannes i landskapet. Én 
naturtypelokalitet (Bølstadbekken, nr.11) blir noe påvirket, med begrensede konsekvenser. 
Konsekvensene for vilttrekket ved Rissletta (nr.13) er vurdert som begrenset da det vil bli 
bygget viltovergang, mens konsekvensene for vilttrekket ved Sneissletta (nr. 14) er store da 
det vil bli sperret. Vilttrekk 15 vil ikke bli negativt påvirket av tiltaket. Konsekvensene for de 
landskapsøkologiske trekk er middels store da en ny barriere skapes (viltgjerder vil hindre 
viltet å krysse veien) mens bygging av viltoverganger til en viss grad vil kompensere for 
dette. Det blir mindre trafikk på dagens E18 etter at ny trasé blir tatt i bruk. Dette medfører 
mindre forstyrrelser på fuglelivet i Østensjøvannet naturreservat noe som vurderes som en 
positiv konsekvens av tiltaket.  
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På strekningen er det planlagt massedeponi ved nytt Holstadkryss, deponi 4a og 4b. 
Konsekvensene av massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier». 

 

Tabell S-4. Oppsummering av verdi-, omfang og konsekvens i Ås kommune. 

0.1.3 Konsekvenser i anleggsfase 
 

Vinterbro-Nygård  

Viktigste hensyn å ta vil være å sørge for at ikke utilsiktede inngrep skjer i 
naturtypelokaliteten gjennom for eksempel hogst eller utfylling. Det er også viktig at det tas 
hensyn til Vassflobekken, både hvor bekken renner gjennom naturtypelokaliteten og også 
utenfor denne da bekken i seg selv har verdier. Noe inngrep i Vassflobekken gjennom 
utfylling vil kunne skje.  

 

Nygård – kommunegrensa 

Viktigste hensyn vil være å sørge for at ikke utilsiktede inngrep i form av hogst, hensetning 
av maskiner eller andre tekniske inngrep berører naturtypelokalitetene. Enkelte av 
naturtypelokalitetene ligger nær tiltaket og særlig naturtypelokaliteter med enkelttrær og 
mindre dammer vil kunne være utsatte for utilsiktede inngrep. God planlegging er viktig for at 
ikke utilsiktede inngrep skjer. Det er ikke planlagt å etablere riggplasser innenfor 
influensområdet til vilttrekkene, slik at disse ikke blir negativt påvirket i anleggsfasen av slikt. 
Likevel vil viltet få en negativ påvirkning gjennom ny aktivitet som etableres i anleggsfasen.  

For konsekvenser i anleggsperioden for massedeponi, se «Rapport – Deponier» 

 

Delområde Beskrivelse Verdi 
Omfang 
Konsekvens 

Vinterbro-Nygård 
 

På tross av tung utbygging er naturverdiene 
store og varierte. De viktigste verdiene er knyttet 
til naturtypelokalitetene og særlig lokaliteten 
«Vinterbro» som kan også sies ha viktige 
kvaliteter i nasjonal sammenheng. Naturverdiene 
blir i liten grad påvirket av planene. 

Verdi: Se de enkelte 
naturtypelokaliteter. 
Ellers liten verdi 
 
Omfang: Lite negativt 
 
Konsekvens: Liten 
negativ (-) 

Nygård – kommunegrensa 
 

Naturverdiene på strekningen er først og fremst 
knyttet til forekomster av naturtypelokaliteter og 
vilttrekk samt Østensjøvannet naturreservat, 
men strekningen har også visse kvaliteter knyttet 
til landskapsøkologiske trekk. Naturen på 
delstrekningen er forholdsvis sterkt preget av 
langvarig menneskelig påvirkning, spesielt på 
grunn av et intensivt jord- og skogbruk. 
Naturverdiene blir i liten grad påvirket av 
planene. 

Verdi: Se de enkelte 
naturtypelokaliteter og 
vilttrekk. Ellers liten 
verdi 
 
Omfang: Middels 
negativt 
 
Konsekvens: Liten-
middels negativ (-/- -) 
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0.2 Ski kommune 

0.2.1 Verdivurdering 
 

Kommunegrensa – Retvet 

Naturverdiene på strekningen er først og fremst knyttet til forekomster av naturtypelokaliteter 
og vilttrekk. Naturen på delstrekningen er forholdsvis sterkt preget av langvarig menneskelig 
påvirkning, spesielt på grunn av et intensivt jord- og skogbruk. Naturen i områder er dermed i 
stor grad restelementer av opprinnelig natur i form av dammer og våtmarker. Skogområdene 
er stort sett sterkt preget av langvarig påvirkning og har generelt lav verdi selv om det finnes 
viktige unntak. Kulturlandskapsverdiene er stort sett lave pga. mangel på gamle 
kulturmarkstyper som slåtte- og beitemark og annet areal som ikke har vært gjødslet eller 
pløyd, selv om for eksempel viktige hagemarker finnes. Naturen utenfor naturtypelokaliteter 
har liten verdi.  

Tabell S-5. Naturtypelokaliteter på delstrekningen kommunegrensa-Retvet. 

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU 
V712 

17 BN00086798 Nordre Gryteland Gammel barskog C-lokalt 
viktig 

Middels 

20 BN00063108 Haugen søndre, 
dam sørvest for 

Dam C-lokalt 
viktig 

Middels 

21 BN00063107 Vallebekkdammen Dam C-lokalt 
viktig 

Middels 

22 BN00051427 Glenne Dam B-viktig Stor 
23 BN00051410 Glennetjern 

 
Rik kulturlandskapssjø B-viktig Stor 

24 BN00063106 Oppsal, dam Dam B-viktig Stor 
25 BN00063097 Frestad søndre, 

dam 
Dam B-viktig Stor 

26 BN00063090 Bakker, dam Dam A-svært 
viktig 

Stor 

27 BN00086792 Li Hagemark 
 

C-lokalt 
viktig 

Middels 

28 BN00063091 Audenbøl, dam 
 

Dam B-viktig Stor 

29 BN00063094 Retvet vestre, 
dam 

Dam C-lokalt 
viktig 

Middels 

30 BN00063093 Retvet søndre, 
dam 

Dam B-viktig Stor 

34 BN00063098 Frestad nordre, 
dam  

Dam A-svært 
viktig 

Stor 

  

Tabell S-6. Vilttrekk på delstrekningen kommunegrensa-Retvet. 

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Vilttypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU 
V712 

18 BA00033461 Mangler navn (Øst 
for Gryteland) 

Elg/rådyr C-viktig Middels 

31 BA000334641 
 
1= har 4 «armer»  
 

Mangler navn 
(Grytelandsskogen 
sør-Frestadmarka-
Bergerbekken) 

Elg/rådyr C-viktig Middels 
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0.2.2 Konsekvenser  
 

Kommunegrensa-Retvet 

Konsekvensene for naturverdiene i området varierer. Deler av traséen går i tunnel og på bru 
noe som bryter opp en ny stor barriere som dannes i landskapet. De største inngrepene vil 
skje i naturtypelokaliteten Nordre Gryteland, hvor omfanget vil være middels-stort og 
konsekvens stor negativ. For øvrig har tiltaket begrensende konsekvenser for vilttrekk og 
økologiske trekk.  

 

Tabell S-7. Oppsummering av verdi-, omfang og konsekvens i Ski kommune. 

 

På strekningen er det planlagt massedeponi ved Auerud (2.2), ved Gryteland (8), ved 
Frestad (19 og ved Retvet (24). Konsekvensene av massedeponiene er beskrevet i «Rapport 
- Deponier». 

0.2.3 Konsekvenser i anleggsfase 
Viktigste hensyn vil være å sørge for at ikke utilsiktede inngrep i form av hogst eller andre 
tekniske inngrep berører naturtypelokalitetene. Enkelte av naturtypelokalitetene ligger nær 
tiltaket og særlig naturtypelokaliteter med enkelte trær (store gamle trær) og mindre dammer 
vil kunne være utsatte for utilsiktede inngrep. Det er ikke planlagt å etablere riggplasser 
innenfor influensområdet til vilttrekkene, slik at disse ikke blir negativt påvirket i anleggsfasen 
av slikt. Likevel vil viltet få en viss negativ påvirkning gjennom ny aktivitet som etableres i 
anleggsfasen.  

For konsekvenser i anleggsperioden for massedeponi, se «Rapport – Deponier» 

 

Delområde Beskrivelse Verdi 
Omfang 
Konsekvens 

Kommunegrensa-Retvet Naturverdiene på strekningen er 
først og fremst knyttet til 
forekomster av naturtypelokaliteter 
og vilttrekk. Naturen på 
delstrekningen er forholdsvis sterkt 
preget av langvarig menneskelig 
påvirkning. Naturen i områder er 
dermed i stor grad restelementer av 
opprinnelig natur i form av dammer 
og våtmarker. Skogområdene er 
stort sett sterkt påvirket av 
langvarig påvirkning. 
Kulturlandskapsverdiene er stort 
sett lave pga. mangel på gamle 
kulturmarkstyper som slåtte- og 
beitemark og annet areal som ikke 
har vært gjødslet eller pløyd, selv 
om for eksempel viktige 
hagemarker finnes.  Naturverdiene 
blir i middels grad påvirket av 
planene. 

Verdi: Se de enkelte 
naturtypelokaliteter og vilttrekk. 
Ellers liten verdi 
 
Omfang: Middels negativt 
 
Konsekvens: Middels negativ (- -) 
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0.3 Avbøtende tiltak 
God gjennomføring av avbøtende tiltak, er viktig for å kompensere for tiltakets negative 
påvirkning på naturmiljøet. Følgende tiltak anbefales:  

Hindre unødvendig inngrep på naturtypelokaliteter: Det er svært viktig at grensene til 
naturtypelokaliteter som ligger nær tiltaket merkes opp i terrenget med sperrebånd slik at 
man unngår unødvendige inngrep på lokaliteter i anleggsperioden. Videre er det viktig å ta i 
bruk så små arealer som mulig der naturtypelokaliteter direkte blir påvirket av tiltaket. Slike 
vilkår bør også inngå i kontrakter med entreprenører.  

Sikring av naturtypelokaliteter gjennom plan – og bygningsloven: Det vil gi positiv 
konsekvens dersom naturtypelokaliteter i det kommende reguleringsplanarbeidet reguleres til 
hensynssoner med formål om naturbevaring. Dette gjelder spesielt skoglokaliteter som er 
mest utsatt for inngrep og hvor annet lovverk i begrenset grad sikrer naturverdiene. Det bør 
da utarbeides bestemmelser som forbyr tekniske inngrep og hogst i disse lokalitetene. Man 
vil da sikre viktige naturverdier som er registrert i planområdet i forbindelse med 
konsekvensutredningen, som man har brukt ressurser på å unngå inngrep i, men som 
allikevel ofte ikke er sikret mot uheldige inngrep som og hogst. Lokaliteter med høyest verdi 
må naturlig nok prioriteres.  

Ivareta kantsoner mot innsjøer og bekker: Det er viktig at man minimerer unødvendige 
hogst og inngrep i kantsoner mot bekker og vann både fordi kantsoner er et viktig livsmiljø for 
mange arter, viktige spredningskorridorer for mange arter (spesielt i et landskap med så mye 
fulldyrket mark) og kantsoner bufrer forurensninger. Det er viktig å opptre så 
arealminimerende som mulig ved inngrep ved og nær vann og vassdrag. Kantsoner bør også 
restaureres. Det vises i denne sammenheng til vannressurslovens §11. 

Kartlegge overvintringsområder for amfibier: Amfibier bruker store deler av året areal 
som ligger på land. Dette som overvintrings- og areal som brukes for å finne mat. Det kan 
tenkes at de nye veilinja vil lage en sperre mellom dam og disse slik at artene ikke lenger 
finner tilbake til dammen eller at artene ikke lenger finner overvintringsområdene. Det vil 
derfor være et viktig avbøtende tiltak å kartlegge slike der dette ikke allerede er gjort og ev. 
bygge amfibieunderganger eller kunstige overvintringsområder om slike går tapt. I tillegg bør 
ikke byggeaktivitet skje i områder hvor det foregår vår- eller høstvandring av amfibier, da 
dette vil kunne forhindre disse å finne tilbake til dammen og dermed vil mange individer 
kunne dø. Kunstig flytting av amfibier vil kunne være et avbøtende tiltak om 
anleggsvirksomhet skjer i tidspunkt med amfibievandring.  

Ta vilthensyn: Anleggsaktivitet vil medføre nye forstyrrelser på viltet og dermed økt aktivitet 
og stress hos viltindividene. Det er viktig at man er oppmerksom på at dette kan medføre økt 
fare for kollisjoner. Særlig er viltet aktive kveld-tidlig morgen. Denne perioden bør helst være 
fri for anleggsarbeid og menneskelig tilstedeværelse. 

Mellomlagring av masser/deponi: Det er viktig at anleggelse av permanente deponi eller 
mellomlagring av masser legges utenom naturtypelokaliteter. Se konsekvensutredning av 
massedeponier i «Rapport - Deponier». 

Unngå spredning av fremmede arter: Det er en stor utfordring å hindre spredning av 
fremmede arter, og det er spesielt fremmede plantearter som er aktuelle i denne plansaken. 
Tilkjørte masser kan være forurenset av frø og plantedeler fra fremmede arter. På samme 
måte er det viktig at eventuell flytting av masser fra området som inneholder fremmede arter 
ikke medfører at slike arter spres til nye områder. Fare for spredning vil særlig være aktuelt 
om det føres inn masser i planområdet som vil danne nye overflater med blotta mineraljord. 
Slik vil ev. frø av fremmede arter kunne spre seg til planområdet. Om forurensede masser 
dekkes over av tykke mengder med rene masser, vil dette forhindre at frø spirer.  
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Flytting av forurensa masser innenfor planområdet kan medføre at fremmede arter flyttes til 
nye områder. På den annen side finnes det i dag allerede bestander av flere slike arter, og 
artenes gode spredningsevne vil medføre at blotta mineralmasser kan få spiring av 
fremmede arter selv om det ikke er kjente forekomster av slike i nærområdene eller i ev. 
tilkjørte masser. Det vil derfor være viktig å være oppmerksom på om de mest aggressive 
artene dukker opp eller sprer seg, og særlig om slike kan invadere sårbare 
naturtypelokaliteter eller naturreservat. Det vil bli laget en plan (RM-plan) for dette hvor disse 
forhold vil bli vurdert nærmere og registrert. 

Unngå vannforurensning: Ved rigg-, anleggs- og tverrslagsområder er det viktig å unngå 
avrenning til vann og vassdrag av nitrogenholdige forbindelser, større partikkelmengder samt 
oljekomponenter og eventuelt andre organiske miljøgifter. Dette kan i verste fall føre til død 
for ferskvannsfisk og ferskvannsorganismer samt tilslamming av gyteplasser. Man bør være 
spesielt aktsom i anleggsfasen i nærheten av spesielt viktige områder for biologisk mangfold 
som Østensjøvannet NR, Bølstadbekken, Kråkstadelva og Glennetjern. Tiltak som medfører 
rensning før utslipp til resipient bør gjennomføres. Slike forhold er nærmere behandlet i 
vannmiljørapporten.   
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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. 

 

Franzefoss 

Vinterbro 

Nygård 

Franzefoss Pukk 

Myråsdalen 

TusenFryd 

Vinte

  

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 



Konsekvensutredning Naturmiljø 16 
 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

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. 

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.  
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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. 

 

 

Mot Ski 
 

Innfarts- 
parkering 

Sørliåsen 
Sneissletta 

Nygård 

Døgnhvileplass 
Buss- 
holdeplass 

Buss- 
holdeplass 
 

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. 

Sørliåsen 

Bensinstasjon /  
Mc Donald 
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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, 
og med kobling til hovedvegnettet gjennom det nye Holstadkrysset. Massedeponi 4 a og 4b 
planlegges på henholdsvis øst og vestsiden av ny E18, nord for nytt Holstadkryss. For 
nærmere omtale, se «Rapport – Deponier». 

Dagens E18 over Sneissletta beholdes som lokalveg for beboerne med tilbud for gående og 
syklende, men stenges for gjennomgangstrafikk. All trafikk kobles mot nytt Holstadkryss. 
Gang- og sykkelveg kobles mot dagens system langs Kongeveien (Nygård) med ny trase 
langs vestsiden av ny E18. Gang- og sykkelvegen vil være dimensjonert slik at det er mulig å 
kjøre på den med landbruksmaskiner og lokalbuss i spesielle tilfeller. Endelig asfaltert 
bredde og utforming vil bli bestemt i samråd med kollektivselskapet Ruter i byggeplanfasen. 

Ris viltovergang i 
kombinasjon med 
driftsveg 

Gang og 
sykkelveg 

Sneissletta 

Holstad 
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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 

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. 

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 

Felleskjøpet 

Sneissletta 

Øvre Holstad 
gård 

Østfoldbanen 

Nytt 
Holstadkryss 

Kontrollplass 
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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 

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.  

 

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. 

Langs dagens E18, nordvest for bebyggelsen på Håpet, planlegges massedeponi 2.2 
Auerud. Det planlegges også massedeponi 8 Gryteland øst for Nordre og Store Gryteland på 
nordsiden av ny E18. For nærmere omtale av deponiene, se «Rapport – Deponier». 

Ski → 

Grytelandskogen 

Nordre Skuterud 
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Figur 11: Oversiktstegning ny E18 ved Grytelandsskogen 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  

 

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

På strekningen forbi Glennetjern har E18 et lavpunkt, men vegen ligger på en fylling litt 
høyere enn det naturlige terrenget. Videre østover følger E18 eksisterende terreng og går i 
stigning opp mot Bjastadveien som vil krysse over E18 på Bjastad bru. Etter Bjastadveien 
faller terrenget ned mot Kråkstaddalen/Kråkstadelva, og E18 følger terrenget. 
Kråkstaddalen/Kråkstadelva krysses i en lang bru. Nesveien ligger i dagens trasé, under 
brua. 
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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. Nord for Frestadtunnelens vestre tunnelportal 
planlegges massedeponi 19 Frestad. For nærmere omtale av deponiet, se «Rapport – 
Deponier». 

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

Nord for Retvet gård, øst for dagens E18, planlegges massedeponi 24 Retvet. For nærmere 
omtale av deponiet, se «Rapport – Deponier». 

 

Søndre 
Frestad 

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 
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1.5 Tema som er felles for de tre delstrekningene 

1.5.1 Bruer og viltkulverter og tunnelportaler 
Vinterbrokrysset 

Figuren på viser det nye Vinterbrokrysset etter ombyggingen, og konstruksjoner og bruer er 
vist med rødt. Navnene på konstruksjoner er foreløpige.  

 

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.  
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Figur 18 Fugleperspektiv fra nordsiden 

 
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 21 Brua over Bølstadbekken 

 
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 24 Viltkryssingen i fugleperspektiv 

 
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 bygg 
ved Skuterud 

 

 
Figur 31 Tunnelmunninger og teknisk bygg ved Haugerud. 

 

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 
Frestad 

 

 
Figur 33 Bygg i dagen på østsiden ved Audenbøl 

.  

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 temarapportfor 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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2 METODE 

2.1 Kriterier for verdi 
Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på 
nasjonal metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold, dvs. 
naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13 (2006/2013) og viltområder (DN-håndbok 11 (2000). 
DN-håndbok 13 beskriver naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold som skal 
kartlegges. Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier til 
A, B og C-verdi, se tabell 5 og 6.  
 
Kriteriene for vurdering av enkeltområders verdi er basert på Statens vegvesen sin håndbok 
V712 om konsekvensanalyser (SVV 2014), og er gjengitt i tabell 1. Flere faktorer er viktig for 
verdisetting av naturmiljøet. Spesielt viktig er leveområder/voksesteder for truede arter og 
rødlistede arter (Kålås m. fl. 2010) og rødlistede naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). 
Andre viktige verdisettingskriterier er naturtypens sjeldenhet, artsrikhet, biologisk funksjon, 
størrelse, velutviklethet og utviklingstrekk. Rødlistekategorier referert i temarapporten følger 
siste utgave av norsk rødliste (Kålås m. fl. 2010). 
 
Tabell 1. Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok 13-2007 og V712. 

Naturforhold Verdi 

(DN-håndbøkene) 

Verdi KU 

(SVV håndbok v712) 

Nasjonal- 

lokal verdiskala 

Svært viktig natur A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi 

Viktig natur B – viktig Stor verdi Regional verdi 

Lokalt viktig natur C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi 

Ordinær øvrig natur Ingen verdisetting  Liten verdi - 

Bebygde areal Ingen verdisetting Ingen relevans for 
fagtemaet 

- 

 
Tabell 2. Kriterier for naturmiljøets verdi etter V712. 

Områdetype Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturtyper på land og i 
ferskvann  
 

Områder uten 
prioriterte naturtyper 

Lokaliteter i 
verdikategori C, 
herunder utvalgte 
naturtyper i 
verdikategori C 

Lokaliteter i verdikategori 
B og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori 
B og A 

Viltområder Ikke vurderte områder 
(verdi C)  
Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 1  

Viltområder og vilttrekk 
med  
viltvekt 2-3  
Viktige viltområder (verdi 
B)  

Viltområder og vilttrekk med  
viltvekt 4-5  
Svært viktige viltområder (verdi 
A)  

Artsforekomster  
 

 

Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representative for 
distriktet 

Forekomster av nær 
truede arter (NT) og arter 
med manglende 
datagrunnlag (DD) etter 
gjeldende versjon av 
Norsk rødliste.  
Fredete arter som ikke er 

Forekomster av truete arter, etter 
gjeldende versjon av Norsk 
rødliste: dvs. kategoriene sårbar 
VU, sterkt truet EN og kritisk 
truet CR 
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rødlistet  

Landskapsøkologiske 
sammenhenger  
 

Områder uten landskapsø-
kologisk betydning  

Områder med lokal eller 
regional 
landskapsøkologisk 
funksjon,  
Arealer med noe sammen-
bindings-funksjon mellom 
verdisatte delområder 
(f.eks. naturtyper)  
Grøntstruktur som er viktig 
på lokalt/regionalt nivå  

Områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk  
funksjon,  
Arealer med sentral sammen-
bindingsfunksjon mellom 
verdisatte delom-råder (f.eks. 
naturtyper)  
Grøntstruktur som er viktig på 
regionalt/nasjonalt nivå  

Funksjonsområder for fisk 
og andre ferskvannsarter  
 

Ordinære bestander av 
innlandsfisk,  
ferskvannsforekomster 
uten kjente registreringer 
av rødlistearter  

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks. laks, sjøørret, 
sjørøye, harr m.fl. 
Forekomst av ål  
Vassdrag med 
gytebestandsmål/ årlig 
fangst av anadrome 
fiskearter < 500 kg.  
Mindre viktig områder for 
elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR  
Viktig område for arter i 
kategoriene sårbar VU, 
nær truet NT.  

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr m.fl.  
Nasjonale laksevassdrag  
Vassdrag med gytebe-
standsmål/årlig fangst av 
anadrome fiskearter > 500 kg.  
Viktig område for elvemusling 
eller rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk truet CR  

Vannmiljø/  
Miljøtilstand  

Vannforekomster i 
tilstands-klasser svært 
dårlig eller dårlig  
Sterkt modifiserte  
forekomster  

Vannforekomster i 
tilstandsklassene moderat 
eller god/ lite påvirket av 
inngrep  

Vannforekomster nær natur-
tilstand eller i tilstandsklasse 
svært god  

 

2.2 Kriterier for omfang 
Trinn 2 i en konsekvensutredning omfatter tiltakets omfang. Omfang er en vurdering 
av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de enkelte lokalitetene og naturen 
forøvrig. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon 
inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert vedtatte planer). Omfang 
vurderes for de samme miljøer/områder som er verdivurdert. Kriterier for fastsettelse 
av omfang etter V712 er vist i tabell 3. 

 
  Tabell 3. Kriterier for bedømming av omfang etter V712. 

 Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omgang 

Stort 
negativt 
omfang 

Viktige 
sammenhenger 
mellom 
naturområder 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke viktige 
biologiske eller 
landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 

Tiltaket vil styrke 
viktige 
biologiske eller 
landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
viktige 
biologiske eller 
landskaps-
økologiske 
sammen-

Tiltaket vil svekke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 

 

Tiltaket vil 
bryte viktige 
biologiske 
eller 
landskaps-
økologiske 
sammenhen
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  henger. ger. 

Arter (dyr og 
planter) 

Tiltaket vil i stor 
grad øke arts-
mangfoldet eller 
forekomst av arter 
eller bedre deres 
vekst- og 
levevilkår. 

Tiltaket vil øke 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
bedre deres 
vekst- og 
levevilkår. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
deres vekst- 
og levevilkår. 

Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller forringe 
deres vekst- og 
levevilkår. 

Tiltaket vil i 
stor grad 
redusere art
s-mang-
foldet eller 
fjerne 
forekomst av 
arter eller 
ødelegge 
deres vekst- 
og levevilkår. 

 
Omfang i forhold til naturmiljø vurderes i forhold til virkningen tiltaket vil få gjennom 
arealbeslag av verdifull natur, oppsplitting/fragmentering av naturområder, økt 
forstyrelse og unnvikelsesadferd. Ved vurdering av omfang redegjøres det for 
hvordan det konkrete tiltaket vil påvirke enkeltlokalitetene og naturen forøvrig. De 
direkte virkningene er enkle å vurdere, mens de indirekte virkningene kan være 
kompliserte. Det må også skilles mellom påvirkninger i anleggsfasen og i driftsfasen.  

2.3 Kriterier for konsekvenser  
Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og 
omfanget av konsekvensene for å få den samlede konsekvensutredningen. 
Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. 
Den samlede konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra svært 
negativ konsekvens til svært positiv konsekvens.  Sammenhengen mellom verdi, 
omfang og konsekvens framgår av konsekvensviften: 
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Figur 34. Konsekvensviften. Etter Statens vegvesen. Håndbok V712. 
 

Tabell 4. Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. Etter Hb. V712. 

Meget stor positiv konsekvens  + + + + Ingen / liten negativ konsekvens 0 / - 

Stor / meget stor positiv konsekvens + + +/ + + + + Liten negativ konsekvens - 
Stor positiv konsekvens + + + Liten / middels negativ konsekvens - / -- 
Middels / stor positiv konsekvens + + /+ + + Middels negativ konsekvens - - 
Middels positiv konsekvens ++ Middels / stor negativ konsekvens - - / - - - 
Liten / middels positiv konsekvens + / ++ Stor negativ konsekvens - - - 
Liten positiv konsekvens + Stor / meget stor negativ 

konsekvens 
- - -/ - - - - 

Ingen / liten positiv konsekvens 0 / + Meget stor negativ konsekvens - - - - 
Ubetydelig konsekvens  0 Ikke relevant / det kartlagte 

området blir ikke berørt 
 

 

2.4 Definisjon av tiltaks- og influensområdet 
 
Influensområdet består av plan- eller tiltaksområdet, pluss et område omkring 
planområdet som kan bli påvirket av tiltak. Med tiltaksområdet menes områder som 
blir direkte påvirket av den planlagte utbyggingen og tilhørende virksomhet. Dette 
gjelder både areal som beslaglegges permanent og areal som inngår i det 
midlertidige anleggsområdet.  
 
Influensområdet varierer for de ulike kategoriene av naturmiljøtemaet. For 
naturtypelokaliteter på land vil det oftest være begrenset påvirkning utenom der det 
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gjennomføres tekniske inngrep og arealbeslag. Forurensning og endring av 
grunnvannsforhold kan berøre lokaliteter nedstrøms tiltaket. For dyreliv og verdier 
knyttet til vannmiljø vil det være nødvendig å vurdere påvirkning i en større radius 
omkring tiltaket. For vilt og ferskvannsforekomster kan sammenhengene mellom 
årsak og virkning være komplekse, og påvirkning kan finne sted i et større område 
omkring tiltaket.  
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3  VERDIVURDERING 

3.1 Kunnskapsgrunnlaget 
Kilder til informasjon er omfattende registreringer i fra kommundelplanfasen (Solvang, R. 
2011), Direktoratets for Naturforvaltning naturbase (www.naturbase.no) som bl.a. viser 
naturtypelokaliteter, viltområder og vilttrekk, artskartdatabasen fra Artsdatabanken 
(www.artsdatabanken.no) som bl.a. viser funn av rødlistearter, vassdragsbasen til 
Miljødirektoratet (http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Vassdragsatlas) og 
egne registreringer er også gjort i forbindelse med reguleringsplanfasen. Det nye feltarbeid 
er utført av biologene Oddmund Wold, Rein Midteng og Hallvard Holtung. Dette omfatter 
undersøkelser knyttet til nytt kryss Vinterbro-Nygård, «ny jord»-prosjektet, fuglefaunaen ved 
Glennetjern og mulige masse- og snødeponiområder. 

Glennetjernet omfattet av egne registreringer i forbindelse med konsekvensutredningen som 
har pågått i perioden 2013-2014 (2015 Holtung H.). Relevant data i fra dette er innarbeidet i 
rapporten. I tillegg er Follo-kommunenes felles kartportal 
(http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/Vis/Natur) sjekket om det der finnes supplerende 
beslutningsrelevant data. Det er også lett etter ev. annen dokumentasjon fra 
naturtypekartlegging i kommunene på private baser (biofokus.no) da det ofte kan ta år fra en 
registrering er gjennomført til den havner i naturbase.   

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt og tilfredsstillende for kravene som stilles i 
Naturmangfoldloven.  

3.2 Generelt 

3.2.1 Berggrunn og løsmasser 
Bergartene i planområdet består overveiende av prekambriske og fattige gneisbergarter. 
Hovedbergarten er en grå til rosa granittisk gneis og stedvis finnes partier med glimmerskifer, 
syenitt og metasandstein. Gneisene er markert foldet, enkelte steder med gjennomsettende 
amfibolittganger. Det er stedvist et visst innslag av rikere bergarter i form av metagabbro og 
amfibolittiske lagerganger, som gir seg utslag i lokalt rikere flora. Løsmassene i planområdet 
består i all hovedsak av marine havavsetninger (leirer), lokalt marine strandavsetninger (grus 
og sand) samt enkelte randmorener, se figur 1 og 2. Planområdet ligger nesten i sin helhet 
under marin grense, som i området ligger på ca. 200 moh., men i nordre deler nordøst og 
nordvest for Vinterbro, dominerer bart fjell i dagen med stedvist tynt morenedekke og torv.  

 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Figur 35. Løsmasser i nordre deler. Lyse blått (tykke marine avsetninger), mørk blått (marine 
strandavsetninger), mørk grønn (randmorener,) grunnlendte områder (rosa). Mørkebrune områder er 
torv og myr mens lysebrune områder er områder med humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen.  
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Figur 36. Løsmasser i søndre deler. Lyse blått (tykke marine avsetninger), mørk blått (marine 
strandavsetninger), mørk grønn (randmorener), grunnlendte områder (rosa). Mørkebrune områder er 
torv og myr mens lysebrune områder er områder med humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen.  

3.2.2 Generell naturbeskrivelse 
Planområdet består av et småskala landskap med store fulldyrkede jorder med 
kornproduksjon og skogholt og enkelte halvstore skogkledde åser som sjelden når et par 
hundre meter over havet. Skogen i området er dominert av fattige og lyngdominerte 
vegetasjonstyper med blåbær– og bærlyngskoger og knausskog der det er grunnlendt mark 
eller en del berg i dagen. Rikere skogtyper opptrer langs bekker, i smådaler, ravinedaler og 
andre fuktige eller sesongfuktige områder som ikke er dyrket opp. I rikere skogtyper blir 
artsmangfoldet betraktelig rikere, men mange av disse områdene er betydelig påvirket av 
hogst, grøfting og innvandring av åkerugress, og få kvalifiserer som naturtypelokaliteter.  



Konsekvensutredning Naturmiljø 40 
 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

 
Figur 37. Fulldyrka mark preger større deler av planområdet. Slike områder er oftest monokulturer og 
har liten verdi for naturmangfoldet.  

 

Figur 38. Plantasjeskogbruk med ett treslag i én størrelse og alder plantet i tette bestand, dominerer 
flere steder. Slike områder har liten verdi for naturmangfoldet.  
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Viktige naturkvaliteter i planområdet er knyttet til bekker, elver, dammer og tjern, rike 
skogtyper som i liten grad er påvirket av hogst samt hagemarker (tresatt beite) og gamle 
trær. Det er få innsjøer og tjern i planområdet, og de som finnes er dermed særlig viktige. 
Planområdet utmerker seg med særlig mange dammer. De fleste av disse er gårdsdammer 
eller kunstige dammer i skog (gamle vanningsdammer). Det er så langt registrert ca. 50 
dammer i planområdet med forekomst av flere rødlistearter (og ingen av disse berøres 
direkte av tiltaket). Det er utført en egen kartlegging av biologisk mangfold i dammer i Follo 
(Olsen 2010). Bekker er ”oaser” i et ellers oppdyrket landskap, men flere av bekkene har 
sterkt reduserte naturkvaliteter i form av små kantsoner, kanaliserte strekninger og dårlig 
vannkvalitet. 
 
Kulturlandskapet består foruten fulldyrket mark av gjengrodde beitemarker i 
raviner/helninger, beiteområder og hagemarker (tresatt beitemark). Noen av disse 
beitemarkene beites. Mange er gjødslet, og har dermed kraftig reduserte naturverdier. 
Ugjødslede beitemarker har et artsmangfold som er langt større enn gjødslet beitemark fordi 
gjødslede områder favoriserer noen få høytvokste arter. Foruten gårdstun, tuntrær og hager 
er det spredt med åkerholmer og solitære trær. 
 

 
Figur 39. På tross av at Vinterbroområdet er sterkt preget av tung infrastruktur, er det i nærområdene 
til dels store og varierte naturverdier.  

 

3.2.3 Naturtilstand 
Planområdet har meget lang menneskelig brukshistorie. Menneskelig påvirkning og bruk har 
påvirket de fleste naturtyper i planområdet, til dels kraftig. I første rekke er dette tydelig 
gjennom omforming av areal fra myr, våtmark og skog til jordbruksmark. De rikeste 
markslagene er nesten 100 % oppdyrket. Jordbruket som drives i området er intensivt, med 
store driftsenheter. Skogdekte områder har vært intensivt drevet av skogbruket langt tilbake i 
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tid. Det drives i dag et aktivt skogbruk og store deler av skogområdene i planområdet består 
av plantefelt av gran og ungskog (hogstklasse II og III). Viktige strukturer/miljøelementer i 
skog som grove trær, hule trær og mye dødt og grovt trevirke er sjeldent. Slike 
strukturer/miljøelementer er viktige for biologisk mangfold. Noen grove trær finnes, først og 
fremst som tuntrær (ask og eik) eller grove trær i skogholt eller skogkanter (spesielt osp). I 
dette landskapet har grove ospetrær en spesielt viktig biologisk funksjon da ospa er et viktig 
treslag for hulerugende arter. Eik er også et spesielt viktig treslag, og svært mange truede 
arter lever på gamle og hule eiker. Mange av de rikere skogstypene (som vegetasjonstypen 
lavurtskog) er kulturpåvirket, og er inne i et igjenvoksningsstadium fra tidligere 
skogsbeite/hagemark. 

3.3 Vinterbro – Nygård  
Naturverdiene på denne strekningen må sies å være store og varierte. På tross av å ligge i et 
hardt utbygd område, har influensområdet fortsatt mye verdifull natur igjen, noe en del 
vanskelig tilgjengelig terreng trolig er hovedårsaken til. De viktigste verdiene er knyttet til 
naturtypelokalitetene og særlig lokaliteten «Vinterbro» som kan også sies å ha viktige 
kvaliteter i nasjonal sammenheng i kraft av å være en gammel lavlandsgranskog til dels på 
marine avsetninger. Den er forøvrig tidligere vurdert å ha kvaliteter som kvalifiserer til vern 
som naturreservat, noe som den fortsatt har, selv om ikke et reservat er opprettet.  

3.3.1 Naturtypelokaliteter 
Innenfor influensområdet til tiltaket er følgende naturtypelokaliteter kjent. Opplistingen starter 
fra nord og går mot sør. 

Tabell 5. Naturtypelokaliteter i Vinterbro-Nygård. 

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU 
V712 

1 BN00051800 Fåleslora Rik kulturlandskapssjø B-viktig Stor 
2 BN00051801 Gjersjøen ved 

Ringnestunnelen 
Kantkratt C-lokalt 

viktig 
Middels 

3 BN00051831 Vest for Fåleslora Rik edelløvskog B-viktig Stor 
4 BN00051830 Nord for Vinterbro Rik edelløvskog B-viktig Stor 
5 BN00051992 Vinterbro Gammel barskog A-svært 

viktig 
Stor 

6 Ny Tusenfryddammen Dam B-viktig Stor 
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Figur 40. Skogen i naturtypelokaliteten «Vinterbro», har store naturverdier knyttet til lavereliggende, 
gammel og dødved rik granskog som også delvis vokser på marine avsetninger, noe som er uvanlig i 
regionen da det aller meste av slik skog for lengst er dyrket opp eller erstattet med plantasjer av gran.  

 

Figur 41. Dvergspett her observert i naturtypelokaliteten «Vinterbro», er en krevende art knyttet til 
større områder med sammenhengende eldre og døende løvskog.  
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Figur 42. Naturtypelokaliteter og vilttrekk er nummerert og alt areal innenfor influensområdet (svart 
stiplet linje) er verdisatt. Areal uten farge er areal som ikke er relevant for fagtemaet. 
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3.3.2 Vilttrekk- og ferskvann 
Det er tidligere registrert ett vilttrekk for hjortevilt som krysser E18. Dette vilttrekket ble 
registrert i 2003 men eksisterer ikke lenger i dag da det ikke er bygd viltunder- eller 
overgang. I følge lokale kilder (Ås elgjaktlag m.fl.), trekker elg periodevis over veien ved 
Kveldroveien. I følge hjorteviltregisteret er det påkjørt tre elg her de siste 3,5 årene, noe som 
vurderes å være få påkjørsler, og tyder på relativ lav trekkaktivitet. Med dagens tunge 
utbygging av boliger m.m. vest for E18, vil et fungerende vilttrekk være vanskelig å 
opprettholde. I tillegg vil dyr og mennesker her lett bli utsatt for kollisjoner og stress noe som 
ikke er ønskelig viltfaglig. Det vurderes derfor at verdien til viltkrysninger i dette området er 
liten. Vassflobekkens har visse kvaliteter (bl.a. er øvre deler leveområde for fossekall og 
dvergspett), men det er bare i øvre deler at bekkens elveløp ikke er utrettet og det er kun her 
det finnes funksjonelle kantsoner. Disse delene ligger delvis innenfor naturtypelokaliteten 
«Vinterbro». Det er ikke kjent spesielle kvaliteter knyttet til fisk eller ferskvannsorganismer i 
bekken, slik at de delene som ligger utenfor naturtypelokaliteten er ikke avgrenset som 
viltområde eller naturtypelokalitet. Bekken er likevel en rest av natur innenfor det tungt 
utbygda Vinterbrokrysset-området, og bekken har derfor visse naturverdier. Det er ikke 
avgrenset egne viltområder innenfor influensområdet til tiltaket.  

 

Figur 43. Naturtypelokaliteten Fåleslora har både botaniske og ornitologiske (fugl) kvaliteter men blir 
ikke direkte berørt av vegplanene.  

3.3.3 Landskapsøkologiske trekk  
Det kan ikke sies at det på influensområdet til strekningen finnes spesielle landskaps-
økologiske verdier da dagens E18 sammen med tung bolig- og næringsutbygging på begge 
sider av E18 effektivt og for lang tid siden har redusert strekningen funksjon som 
spredningskorridor for arter. Det vurderes derfor at influensområdets verdi for 
landskapsøkologiske funksjoner er liten.  
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3.4 Nygård – kommunegrensa 
Naturverdiene på strekningen er først og fremst knyttet til forekomster av naturtypelokaliteter 
og vilttrekk samt Østensjøvannet naturreservat, men strekningen har også visse kvaliteter 
knyttet til landskapsøkologiske trekk. Naturen på delstrekningen er forholdsvis sterkt preget 
av langvarig menneskelig påvirkning, spesielt på grunn av et intensivt jord- og skogbruk. 
Naturen i områder er dermed i stor grad restelementer av opprinnelig natur i form av enslige 
store gamle trær og bekkedrag, samt elementer som delvis skyldes menneskelig aktivitet 
(dammer). Skogområdene er sterkt påvirket av langvarig hogstpåvirkning og har generelt lav 
verdi mens kulturlandskapsverdiene er lave pga. mangel på gamle kulturmarkstyper som 
slåtte- og beitemark og annet areal som ikke har vært gjødslet eller pløyd.   

3.4.1 Naturtypelokaliteter 
Innenfor influensområde er følgende naturtypelokaliteter kjent. Opplistingen starter fra nord 
og går mot sør. Verdiene knyttet til disse, er først og fremst som restelementer av natur i et 
landskap som over lang tid har vært endret gjennom menneskelig bruk.  

Tabell 7.Naturtypelokaliteter på delstrekningen. 

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU 
V712 

7 BN00086788 Nygård Store gamle trær B-viktig Stor 
8 BN00086793 Sørli Store gamle trær C-lokalt 

viktig 
Middels 

9 BN00086787 Østreng Hule eiker B-viktig Stor* 
10 BN00086791 Nordenga Store gamle trær C-lokalt 

viktig 
Middels 

11 BN00051852 Bølstadbekken Viktig bekkedrag C-lokalt 
viktig 

Middels 

12 Ny Kjølstaddammene Dam A-svært 
viktig 

Stor 

16 BN00086797 Skuterudbekkens 
fangdamsystem 

Dam C-lokalt 
viktig 

Middels 

*Utvalgt naturtype etter Naturmangfoldlovens § 52.(utvalgte naturtyper)  
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Figur 44. Store og gamle trær, her eik ved Nordenga, har både viktige kvaliteter mht. naturmangfold 
og estetikk. Enkelte av slike er også utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven.  

3.4.2 Naturreservat  
Østensjøvann naturreservat ligger utenfor influensområdet til tiltaket, men omtales likevel da 
flytting av E18 vil kunne gi positive virkninger for reservatet pga. redusert støy. I formålet 
med opprettelsen heter det «å sikre et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og 
annet dyreliv som er knyttet til området. Naturreservatet ligger på leirslettene rett nord for 
Åsmorenen ved E 18 omgitt av svakt bølgende dyrka mark. Innsjøen er grunn og svært 
næringsrik og har en meget rik og variert strand- og vannvegetasjon. Reservatet har først og 
fremst funksjon som rasteplass for vade- og andefugl under trekk. Flere sjeldne arter 
forekommer. Østensjøvannet har også betydning som hekkebiotop, og bl.a. toppdykker, 
sivhøne, sothøne, sivsanger og rørsanger».  

Tabell 8. Naturvernområder på delstrekningen 

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Vernekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU V712 

Ikke vist BN00086788 Østensjøvann Naturreservat A-svært 
viktig 

Stor 
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3.4.3 Vilttrekk 
Det er registrert en rekke vilttrekk for hjortevilt som krysser ny trasé for E18. Vilttrekkene er 
vurdert å ha middels verdi da trekkene utgjør krysningspunkter der det er en konsentrasjon 
av dyr som trekker. Det er ingen trekk av stor verdi i området; dvs. nasjonalt viktige vilttrekk.  

Tabell 9. Vilttrekk på strekningen Nygård-kommunegrensa. 

Nr. i 
temakartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Viltkategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU V712 

13 BA00033705 Rissletta  Elg/rådyr C-viktig Middels 
14 BA00033704 Holstad/Sneissletta Elg/rådyr C-viktig Middels 
15 Ny Slørstad Elg/småvilt C-viktig Middels 
 

3.4.4 Landskapsøkologiske trekk  
Det vurderes at strekningen har middels verdi i forhold til landskapsøkologiske trekk og 
funksjoner. Det flate lavereliggende terrenget i influensområdet hvor skog- og dyrka mark 
finnes i blanding, har høy tetthet av elg, rådyr, rødrev og grevling men også mer sjeldne og 
arealkrevende arter som gaupe. Planområdet ligger i et område som vinterstid er fattig på 
snø og som samtidig gir beitetilgang til arter som ellers på året oppholder seg i mer 
høyereliggende og sammenhengende skogområder (Gaupesteinsmarka/Østmarka). Ett av 
landets største sesongmessige trekk av elg skjer innenfor influensområdet, og dette er 
vinter/sommertrekk mellom de mer snøfattige områdene på Nesodden/lavlandet i Ski og Ås, 
og skogområdene i Østmarka/Sørmarka i øst. Bekkedrag vil ofte være viktig 
forflytningskorridorer i landskapet, særlig der hvor mengden av andre naturelement som 
skog er fragmentert.    

Det vurderes derfor at influensområdets verdi for landskapsøkologiske funksjoner er middels.  

 

3.5 Kommunegrensa – Retvet 
Kommunegrensa – Retvet 

Naturverdiene på strekningen er først og fremst knyttet til forekomster av naturtypelokaliteter 
og vilttrekk. Naturen på delstrekningen er forholdsvis sterkt preget av langvarig menneskelig 
påvirkning, spesielt på grunn av et intensivt jord- og skogbruk. Naturen i områder er dermed i 
stor grad restelementer av opprinnelig natur i form av dammer og våtmarker. Skogområdene 
er stort sett sterkt påvirket av langvarig hogstpåvirkning og har generelt lav verdi selv om det 
finnes viktige unntak. Kulturlandskapsverdiene er stort sett lave pga. mangel på gamle 
kulturmarkstyper som slåtte- og beitemark og annet areal som ikke har vært gjødslet eller 
pløyd, selv om for eksempel viktige hagemarker finnes. Biologisk mangfold i og rundt 
Glennetjern er grundig undersøkt i forbindelse med utredning av ny trase for E18 (Holtung, 
H. 2015). Det er blant annet foretatt naturtypekartlegging, botanisk kartlegging, 
undersøkelser av amfibier og andre ferskvannsorganismer knyttet til vannet og 
skogområdene rundt.  Det er også gjort en grundig kartlegging av fuglelivet rundt vannet. 
Glennetjern er avgrenset som naturtypelokalitet og verdien er satt til B (viktig). Området er 
også avgrenset som en viktig viltlokalitet først og fremst fordi vannet og skogen rundt er 
hekkeområde for et fåtall truede og lokalt sjeldne fuglearter.  Viltlokalitetens verdi er også 
satt til B (viktig). Store deler av skogen på tjernets østside ble hogd i 2014. Dette har svekket 
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områdets verdi som hekkeområde for fugl. For en grundigere beskrivelse, henvises det til 
Holtung sin rapport (se vedlegg 8.2).  

Tabell10. Naturtypelokaliteter på delstrekningen kommunegrensa-Retvet. 

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU 
V712 

17 BN00086798 Nordre Gryteland Gammel barskog C-lokalt 
viktig 

Middels 

20 BN00063108 Haugen søndre, 
dam sørvest for 

Dam C-lokalt 
viktig 

Middels 

21 BN00063107 Vallebekkdammen Dam C-lokalt 
viktig 

Middels 

22 BN00051427 Glenne Dam B-viktig Stor 
23 BN00051410 Glennetjern1 

 
Rik kulturlandskapssjø B-viktig Stor 

24 BN00063106 Oppsal, dam Dam B-viktig Stor 
25 BN00063097 Frestad søndre, 

dam 
Dam B-viktig Stor 

26 BN00063090 Bakker, dam Dam A-svært 
viktig 

Stor 

27 BN00086792 Li Hagemark 
 

C-lokalt 
viktig 

Middels 

28 BN00063091 Audenbøl, dam 
 

Dam B-viktig Stor 

29 BN00063094 Retvet vestre, 
dam 

Dam C-lokalt 
viktig 

Middels 

30 BN00063093 Retvet søndre, 
dam 

Dam B-viktig Stor 

 1 Lokaliteten er også avgrenses som viltlokalitet med samme avgrensning og verdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 45. Glennetjern sett fra øst med gården Søndre Glenne i bakgrunnen. Foto: Rune Solvang. 
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Figur 46. Naturtypelokaliteter og vilttrekk er nummerert og alt areal innenfor influensområdet (svart 
stiplet linje) er verdisatt. Areal uten farge er areal som ikke er relevant for fagtemaet. 
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3.5.1 Vilttrekk 
Det er registrert flere vilttrekk for hjortevilt som krysser ny trasé for E18 (se også temakart). 
Vilttrekkene er vurdert som middels verdi da trekkene utgjør krysningspunkter der det er en 
konsentrasjon av dyr som trekker. Det er ingen trekk av stor verdi i området; dvs. nasjonalt 
viktige vilttrekk.  

 

Tabell 11. Vilttrekk registrert på strekningen kommunegrensa-Retvet.  

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Vilttypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU 
V712 

18 BA00033461 Mangler navn (Øst 
for Gryteland) 

Elg/rådyr C-viktig Middels 

31 BA000334641 Mangler navn 
(Grytelandsskogen 
sør-Frestadmarka-
Bergerbekken) 

Elg/rådyr C-viktig Middels 

1=BA00033464 har 4 «armer»  

 

3.5.2 Landskapsøkologiske trekk  
Det vurderes at strekningen har middels verdi i forhold til landskapsøkologiske trekk og 
funksjoner. Det flate lavereliggende terrenget i influensområdet hvor skog- og dyrka mark 
finnes i blanding, har høy tetthet av elg, rådyr, rødrev og grevling men også mer sjeldne og 
arealkrevende arter som gaupe. Planområdet ligger i et område som vinterstid er fattig på 
snø og som samtidig gir beitetilgang til arter som ellers på året oppholder seg i mer 
høyereliggende og sammenhengende skogområder (Gaupesteinsmarka/Østmarka). 
Tidligere hadde elg klare sesongmessige trekk mellom vinter- og sommerbeiter fra de mer 
snøfattige områdene på Nesodden/lavlandet i Ski og Ås, og skogområdene i 
Østmarka/Sørmarka i øst. Disse er etter utbygging av E6 og annen nedbygging blitt svekket 
og har ikke lenger samme betydning som før (Flydal 2014). Bekkedrag vil ofte være viktig 
forflytningskorridorer i landskapet, særlig der hvor mengden av andre naturelement som 
skog er fragmentert. 

Det vurderes derfor at influensområdets verdi for landskapsøkologiske funksjoner er middels.  
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4 OMFANG OG KONSEKVENSER 

4.1 Vinterbro – Nygård 

4.1.1 Samlet omfang- og konsekvensvurdering 
Omfanget på naturverdiene i området er lite da inngrepene i stor grad vil komme hvor det i 
dag allerede finnes tyngre tekniske inngrep. Naturtypelokaliteten «Vinterbro» vil kunne bli 
påvirket selv om omfanget er begrenset da lokaliteten ligger på andre siden av bekken i 
forhold til hvor inngrep i hovedsak er planlagt. Likevel vil trolig visse inngrep skje øst for 
bekken, dvs. innenfor lokaliteten. Omfanget gjelder eventuell skade som følge av arbeid med 
skråningsutslag mot bekk og ved graving av ny VA-ledning samt at grense for anleggsbelte 
kan bli trukket 10 m øst for bekken. Dette vil også være i en del av lokaliteten som er spesiell 
verdifull ved at det er marine løsmasser her og det er gjort en del funn av rødlistearter knytet 
til gammel granskog. Omfanget på disse er derfor vurdert å være lite-middels negativt, og 
god detaljplanlegging for å unngå unødvendige og utilsiktede inngrep er viktig. Omfanget på 
andre lokaliteter er intet og omfanget på landskapsøkologiske trekk og annen natur er lite 
negativt.   

Samlet sett vurderes det at omfanget på strekningen er lite negativt og konsekvens er liten 
negativ.   

4.1.2 Omfangsvurdering av verdilokaliteter innenfor influensområdet  
Tabell 13. Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokaliteter for strekningen Vinterbro-Nygård.  

ID Lokalitet Omfangsvurdering Konsekvens 

1 Fåleslora Lokaliteten blir ikke fysisk berørt av inngrep eller annen 
negativ påvirkning.  

Omfang: Intet  

Ubetydelig 

2 Gjersjøen ved 
Ringnestunnelen 

Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning.  

Omfang: Intet 

Ubetydelig 

3 Vest for Fåleslora Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning.  

Omfang: Intet 

Ubetydelig 

4 Nord for Vinterbro Lokaliteten blir mest sannsynlig ikke berørt av inngrep eller 
av annen negativ påvirkning.  

Omfang: Lite negativt. 

Liten negativ 

5 Vinterbro Lokaliteten blir til en viss grad berørt av inngrep.  

Omfang: Lite-middels negativt 

Liten-middels 
negativ 

6 Tusenfryddammen Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning.  

Omfang: Intet 

Ubetydelig 
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4.1.3 Omfangsvurdering av annen natur og landskapsøkologiske trekk  
Beslaget på annen natur utenfor naturtypelokalitetene vil være begrenset da inngrepene i 
stor grad vil følge dagens trasé hvor innslaget av annen natur er begrenset. Verdien av 
annen natur og landskapsøkologiske trekk er vurdert som liten, omfanget vurderes å være 
lite negativt og konsekvens liten negativ. 

 

4.2 Nygård – kommunegrensa 

4.2.1 Samlet omfang- og konsekvens 
Omfanget på naturverdiene i området er begrenset da inngrepene i liten grad berører 
verdilokaliteter. I tillegg går deler av traséen i tunnel, noe som til en viss grad bryter opp en 
ny sammenhengende barriere som dannes i landskapet. Én naturtypelokalitet 
(Bølstadbekken, nr.11) blir påvirket med omfang lite negativt. Lokalitet 9 (Østreng) vil grense 
inn mot tiltaket, men vil ikke bli berørt. Lokalitet Kjølstaddammene inkl. salamanderartenes 
overvintringssteder vil i liten grad bli berørt (Strand, L.Å. & Stornes, A. 2015) av tiltaket, selv 
om enkelte individ trolig benytter seg av arealet som vil bli bygget ned. Omfanget er vurdert 
være lite negativt.  Omfanget for vilttrekket ved Rissletta (nr.13) er gitt lite negativt da det vil 
bli bygget viltovergang hvor det i dag er et trekk, mens omfanget for vilttrekket ved 
Sneissletta (nr. 14) er stort negativt da det vil bli sperret. Dog er avstanden til vilttrekk 13 ikke 
stor, og det antas at en del av dyrene som bruker vilttrekk nr. 14 i framtiden kan bruke nr. 13. 
Omfang på de landskapsøkologiske trekk er middels negativt da en ny barriere skapes 
(viltgjerder vil hindre viltet å krysse veien) mens bygging av viltoverganger til en viss grad vil 
kompensere for dette. 

 

Samlet sett vurderes det at omfanget på strekningen er middels negativt og konsekvens 
liten-middels negativ.   

For vurdering av omfang og konsekvens for massedeponi 4a og 4b på Holstad vises det til 
«Rapport – Deponier». 

4.2.2 Omfangsvurdering av verdilokaliteter innenfor influensområdet  
 

Tabell 14. Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokaliteter for strekningen Nygård– kommunegrensa.  

ID Lokalitet Omfangsvurdering Konsekvens 

Ikke 
vist i 
kartet 

Østensjøvannet Det blir mindre trafikk på dagens E18 etter at ny trasé blir 
tatt i bruk. Dette medfører mindre forstyrrelser på fuglelivet. 

Omfang: Middels positivt 

Middels positiv 

7 Nygård Lokaliteten blir ikke fysisk berørt av inngrep eller annen 
negativ påvirkning.  

Omfang: Intet  

Ubetydelig 

8 Sørli Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning. Avstand til inngrepet er min.80 m.  

Ubetydelig 
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Omfang: Intet 

9 Østreng Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning. Avstand til inngrepet er om lag 30 m. 

Omfang: Intet 

Ubetydelig 

10 Nordenga Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning.  

Omfang: Intet 

Ubetydelig 

11 Bølstadbekken Krysningen vil skje vil skje på et punkt som ikke vil berøre 
spesielt verdifullt areal av bekken. Omfang: Lite negativt 

Liten negativ 

12 Kjølstaddammene Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning.  

Omfang: Lite negativt 

Liten negativ 

16 Skuterudbekkens 
fangdamsystem 

Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning.  

Omfang: Intet 

Ubetydelig 

 

 Tabell 15. Omfangs- og konsekvensvurdering for vilttrekk for strekningen Nygård– kommunegrensa.  

ID Lokalitet Omfangsvurdering Konsekvens 

13 Rissletta Trekkets funksjon vil trolig bli oppretthold gjennom planlagt 
viltovergang. Omfang blir lite negativt pga. en viss usikkerhet 
knyttet til viltets respons på den nye overgangen. 

 Omfang: Lite negativt 

Liten negativ 

14 Holstad/Sneissletta Trekkets funksjon vil opphøre men det antas at en del av 
viltet vil kunne benytte viltovergang om lag 1,5 km lenger 
nord. Omfanget for trekket er stort negativt. Konsekvens er 
lavere pga. overnevnte forhold. 

Omfang: Stort negativt 

Liten-middels 
negativ 

15 Slørstad Det vurderes at trekket vil bestå da tunnelen trekket går også 
vil eksistere etter utbyggingen.    

Omfang: Lite negativt.  

Liten negativ 

 

I vedlegg 9.3. er den regionale trekksituasjon for elg vurdert.  

4.2.3 Omfangsvurdering av landskapsøkologiske trekk  
Verdien av landskapsøkologiske trekk er middels, omfanget vurderes å være middels 
negativt da det dannes en nye stor barriere i et område som brukes av nokså mange 
viltarter, selv om enkelte tuneller, bruer og viltoverganger vil bryte denne opp. Konsekvens 
vurderes å være middels-liten negativ.  
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4.3 Kommunegrensa – Retvet 

4.3.1 Samlet omfang- og konsekvens 
Omfanget på naturverdiene i området varierer.  Deler av traséen går i tunnel og på bru noe 
som vil medføre at man bryter opp en ny barriere som dannes i landskapet. De største 
inngrepene vil skje i naturtypelokaliteten Nordre Gryteland, hvor omfanget vil være middels-
stort og konsekvens stor negativ. Omfanget på vilttrekk er gitt lite negativt og omfang på 
økologiske trekk er gitt middels negativt. 

Samlet sett vurderes det at omfanget på strekningen er middels negativt og  
konsekvens blir da middels negativ.   

For vurdering av omfang og konsekvens for massedeponi 2.2. Auerud, 8 Gryteland, 19 
Frestad og 24 Retvet vises det til «Rapport – Deponier». 

4.3.1 Omfangsvurdering av verdilokaliteter innenfor influensområdet  
Tabell 16. Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokaliteter for strekningen kommunegrensa-Retvet.  

ID Lokalitet Omfangsvurdering Konsekvens 

17 Nordre Gryteland Lokaliteten blir nokså sterk berørt av inngrep, og det 
vurderes at omfang blir middels-stort negativt.   

Stor negativ 

20 Haugen søndre, dam 
sørvest for 

Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning.  

Omfang: Intet 

Ubetydelig 

21 Vallebekkdammen Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning.  

Omfang: Intet 

Ubetydelig 

22 Glenne Krysningen vil skje vil skje på et punkt som ikke vil berøre 
spesielt verdifullt areal av bekken. Omfang: Lite negativt 

Liten negativ 

23 Glennetjern 

 

Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep og heller ikke i når 
veien er bygd ut. Omfang- og konsekvens i anleggsfase 
vurderes i eget kapittel.   

Omfang: Intet 

Ubetydelig 

24 Oppsal, dam Lokaliteten blir ikke berørt av inngrep eller annen negativ 
påvirkning.  

Omfang: Intet 

Ubetydelig 

25 Frestad søndre, dam Lokaliteten blir ikke fysisk berørt av inngrep eller annen 
negativ påvirkning.  

Omfang: Intet  

Ubetydelig 

26 Bakker, dam Lokaliteten blir ikke fysisk berørt av inngrep eller annen 
negativ påvirkning.  

Omfang: Intet  

Ubetydelig 

27 Li Lokaliteten blir ikke fysisk berørt av inngrep eller annen 
negativ påvirkning.  

Omfang: Intet  

Ubetydelig 
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28 Audenbøl, dam 

 

Lokaliteten blir ikke fysisk berørt av inngrep eller annen 
negativ påvirkning.  

Omfang: Intet  

Ubetydelig 

34 Frestad nordre, dam Lokaliteten blir ikke fysisk berørt av inngrep eller annen 
negativ påvirkning.  

Omfang: Intet  

Ubetydelig 

 

Tabell 17.  Omfangs- og konsekvensvurdering for vilttrekk for strekningen kommunegrensa- Retvet.  

ID Lokalitet Omfangsvurdering Konsekvens 

18 Mangler navn (øst for 
Gryteland) 

Trekket blir trolig ivaretatt da det er planlagt viltovergang 
hvor trekket krysser E18.  

Omfang: Lite negativt 

Liten negativ 

31 Mangler navn 
(Grytelandsskogen 
sør-Frestadmarka-
Bergerbekken) 

Kun en mindre del av trekket berøres av E18. Her vil E18 gå 
i tunnel og bru, slik at trekk nord/sør fortsatt antas å kunne 
finne sted.  

Omfang: Lite negativt 

Liten negativ 

 

4.3.2 Omfangsvurdering av landskapsøkologiske trekk  
Verdien av landskapsøkologiske trekk er middels, omfanget vurderes være middels negativt 
da det dannes en nye stor barriere i et område som brukes av nokså mange viltarter, selv om 
enkelte tuneller, bruer og viltoverganger vil bryte dette opp. Konsekvens vurderes å være 
liten-middels negativ.  
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5 KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 

5.1 Generelt 
Anleggsfasen medfører økt forstyrrelse for fugle- og dyrelivet. Fugl og pattedyr er spesielt 
sårbare i yngle- og hekketiden og i vintre med mye snø. Hønsehauk (NT) er en sårbar art i  
forhold til forstyrrelse på hekkeplassen i hekketiden, og flere reirlokaliteter finnes ikke langt 
unna influensområdet. Men ingen kjente reirlokaliteter er kjent innenfor influensområdet 
(Vidar Selås og Erlend Rolstad pers.medd., egne observasjoner).  

Fuglelivet ved Østensjøvannet NR vil være noe sårbart for forstyrrelse i anleggsfasen, 
spesielt dersom det vil være anleggsveger nær vannet. Dette vil spesielt gjelde for trekkende 
fugler vinter, vår og høst. Lokale hekkefugler er antatt å være noe mer tilpasset støy, slik at 
anleggsfasen er mindre forstyrrende for hekkefuglene enn de trekkende fugler. Ved utløpet 
av Østensjøvannet NR er det alltid/som regel en liten råk om vinteren. Her samler det seg en 
del vannfugl om vinteren, og anleggsarbeid vil kunne virke særlig forstyrrende på disse. I 
driftsfasen vil situasjonen ha normalisert seg, og forstyrrelsen fra E18-trafikken vil være 
kraftig redusert da vegen vil ligge lenger unna. På den andre siden vil det være lettere 
adkomst til vannet fra dagens E18, med potensielt økt forstyrrelse fra for eksempel fiske og 
båtbruk.  

5.2 Vinterbro – Nygård 
Vinterbro-Nygård  

Viktigste hensyn å ta vil være å sørge for at ikke utilsiktede inngrep skjer i 
naturtypelokaliteten gjennom for eksempel hogst eller utfylling. Det er også viktig at det tas 
hensyn til Vassflobekken, både hvor bekken renner gjennom naturtypelokaliteten og også 
utenfor denne da bekken i seg selv har verdier. Noe inngrep gjennom noe utfylling vil nok 
skje, slik at tiltaket er vurdert å ha lite-middels negativt omfang og liten-middels negativ 
konsekvens.  

5.3  Nygård – kommunegrensa 
Viktigste hensyn vil være å sørge for at ikke utilsiktede inngrep i form av hogst eller andre 
tekniske inngrep berører naturtypelokalitetene. Enkelte av naturtypelokalitetene ligger nær 
tiltaket og særlig naturtypelokaliteter med enkelte trær (stor gamle trær) og mindre dammer 
vil kunne være utsatte for utilsiktede inngrep. Det er ikke planlagt å etablere riggplasser 
innenfor influensområdet til vilttrekkene, slik at disse ikke blir negativt påvirket i anleggsfasen 
av slikt. Likevel vil viltet få en negativ påvirkning gjennom ny aktivitet som etableres i 
anleggsfasen.  Det vurderes at tiltaket vil ha lite-middels negativt omfang og liten-middels 
negativ konsekvens.  

For vurdering av konsekvens i anleggsfasen for massedeponi 4a og 4b på Holstad vises det 
til «Rapport – Deponier». 
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5.4  Kommunegrensa – Retvet 
Viktigste hensyn vil være å sørge for at ikke utilsiktede inngrep i form av hogst eller andre 
tekniske inngrep berører naturtypelokalitetene. Enkelte av naturtypelokalitetene ligger nær 
tiltaket og særlig naturtypelokaliteter med enkelte trær (stor gamle trær) og mindre dammer 
vil kunne være utsatte for utilsiktede inngrep. Det er ikke planlagt å etablere riggplasser 
innenfor influensområdet til vilttrekkene, slik at disse ikke blir negativt påvirket i anleggsfasen 
av slikt. Likevel vil viltet få en negativ påvirkning gjennom ny aktivitet som etableres i 
anleggsfasen.  Det vurderes at tiltaket vil ha lite-middels negativt omfang og liten-middels 
negativ konsekvens.  

For vurdering av konsekvenser i anleggsperioden for massedeponi 2.2. Auerud, 8 Gryteland, 
19 Frestad og 24 Retvet vises det til «Rapport – Deponier». 
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6 KARTLEGGING AV FREMMEDE ARTER  
 

I planprogrammet heter det: «For å redusere risiko for spredning av fremmede arter skal det 
gjennomføres en nærmere kartlegging av høy-risiko arter som kan spre seg.» 

I tråd med dette er det sommeren 2015 kartlagt forekomster av fremmede arter i 
planområdet.  

6.1 Lovkrav  
I naturmangfoldloven under kap. IV (Fremmede organismer) heter det bl.a. i § 28.(krav til 
aktsomhet): 

«Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller utslipp av 
levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal i rimelig 
utstrekning treffe tiltak for å hindre dette. 

Dersom det oppstår skade på biologisk mangfold eller fare for alvorlig skade på biologisk 
mangfold som følge av utsetting eller utilsiktet utslipp av fremmede organismer, skal den 
ansvarlige umiddelbart varsle myndigheten etter loven her, og treffe tiltak i samsvar med §§ 
69 og 70, med mindre slik melde- og tiltaksplikt følger av annen lov».  

Forskrift om fremmede organismer trer i kraft 1.jan 2016. Forskriften har som formål å hindre 
innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, 
uheldige følger for naturmangfoldet. 

Forskriften setter krav til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning 
av fremmede organismer. Det er både krav om å skaffe nødvendig kunnskap, og til å treffe 
forebyggende tiltak. 

Særlig relevant for veianlegg er følgende krav:  

(3) Før iverksetting av tiltak som medfører tilførsel av vann fra ett vassdrag til et annet eller til 
andre deler av samme vassdrag, slik som spyling av veganlegg eller andre tekniske 
installasjoner, rengjøring av maskiner, vannoverføring i forbindelse med kraftregulering mv., 
skal den ansvarlige gjøre seg kjent med tilgjengelig kunnskap om risiko for spredning av 
fremmede organismer som følge av tiltaket. Foreligger slik risiko, skal den ansvarlige, i 
rimelig utstrekning, treffe egnede tiltak for å forhindre spredning.  

(4) Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, 
skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede 
organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom 
de spres, og treffe egnede tiltak for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre 
områder, tildekking, nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg 

Forskriften inneholder lister over fremmede skadelige organismer som vil bli forbudt å innføre 
eller der innførsel vil bli søknadspliktig. Kravene om aktsomhet er imidlertid generelle for 
fremmede organismer som kan medføre uheldige skader for naturmangfoldet, og dermed 
ikke begrenset til de opplistede artene. 
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6.2 Statens vegvesen sine egne mål knyttet til spredning av 
fremmede skadelige arter 

Statens Vegvesen har satt seg som mål at «Virksomhet i regi av Statens vegvesen skal ikke 
føre til at fremmede skadelige arter forringer det biologiske mangfoldet.» (Statens Vegvesen, 
2011) 

For byggeprosjekter er det satt følgende mål:  

• Ingen spredning av fremmede skadelige arter lokalt innenfor tiltaksområdet 
• Ingen spredning av fremmede skadelige arter inn i tiltaksområdet 
• Ingen spredning av fremmede skadelige arter ut av tiltaksområdet 

I handlingsplanen heter det videre: 

Følgende forhold er særlig aktuelle i prosjekteringsfasen: 

• Kartlegge områdene som ikke er kartlagt i reguleringsplanfasen 
• Planlegge håndtering av vegetasjonsavfall: Ved forekomst av fremmede skadelige 

arter må disse fjernes uten at videre spredning forekommer. Optimalt tidspunkt og 
metode varierer fra art til art. 

• Planlegge massehåndtering der fremmede skadelige arter som har frøbank eller 
• spiredyktige plantedeler forekommer. Massene må håndteres separat fra andre 

masser. 
• Hvis endring av vannveger er aktuelt i prosjektet må fare for videre spredning av 

fremmede skadelige arter hindres 

Følgende forhold er særlig aktuelle i anleggsfasen: 

• Massebehandling ved masser infisert av frø (frøbank) fra fremmede skadelige arter 
må enten deponeres i varig deponi, for eksempel dypt i fyllinger, eventuelt kan de 
bortkjøres til destruksjon (varmebehandling) eller de kan brukes i arealer som skal ha 
hyppig slått. Kjemisk behandling kan være aktuelt i mindre omfang. Eventuelt 
mellomlager av masser krever merking og tiltak som sikrer at frø ikke spres og 
blandes under transport og lagring. Relevante tiltak er lagring oppå duk og vask av 
utstyr. Ved lengre lagring i vekstsesongen bør massene tildekkes for å hindre spiring 
og frøsetting. 

• Massebehandling ved masser infisert av røtter eller spiredyktige plantedeler av 
fremmede skadelige arter: Det kan være nødvendig med varig deponering eller 
destruksjon (se over). Det kan også være aktuelt å bruke massene på arealer som 
slås hyppig. Mellomlager av masser behandles som foreskrevet i forrige punkt. 
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6.3 Kartlegginger 
Det er gjennomført registrering og kartlegging av fremmede planter innenfor planlagte 
anleggsområder. Arbeidet har bestått av: 

• Innhenting av tidligere registrerte svartelistede arter fra Naturbase. 
• Befaring med registrering av svartelistede planter, Ola Nordal, Asplan Viak, 9-10 juli 

2015.  
• Befaring med registrering av svartelistede planter, Ola Nordal, Asplan Viak, 3-5 

august 2015.  
• Befaringer med registrering av svartelistede planter, Ida Dihle og Mildrid Elvik Svoen, 

Statens Vegvesen (sommervikarer), 1-23 juli 2015.  

 

6.4 Resultater  
Anleggsområdene består av ulike typer arealer, med ulike problemstillinger knyttet til 
uønskede fremmede arter. De viktigste områdetypene er: 

• Veikanter 
• Vann og vassdrag 
• Åkerkanter og skog 
• Hager, hagekanter, nedlagte gamle tun og hager 

 

6.4.1 Oppsummering av funn av uønskede arter i planområdet. 

Veikanter 
Langs eksisterende veikanter langs E6/E18 og vegkryssene i Vinterbroområdet og langs E18 
fra Vinterbro til Nygårdskrysset er det funnet store bestander av vinterkarse, russekål, 
kanadagullris og hagepastinakk, og en del innslag av hvitsteinkløver, hagelupin og 
fagerfredløs. 

Tettheten av bestandene av disse uønskede planteartene avtar sterkt langs eksisterende 
E18 sørover fra Nygårdskrysset. I Holstadområdet er det kun enkeltplanter av 
hagepastinakk, og sørøstover fra Holstad til Retvet er det ikke funnet uønskede plantearter i 
dagens vegkant langs E18. 

Vann og vassdrag 
Langs og i Skuterudbekken/Grytelandsbekken er det kjempebjørnekjeks, med enkeltplanter 
langs og i bekken hele veien mellom eksisterende og planlagt E18. Det er spesielt mange 
funn i området der ny E18 er planlagt å krysse bekken mellom Gryteland og Skuterud. 

Langs og i Kråkstadelva er det kjempespringfrø, med tette bestander og enkeltplanter hele 
veien mellom eksisterende og planlagt E18. Det er tette bestander langs elva i området der 
ny E18 er planlagt å krysse bekken ved Frestad. 
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Langs Vassflobekken er det kjempespringfrø, med tette bestander lengst nord på 
Vinterbrosletta, fra Nøstvetveien til utlkøpet i Gjersjøen. Sør for Nøstvetveien er det ikke 
funnet kjempespringfrø langs Vassflobekken, med unntak av et mulig enkeltfunn av en 
plante. 

Langs Bølstadbekken er det ikke funnet uønskede planter. 

I tilknytning til Glennetjernet er det ikke funnet uønskede planter. 

Åkerkanter og skog 
I så godt som alle skogteiger i planområdet er det rødhyll, spesielt i ungskog og på 
hogstflater. I enkelte skogteiger er det også funnet andre uønskede planter som 
kjempespringfrø og blåhegg.  

Hager og tun 
I planområdet er det påvist uønskede hageplanter som hagelupin, fagerfredløs, kanadagullris 
i tilknytning til eksisterende hager, i forbindelse med dumping av hageavfall i skogkanter nær 
hagene, og i gamle tun/hager etter hus som er fjernet langs eksisterende E18. 

6.4.2 Vurdering av enkelte arter  

Rødhyll 

 

Figur 47. Rødhyll er vanlig i planområdet.  
 

Rødhyll er rikelig til stede i alle skogområder i og omkring planområdet.  

Etter vår vurdering vil ikke massehåndtering og masseforflytning knyttet til veganlegget 
medføre noen økt spredning av rødhyll av betydning, fordi tilstedeværelsen allerede er 
allmenn. Vi har derfor ikke kartfestet forekomster av rødhyll. Etter vår vurdering er det ikke 
behov for tiltak for å hindre spredning av rødhyll knyttet til massehåndtering i 
prosjektområdet. Rødhyll er ikke en prioritert art i Statens Vegvesens regionale 
handlingsplan for fremmede skadelige arter. 
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Kjempebjørnekjeks 

 

Figur 48. Kjempebjørnekjeks er sikkert påvist kun langs Grytelandsbekken. 

 

Kjempebjørnekjeks er sikkert påvist kun langs Grytelandsbekken (Skuterudbekken). Både i 
naturbase og i kartleggingen utført av studenter er det oppgitt flere enkeltfunn av 
kjempebjørnekjeks andre steder i planområdet. Disse områdene er oppsøkt i august 2015, 
og det er da ikke funnet kjempebjørnekjeks på disse stedene. Derimot er det kraftige store 
eksemplarer av sløke på alle disse lokalitetene. 

Det pågår bekjemping av kjempebjørnekjeks i Ås og Ski kommuner. Det kan tenkes derfor 
tenkes at tidligere lokaliteter nå er borte, evt at enkeltplanter er feilbestemt tidlig på 
sommeren. 

Langs Grytelandsbekken pågår det også bekjemping, men det er fortsatt mange 
enkeltplanter av kjempebjørnekjeks igjen. 

Kjempebjørnekjeks spres i all hovedsak med frø. Biter av rotstokk kan gi nye planter. En 
plante danner vanligvis 40 000-50 000 frø med god spireevne. Kjempebjørnekjeks blomstrer 
i juli-sept. Frøene modnes senhøstes, faller på bakken nær morplanta, eller spres med vann 
og vind – også via turbulens fra trafikk, samt maskiner og redskap. Kjempebjørnekjeks dør 
etter blomstring, men frø i jorda bevarer spireevnen fint i ca. 7-8 år (Statens Vegvesen, 
2011). 
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Massehåndtering og graving i områder med kjempebjørnekjeks (Statens Vegvesen, 
2011): 

Dersom det skal graves eller fjernes masser i og langs bekkekant av Grytelandsbekken skal 
disse massene deponeres i varig deponi eller legges som toppmasser i arealer som skal 
skjøttes som grasmark eller grasplen. Massene skal under ingen omstendigheter benyttes 
som tilslag i annen jordproduksjon.  

Kjempespringfrø 

Kunnskapsblad fra FAGUS Rådgivning Nr. 05 / 2009, uttaler bl.a. at: «Kjempespringfrø er i 
rask spredning og representerer et miljøproblem fordi den kan danne tette bestand som 
skygger ut andre planter. På den måten kan den endre vegetasjonen langs vassdrag og true 
andre arter. Kjempespringfrø er oppført på Norsk svarteliste 2007 og er vurdert å utgjøre en 
høy risiko mot stedegent biologisk mangfold». Det er derfor en art som det er viktig å sette 
inn tiltak mot for å begrensa utbredelsen av arten. 

 

Figur 49.Kjempespringfrø har stedvis tette bestander, helst i noe fuktige områder.  

 

Russekål 

Russekål er i rask spredning i Sør-Norge. Den etablerer seg spesielt langs mange 
veganlegg, på eng og skrotemark og strandarealer. Planta er flerårig og har grov pålerot som 
kan vokse mer enn 1,5 meter dypt. Stengelen er grov, forgreinet og 60 – 120 cm høy. 
Blomsterstanden er stor og brei, blomstene har gule kronblad med sterk duft.  
 
Russekål kan ha stor frøproduksjon. Russekål sprer seg ved egen hjelp med frø, men den 
kraftige pålerota er full av formeringsknopper som kan utvikle nye planter når hovedrota 
forstyrres eller deles opp, for eksempel ved graving. Russekål kan dermed spres til nye 
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vokseplasser ved flytting av jord. Selv få cm lange rotbiter kan gi opphav til nye individer. 
Planten vokser fortrinnsvis der det er næringsrike forhold.  
 
Russekål er svært konkurransesterk og kan danne tette bestander der den får stå i ro. 
Planten kan derfor effektivt konkurrere ut annen vegetasjon. Veger er viktige 
spredningskorridorer for russekål. Slått må utføres tidlig i blomstringsperioden for å unngå 
spredning til nye voksesteder.  
 
Flytting av jordmasser kan bidra til å spre frø og rotbiter. Det bør derfor utvises forsiktighet 
ved graving og flytting av masser der det er grunn til å tro at det vokser russekål. Maskiner, 
utstyr og personlig verneutstyr kan også bidra til spredning av frø. Man må ta forholdsregler 
og rengjøre utstyr før det brukes på nye steder.  
 
Bekjempelsestiltakene bør utføres så godt at ingen planter rekker å utvikle spiredyktige frø. 
Tiltakene for bekjempelse skal være de samme for nyoppdagete, gjenoppdagete og allerede 
kjente forekomster. Aktuelle bekjempelsesmetoder er luking, slått eller sprøyting. På 
etablerte planter vil oppgraving stimulere til nye skudd fra den livskraftige pålerota fordi det 
antagelig vil være uoverkommelig å grave opp hele rota. Dersom oppgraving følges opp med 
senere luking eller slått vil plantene gradvis kunne utarmes. Hvis det ikke er kapasitet til å 
følge området tett etter oppgraving, kan det være bedre å sørge for nedkapping før 
frøsetting. Hvis det graves i områder med russekål, er det viktig å være klar over at selv små 
rotbiter som spres med utstyr kan gi opphav til nye planter.  
 
Slått, mekanisk nedkapping med grastrimmer, grasklipper eller utleggerarm på traktor, 
gjennomføres tidlig i vekstsesongen for å utarme forekomster med russekål. Dette tiltaket er 
mest aktuelt der det er mange planter eller der tiltaket vurderes i sammenheng med annen 
skjøtsel (for eksempel klipping av plen). For bekjemping av russekål anbefales slått eller 
nedkutting to til tre ganger per sesong, med 2 ukers mellomrom. Første gangs slått settes i 
gang tidlig i plantenes blomstringsperiode, som for eksempel i kystnære/sydlige områder på 
Østlandet er tidlig i juni og i indre strøk på Østlandet er i midten av juni. Forekomstene slås 
så langt ned mot bakken som mulig, slik at man får med unge individer og begrenser 
gjenveksten. Slått med oppsamling anbefales for å begrense nærings-tilførselen. Det er 
viktig at nedkappingen av russekål følges opp flere påfølgende år for gradvis å utarme 
plantene.  
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Figur 50. Russekål med gule blomster.   

 

 

Kanadagullris 

Kanadagullris er en flerårig plante som særlig sprer seg langs veier, jernbane og på andre 
arealer som ikke skjøttes regelmessig. Arten blir 50-150 cm høy, med gul blomsterstand i 
august. Plantene sprer seg med frø og med krypende jordstengler (rhizomer), og danner 
derfor ofte tette bestander. Frø fra kanadagullris er svært spiredyktige, lette, og spres 
vanligvis med vind eller ved at frø setter seg fast i utstyr eller folk som ferdes i området. Slått 
må gjennomføres før blomstring. Om plantene lukes eller slås etter at planta er kommet i 
blomst, vil de avkappede stenglene likevel kunne utvikle spiredyktige frø. Derfor er det for 
seint å sette inn tiltak når planta er i blomst. Særlig er veg en viktig spredningskorridor, og frø 
kan lett spres for eksempel med kjøretøy til nye vokseplasser. Ved funn av kanadagullris 
langs vei må det også søkes etter planter utenfor kjent forekomst 100-200 m i 
kjøreretningen. Flytting av jordmasser kan bidra til å spre frø og jordstengler. Det bør derfor 
utvises forsiktighet ved graving og flytting av masser der det er grunn til å tro at det har vokst 
kanadagullris. Maskiner, utstyr og personlig verneutstyr kan bidra til spredning av frø, man 
må derfor ta forholdsregler og rengjøre utstyr.  
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Figur 51. Kanadagullris (i sentrum av bildet) sammen med lupiner og reinfann. 

6.4.3 Forekomster av fremmede arter  
 

Forekomster i Ås kommune: 
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Figur 52. Forekomster av fremmede arter nord i planområdet.  
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Tabell 18.  Forekomster av fremmede arter nord i planområdet.  
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Figur 53. Forekomster av fremmede arter ved Nygård med omegn. 
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Tabell 19.  Forekomster av fremmede arter ved Nygård med omegn.  
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Figur 54. Forekomster av fremmede arter ved Sneissletta med omegn. 
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Tabell 20.  Forekomster av fremmede arter ved Sneissletta med omegn.  

 

 

Figur 55. Forekomster av fremmede arter ved Østensjøvannet med omegn. 
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Tabell 21.  Forekomster av fremmede arter ved Østensjøvannet med omegn.  

 

 

Forekomster i Ski kommune: 

 

Figur 56.Forekomster ved Kråkstadelva og omegn.  
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Tabell 22.  Forekomster ved Kråkstadelva og omegn. 

 

 

Figur 57. Forekomster ved dagens E18 og omegn.  
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Tabell 22.  Forekomster ved dagens E18 og omegn. 
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7 AVBØTENDE TILTAK, BEGGE KOMMUNER  
 

God gjennomføring av avbøtende tiltak, er viktig for å kompensere for tiltakets negative 
påvirkning på naturmiljøet. Følgende tiltak anbefales:  

Hindre unødvendig inngrep på naturtypelokaliteter: Det er svært viktig at grensene til 
naturtypelokaliteter som ligger nær tiltaket merkes opp i terrenget med sperrebånd slik at 
man unngår unødvendige inngrep på lokaliteter i anleggsperioden. Videre er det viktig å ta i 
bruk så små arealer som mulig der naturtypelokaliteter direkte blir påvirket av tiltaket. Slike 
vilkår bør også inngå i kontrakter med entreprenører.  

Sikring av naturtypelokaliteter gjennom plan – og bygningsloven: Det vil gi positiv 
konsekvens dersom naturtypelokaliteter i det kommende reguleringsplanarbeidet reguleres til 
hensynssoner med formål om naturbevaring. Dette gjelder spesielt skoglokaliteter som er 
mest utsatt for inngrep og hvor annet lovverk i begrenset grad sikrer naturverdiene. Det bør 
da utarbeides bestemmelser som forbyr tekniske inngrep og hogst i disse lokalitetene. Man 
vil da sikre viktige naturverdier som er registrert i planområdet i forbindelse med 
konsekvensutredningen, som man har brukt ressurser på å unngå inngrep i, men som 
allikevel ofte ikke er sikret mot uheldige inngrep som og hogst. Lokaliteter med høyest verdi 
må naturlig nok prioriteres.  

Ivareta kantsoner mot innsjøer og bekker: Det er viktig at man minimerer unødvendige 
hogster og inngrep i kantsoner mot bekker og vann både fordi kantsoner er et viktig livsmiljø 
for mange arter, viktige spredningskorridorer for mange arter (spesielt i et landskap med så 
mye fulldyrket mark) og kantsoner bufrer forurensninger. Det er viktig å opptre så 
arealminimerende som mulig ved inngrep ved og nær vann og vassdrag. Kantsoner bør også 
restaureres. Det vises i denne sammenheng til vannressurslovens §11. 

Kartlegge overvintringsområder for amfibier: Amfibier bruker store deler av året areal 
som ligger på land. Dette som overvintrings- og areal som brukes for å finne mat. Det kan 
tenkes at de nye veilinja vil lage en sperre mellom dam og disse slik at artene ikke lenger 
finner tilbake til dammen eller at artene ikke lenger finner overvintringsområder. Det vil derfor 
være et viktig avbøtende tiltak å kartlegge slike der dette ikke allerede er gjort og ev. bygge 
amfibieunderganger eller kunstige overvintringsområder om slike går tapt. I tillegg bør ikke 
byggeaktivitet skje i områder hvor det foregår vår- eller høstvandring av amfibier, da dette vil 
kunne forhindre disse å finne tilbake til dammen og dermed vil mange individer kunne dø. 
Kunstig flytting av amfibier vil kunne være et avbøtende tiltak om anleggsvirksomhet skjer i 
tidspunkt med amfibievandring.  

Ta vilthensyn: Anleggsaktivitet vil medføre nye forstyrrelser på viltet og dermed økt aktivitet 
og stress hos viltindividene. Det er viktig at man er oppmerksom på at dette kan medføre økt 
fare for kollisjoner. Særlig er viltet aktive kveld-tidlig morgen. Denne perioden bør helst være 
fri for anleggsarbeid og menneskelig tilstedeværelse. 

Mellomlagring av masser/deponi: Det er viktig at anleggelse av permanente deponi eller 
mellomlagring av masser legges utenom naturtypelokaliteter. 

Unngå spredning av fremmede arter: Det er en stor utfordring å hindre spredning av 
fremmede arter, og det er spesielt fremmede plantearter som er aktuelle i denne plansaken. 
Tilkjørte masser kan være forurenset av frø og plantedeler fra fremmede arter. På samme 
måte er det viktig at eventuell flytting av masser fra området som inneholder fremmede arter 
ikke medfører at slike arter spres til nye områder. Fare for spredning vil særlig være aktuelt 
om det føres inn masser i planområdet som vil danne nye overflater med blotta mineraljord. 
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Slik vil ev. frø av fremmede arter kunne spre seg til planområdet. Om forurensede masser 
dekkes over av tykke mengder med rene masser, vil dette forhindre at frø spirer.  

Flytting av forurensa masser innenfor planområdet kan medføre at fremmede arter flyttes til 
nye områder. På den annen side finnes det i dag allerede bestander av flere slike arter, og 
artenes gode spredningsevne vil medføre at blotta mineralmasser kan få spiring av 
fremmede arter selv om det ikke er kjente forekomster av slike i nærområdene eller i ev. 
tilkjørte masser. Det vil derfor være viktig å være oppmerksom på om de mest aggressive 
artene dukker opp eller sprer seg, og særlig om slike kan invadere sårbare 
naturtypelokaliteter eller naturreservat. Det vil bli laget en plan (RM-plan) for dette hvor disse 
forhold vil bli vurdert nærmere og registrert. 

Unngå vannforurensning: Ved rigg-, anleggs- og tverrslagsområder er det viktig å unngå 
avrenning til vann og vassdrag av nitrogenholdige forbindelser, større partikkelmengder samt 
oljekomponenter og eventuelt andre organiske miljøgifter. Dette kan i verste fall føre til død 
for ferskvannsfisk og ferskvannsorganismer (inkl. rødlistearter) samt tilslamming av 
gyteplasser. Man bør være spesielt aktsom i anleggsfasen i nærheten av spesielt viktige 
områder for biologisk mangfold som Østensjøvannet NR, Bølstadbekken, Kråkstadelva og 
Glennetjern. Tiltak som medfører rensning før utslipp til resipient bør gjennomføres. Slike 
forhold er nærmere behandlet i vannmiljørapporten.   
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8 KILDER 
 

8.1 Skriftlige kilder og 
internettkilder 
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Blindheim, T. & Olsen, K. M. 2005.  
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Siste sjanse notat 2005 – 7. 60s.  

Blindheim, T., Olsen, K. M, Klepsland, J. 
& Abel, K, 2006.  
 

Statusrapport, natur og miljø Ski kommune.  
 

Bratli, H. 2000. Biologisk mangfold i Ås kommune. NIJOS 
rapport 05/2000. 64 s.  
 

Dale, S., Andersen, G. S., Eie, K. 
Bergan, M. & Stensland, P. 2001. 
 

Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk 
Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og 
Akershus.  
 

Direktoratet for Naturforvaltning, 2006. Viltkartlegging. DN-håndbok 11-1996. 112 s. 
(revidert internettversjon 2006).  
 

Direktoratet for Naturforvaltning, 
2007/2013. 

Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av 
biologisk mangfold. DN-håndbok 13-1999. 2. 
utgave 2007/utkast til nye faktaark 2013. 
 

Direktoratet for Naturforvaltning, 2011. 
 

Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper. DN-
håndbok 31-2011.  
 

Direktoratet for Naturforvaltning, 2011.  www.naturbase.no 
 

Enerud, J. & Lund. 1999. Registrering av sjøørretvassdrag i Oslo og 
Akershus, 1996-97. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus rapport 1/1999. 93s. 
 

Erikstad, L. & Stabbetorp, O. 2000.  Naturens sårbarhet i forhold til 
grunnvannslekkasje som et viktig moment i 
planleggingsfasen for tunneler. KU-årboka 2000. 
 

Flydal, K. 2014. Norsk naturrestaurering. Upublisert notat. 
Fløistad, I. Bioforsk. 2010. Fagus, kunnskapsblad. 
Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken, Å. 
(red.) 2007.  
 
 

Norsk svarteliste 2007 – Økologiske 
risikovurderinger av fremmede arter. 2007 
Norwegian Black List – Ecological Risk Analysis 
of Alien Species. Artsdatabanken, Norway. 
 

Holtung, H. 2015 Notat Glennetjern 
Kastdalen, L. 1999.  Gardermoutbyggingen – evaluering av 
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 avbøtende tiltak for elg. Høgskolen i Hedmark, 
rapport nr. 26 – 1999, 43 s. 
 

Kålås, J. A., Viken, Å., Henriksen, S. & 
Skjelseth, S. (red.). 2010. 

Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, 
Norge. 
 

Lindgaard, A. & Henriksen, S. (red.). 
2011.  
 

Norsk rødliste for naturtyper 2011. 
Artsdatabanken, Trondheim. 
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mangfold. Sektoransvar og samordning. 
Miljøverndepartementet, 220 s. 
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Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense 
– Vinterbro. Naturmiljø.  
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9 VEDLEGG 
 

9.1 Naturtypelokaliteter 
innenfor influensområdet til 
tiltaket  

 

Lokaliteter som ikke er nykartlagt av Asplan Viak i kommundel- eller reguleringsplanfasen, 
finnes på www.naturbase.no og er ikke gjengitt under. Lokaliteter som av Asplan Viak ble 
nykartlagt enten som nye lokaliteter eller som revisjon av gamle, er gjengitt under. De av 
slike lokaliteter som ble kartlagt i KDP-fasen, ligger på naturbase.no, men er likevel gjengitt 
her. I tillegg finnes nykartlagte lokaliteter innenfor influensområdet til frafalte forslag til nyjord- 
og massedeponiområder. Disse presenteres ikke her.  

Naturtypelokaltidene er presentert strekningsvis. 

9.1.1 Naturtypelokaliteter på delstrekningen Vinterbro-Nygård 

Følgende lokaliteter som finnes på naturbase.no er ikke gjengitt: Fåleslora, Gjersjøen ved 
Ringnestunnelen, Vest for Fåleslora, Nord for Vinterbro.  
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Lokalitet Vinterbro 
Naturtype (DN håndbok 13-2006) Gammel granskog 
Utforming  Gammel lavlandsgranskog 
Verdisetting Svært viktig (A) 
Registreringsdato (siste) 21.10.2014 
 

 
Innledning: Dette er en revisjon av naturtypelokalitet BN00051992.  Lokaliteten er sist 
kartlagt av Rein Midteng, Asplan Viak, 21.10.2014 i forbindelse med konsekvensutredning 
for E18 Vinterbro-Nygård da arealene nærmest E18 ble registrert. Beskrivelsen er fra 
desember 2013 og inkluderer også relevant informasjon i fra tidligere beskrivelser. Den nye 
beskrivelsen er oppdatert i henhold til ny mail fra 2013. Verdisettingen har økt fra B-viktig til 
A-svært viktig. Det er gjennom revisjonen ikke gjort endringer i avgrensning da dette er en 
større oppgave som fordrer besøk utenfor delområdet som ble besøkt i forbindelse med 
konsekvensutredningen.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for E18 og ved Vinterbrokrysset. Den 
grenser i hovedsak mot fattigere og yngre plantet skog samt veier, dyrka mark og kraftlinje. 
Avgrensningen er stedvis noe upresis eller ikke oppdatert i forhold til nyere inngrep som for 
eksempel vei i nord. Samtidig finnes det trolig enkelte steder noe eldre interessant skog som 
burde vært inkludert i lokaliteten. Det er en tydelig småskalamosaikk i vegetasjonen, ofte 
indusert av bergframspring og bergvegger. Videre er det utpregete gradienter i fuktighet, 
rikhet og vegetasjon på små avstander. Langs bekken finnes det ei elveslette som trolig 
oversvømmes ved flom.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Furudominert bærlyngskog finnes på 
grunnlendte partier, blåbærgranskog dekker relativt store areal i midtre og opplendte partier, 
og spesielt i de nedre deler av liavsnittene og særlig i sørlige og nedre deler finnes det større 
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partier med lågurt,- småbregne- og stedvis noe høgstaudegranskog. Langs Vassflobekken i 
vest er det forholdsvis godt utviklet gråor-heggeskog, stedvis med strutseving. 
Artsmangfold: Tresjiktet er dominert av gran og med relativt høyt innslag av diverse løvtrær 
som bjørk selje og litt rogn. En del hassel finnes i nedre deler, med gråor og litt alm (NT) og 
sommereik, men ellers er innslaget av edelløvtrær lavt. Av karplanter som er funnet nevnes 
firblad, flekkgrisøre, engsnelle, skogsnelle, maiblom, gjøkesyre, skogburkne, markjordbær, 
hengeving, krypsoleie, leddved, hårfrytle, skogfiol, fingerstarr, myskegras, springfrø, 
liljekonvall, snerprørkvein, ormetelg, trollbær, rød jonsokblom, enghumleblom, skogsivaks, 
strutseving, mjødurt, stornesle, skogrørkvein og fredløs. Av rødlistearter (listen fra 2010) er 
det funnet rynkeskinn (NT) som virker å være vanlig i alle fall de nedre deler av lokaliteten i 
sør. Svartsonekjuke (NT), alm (NT) og hønsehauk (NT) er også funnet sammen med 
signalarten gammelgranslav som vokser spredt. Signalartene hyllekjuke og granrustkjuke ble 
funnet et par steder. Dvergspett ble observert i 2014.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogalder og påvirkningsgrad varierer en god del. De eldste 
partiene finnes sentralt og i nedre deler av biotopen og har stedvist mye dødved. Generelt er 
skogområdene i nord yngre/mindre dødved rike, og stedvis med ganske tette granbestander. 
Det finnes også mye lægre av grove dimensjoner. Dødved kontinuiteten er middels god da 
sterkt nedbrutte lægre i stor grad mangler. Pga. den høye boniteten og lange vekstsesongen 
vil skogen raskt hente seg inn. I nedre del av lia i sørvest og enkelte steder midt i lia er det 
foretatt en rekke mindre flatehogster i nyere tid, ofte i små ravinedaler. Enkelte små 
ravinedaler er fremdeles intakte. I nedre deler er det en i hovedsak igjenvokst traktorvei og 
en del av løvskogen har trolig kommet opp som følge av økt lystilgang og fjerningen av gran 
som byggingen medførte.  
Skjøtsel og hensyn: For at verdiene best mulig skal ivaretas, er det viktig at det ikke skjer 
tekniske inngrep eller hogst. 
Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da lokaliteten for regionen og 
høydelaget har uvanlig gammel granskog. Den oppnår høy terskel på både «skogtilstand» 
(naturskogstilstand TS=5), «størrelse» (>100 da) og «høy bonitet» (>50). Den vil trolig også 
få middels vekt på «artsmangfold» da slik skog ofte har et rikt mangfold av krevende arter, 
men artsmangfoldet er dårlig dokumentert.    
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9.1.2 Naturtypelokaliteter på delstrekningen Nygård-kommunegrensa 
 

Lokalitet Nygård 
Naturtype (DN håndbok 13-2006) Store gamle trær  
Utforming  Stor eik 
Verdisetting Viktig (B) 
 

 
Innledning: Ny naturtypelokalitet, dvs. ikke kartlagt i forbindelse med naturtypekartleggingen i 
Ås kommune. Lokaliteten er kartlagt av Rune Solvang, Asplan Viak, 30.11.2011 i forbindelse 
med konsekvensutredning for E18 Vinterbro-Akershus grense.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for boligfeltet Nygård. Lokaliteten 
grenser til jordekanter og hogstflate.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en stor og vital eik med en 
omkrets på 3.00 m.  
Artsmangfold: Det er registrert noe barkragg.     

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er vital. Den har noe grov sprekkebark under den ene av 
greinene, men for øvrig er det lite grov sprekkebark. Eika står lysåpent. Det er en huske 
festet i eika og bakken rundt eika er nedtrampet (dog uten særlig negativ betydning). Det er 
store grøfter ifht omkringliggende jordbruksmark tett på eika.   
Skjøtsel og hensyn: Treet bør i størst mulig grad ivaretas siden den ikke utgjør noen 
sikkerhetsrisiko. Eika bør få bli hul da naturkvalitetene da vil øke på sikt. Trolig er den i ferd 
med å bli hul da det er en stor sone som er i ferd med å sprekke opp på eika. Eika er på 
grunn av størrelse over 200 cm i omkrets en lokalitet av den utvalgte naturtypen hule eiker. 
Det er dermed meldeplikt dersom eika planlegges hogd.  
Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er en stor og grov eik.  
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Lokalitet Nordenga 
Naturtype (DN håndbok 13-2006) Store gamle trær  
Utforming  Stor eik 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 

 
 
Innledning: Ny naturtypelokalitet, dvs. ikke kartlagt i forbindelse med naturtypekartleggingen i 
Ås kommune. Lokaliteten er kartlagt av Rune Solvang, Asplan Viak, 30.11.2011 i forbindelse 
med konsekvensutredning for E18 Vinterbro-Akershus grense.   
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Sneissletta mellom E18 og GS-veg.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en stor og vital eik med en 
omkrets på 2.40 m.  
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på eika.      

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er vital. Den har lite grov sprekkebark. Eika står lysåpent.  

Skjøtsel og hensyn: Eika er på grunn av størrelse over 200 cm i omkrets en lokalitet av den 
utvalgte naturtypen hule eiker. Det er dermed meldeplikt dersom eika planlegges hogd. Treet 
bør i størst mulig grad ivaretas. Treet bør ikke hogges men kun beskjæres. Så mye som 
mulig av stammen bør stå igjen dersom treet beskjæres kraftig på grunn av sikkerhetsrisiko. 
Å hogge stammen helt ned til bakken er unødvendig.  
Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten er en stor og nokså 
grov eik.  
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Lokalitet Sørli 
Naturtype (DN håndbok 13-2006) Store gamle trær  
Utforming  Stor eik 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 

 
 
Innledning: Ny naturtypelokalitet, dvs. ikke kartlagt i forbindelse med naturtypekartleggingen i 
Ås kommune. Lokaliteten er kartlagt av Rein Midteng, Asplan Viak, 27.6.2011 i forbindelse 
med konsekvensutredning for E18 Vinterbro-Akershus grense.   
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Sørli rett nord av E18, og står i 
jordkanten mot fulldyrket mark. Koordinaten for eika er 32 V 600561 6620211.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en stor og vital eik på 80-90 cm i 
brysthøydediameter.   
Artsmangfold: Det er ikke registrert rødlistede arter på eika.    

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er vital og frisk uten døde partier, og uten særlig grov 
sprekkebark. Eika står nokså skyggefullt.  
Skjøtsel og hensyn: Treet bør i størst mulig grad ivaretas dersom det ikke utgjør en stor 
sikkerhetsrisiko. Treet bør ikke hogges men kun beskjæres dersom det er nødvendig. Så 
mye som mulig av stammen bør stå igjen dersom treet beskjæres. Å hogge stammen helt 
ned til bakken er unødvendig. Dersom det forekommer eller utvikles grove og eller døde 
greiner som beskjæres eller faller ned, bør disse legges ved siden av treet eller på et egnet 
sted nært trærne slik at artene som lever på død ved under nedbrytning og på gamle og 
grove trær har mulighet til å leve videre på stedet. Det er et behov for å rydde unna 
konkurrerende gran og løvtrær som på sikt vil utgjøre en trussel mot treets eksistens.  
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Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten er en stor og grov eik.  

 

Lokalitet Østreng 
Naturtype (DN håndbok 13-2006) Store gamle trær 
Utforming  Stor eik 

Ask  
Verdisetting Viktig (B) 
 

 
Innledning: Ny naturtypelokalitet, dvs. ikke kartlagt i forbindelse med naturtypekartleggingen i 
Ås kommune. Lokaliteten er kartlagt av Rein Midteng, Asplan Viak, 27.6.2011 i forbindelse 
med konsekvensutredning for E18 Vinterbro-Akershus grense.   
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Østreng rett nord av E18, og står i 
jordkanten mot fulldyrket mark.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av ei stor og gammel eik og 
to gamle asketrær, hvorav den av asketrærne er hul. Eika er ca. 1.10 i diameter (345 cm i 
omkrets), mens askene er hhv 80-90 cm og 70-80 cm. Eika omfattes av forskrift om utvalgte 
naturtyper (grove og hule eiker). 
Artsmangfold: Det er ikke registrert rødlistede arter på de gamle trærne her.  Det er tatt 
belegg av enkelte skorpe- og knappenålslav fra eika. Disse er ikke artsbestemt ennå.    
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er vital, med noen få døde greiner som ikke er fjernet (og 
det er bra for det biologiske mangfoldet). Den grov og hul aska har avskjærte greiner som 
ligger ved siden av treet. Den siste eika er noe skrantende, men ikke hul.    
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Skjøtsel og hensyn: Trærne bør i størst mulig grad ivaretas dersom de ikke utgjør en stor 
sikkerhetsrisiko. Trærne bør ikke hogges men kun beskjæres dersom det er nødvendig. Så 
mye som mulig av stammen bør stå igjen dersom trærne beskjæres. Å hogge stammen helt 
ned til bakken er unødvendig. Dersom det forekommer eller utvikles grove og eller døde 
greiner som beskjæres eller faller ned, bør disse legges ved siden av treet eller på et egnet 
sted nært trærne slik at artene som lever på død ved under nedbrytning og på gamle og 
grove trær har mulighet til å leve videre på stedet. En forsiktig rydding av småvokste 
løvtrær/kratt samt gran er positivt slik at trærne også i framtiden får god tilgang på lys og får 
redusert konkurranse. 
Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av store og gamle 
trær, deriblant et virkelig grovt eiketre og ei hul ask. 

 
Til venstre (grov eik). Til høyre: Hul ask.  
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Lokalitet Bølstadbekken 
Naturtype (DN håndbok 13-2006) Viktig bekkedrag 
Utforming  Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 

Innledning: Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med naturtypekartleggingen i Ås 
kommune. Lokaliteten er befart av Kjell Magne Olsen (Biofokus) (ferskvannsorganismer) 
8.7.2011 og Oddmund Wold, Asplan Viak 5.7.2011. Strekningen fra Østensjøvannet og ca 
1,5 km vestover ble befart i felt. Øvrige beskrivelse er basert på tidligere registrering.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av bekkeløpet med kantvegetasjon fra 
Østensjøvannet og vestover forbi Bølstad, hvor den grenser til en annen naturtypelokalitet 
(Syverudbekken,  BN00051997, gråor-heggeskog). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er et bekkedrag med kantsoner. 
Kantsonene veksler fra partier dominert av åkerugras til soner med fukteng eller  gråor-
heggeskog. Det er noe vann- og sumpvegetasjon i bekkeløpet. 
Artsmangfold: I øvre del av bekkeløpet mellom Østensjøvannet og E18, er bekken omgitt av 
en sone med frodig åkerugrasvegetasjon, mens kantsonen nærmest bekken har fukteng- og 
sumpplanter som mjødurt, skogrørkvein, strandrør, kvasstarr, duskstarr, sennegras,  
skogsivaks, sjøsivaks, slyngsøtvier, kjempepiggknopp og bredt dunkjevle. I bekkeløpet  ble 
det registrert bl.a. vasslirekne. Her er kantsonen av løvskog dårlig utviklet, men lengre 
vestover er det en gråordominert kantsone av vekslende bredde.  

Fra ca. 20 m vest for gang- og sykkelstien som krysser bekken og ca. 100 videre vestover er 
det et skogholt av gråor–heggeskog, med ganske bred kantsone mot åkerlappen på 
nordsiden og noe bredere sone sør for bekken. Dette gjør at det blir ganske skyggefullt langs 
bekken. I skogen står bl.a. villrips, humle, strutseving, maigull, trollbær, hvitbladtistel, 
skogstjerneblom, myskegras, rødhyll, ask (NT), lønn, firblad, springfrø, rød jonsokblom og 
storklokke. Det er ganske bra fall i bekken, og dermed en del strøm. Bunnen består delvis av 
større steiner, delvis av sand og mudder. Innslaget av gråor-heggeskogsarter videre 
vestover avhenger av løvskogens bredde. Kantsonen har ellers innslag av vierarter som 
svartvier, istervier, selje (noen store) og osp. 
Fremmede arter: I området sørøst for rundkjøringen står noe kanadagullris. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Nærmest Østensjøvannet og til litt forbi E18 er bekken en grøft.  
For øvrig er kantsonen i varierende grad påvirket av hogst, og tre- og busksjiktet mangler i 
partier langs bekken. Vannet i bekken var svært uklart, og tidvis kom en svak lukt av kloakk 
(eller liknende). 
Skjøtsel og hensyn: Kantsonen bør i størst mulig grad gis anledning til å reetablere naturlig 
vegetasjon, oftest en løvskogsbord i størst mulig bredde.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten binder sammen Østensjøvannet NR med mer verdifulle 
løvskogsarealer og fuktbetingede vegetasjonstyper nær Årungen. Det er en bestand av ål 
(CR) i Østensjøvannet (registrert 1989, http://vannmiljo.klif.no/). Bekken har antagelig 
betydning som vandringsvei for ål. 
Verdisetting: Lokaliteten innehar ikke naturkvaliteter som alene kvalifiserer denne 
bekkestrekningen som en naturtypelokalitet. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) ut fra 
økologisk funksjon, da den binder sammen viktige naturområder inklusive Østensjøvannet 
NR, og er sannsynligvis en viktig vandringskorridor.  

 

 

 

http://vannmiljo.klif.no/
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Lokalitet Skuterudbekkens fangdamsystem 
Naturtype (DN håndbok 13-2006) Dam 
Utforming  Annen kulturbetinget dam 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 

 
 

Innledning: Lokaliteten er tidligere ikke kartlagt i forbindelse med naturtypekartleggingen i Ås 
kommune. Lokaliteten er befart av Rune Solvang 30.11.2011.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den nedre delen av Skuterudbekken, i 
sørøstenden av Østensjøvannet NR. Lokaliteten grenser i nord mot E18 og i sør mot grensa 
for kantsone med eldre gråortrær.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er et «konstruert» våtmarkssystem i 
form av et fangdamsystem med våtmarksfilter. Fangdamsystemet er anlagt ved å utvide og 
demme opp bekkeløpet. Sedimentasjonsbassenget og våtmarksfiltrene består av brede 
vegetasjonsrike kantsoner. Det er et sedimentasjonsbasseng og to våtmarksfiltre med to 
damkroner i enden av våtmarksfiltrene. Bekken er på dette partiet utvidet for å ta imot 
avrenning av fosfor, nitrogen, jord og plantevernmidler fra landbruket. I forhold til en før-
situasjon med en bekk med en smal kantsone av åkerugras og noe elvekantvegetasjon med 
liten biologisk verdi har lokaliteten etter dette tiltaket fått en langt høyere naturverdi. I de 
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sørlige deler (etter fangdammen) går elva i en sving, ensidig bekkedal med en del eldre og 
høyreiste gråortrær. Dette er også inkludert i lokaliteten.  
Artsmangfold: Lokaliteten ble kartlagt i slutten av november. Bred dunkjevle dominerer. For 
øvrig er det registrert arter som ubestemt vasshår, mannasøtgras, krypsoleie, mjødurt og 
noe elvesnelle. Det er muligens et potensial for interessante vanninsekter, som øyenstikkere. 
Lokaliteten har en viss verdi for fugl. Myrsanger er registrert syngende på lokaliteten.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Nærmest Østensjøvannet og til litt forbi E18 er bekken en grøft.  
For øvrig er kantsonen i varierende grad påvirket av hogst, og tre- og busksjiktet mangler i 
partier langs bekken. Vannet i bekken var svært uklart, og tidvis kom en svak lukt av kloakk 
(eller liknende). 
Skjøtsel og hensyn: Sedimentasjonsbassenget må tømmes med jevne mellomrom.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved Østensjøvannet NR, og styrker dermed 
verdiene til denne lokaliteten. 
Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da den er et verdifult naturmiljø med 
et potensial for truede arter, spesielt av øyenstikkere. 

 

9.1.3 Naturtypelokaliteter på delstrekningen kommunegrensa-Retvet 
Følgende lokaliteter som finnes på naturbase.no er ikke gjengitt: Vallebekkdammen, Glenne, 
Oppsal dam, Bakker dam, Audnebøl dam.  

 

Lokalitet Nordre Gryteland 
Naturtype (DN håndbok 13-2006) Gammel barskog 
Utforming  Gammel granskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
Registreringsdato 6.7.2011 
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Innledning: Ny naturtypelokalitet, dvs. ikke kartlagt i forbindelse med naturtypekartleggingen i 
Ski kommune. Lokaliteten er kartlagt av Rein Midteng, Asplan Viak, 6.7.2011 i forbindelse 
med konsekvensutredning for E18 Vinterbro-Akershus grense. Lokaliteten er vurdert som 
mer verdifull enn MIS-lokaliteten som er kartlagt i området. MIS-lokaliteten er ikke vurdert å 
kvalifisere som naturtypelokalitet.   
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for gården Gryteland. Den grenser i 
hovedsak mot plantet skog. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av eldre og hovedsakelig 
frodig granskog av blåbær-, lågurt- og fragmentarisk høgstaudegranskog. Det er i partier 
også noe gransumpskog.  
Artsmangfold: Tresjiktet er dominert av gran og med innslag av litt bjørk. Ett hasselkratt ble 
sett. Følgende karplanter ble registrert; blåbær, bringebær, hengeving, skogburkne, 
liljekonvall, myskegras, vassarve, gaukesyre, fingerstarr, hvitveis, enghumleblom, vivendel 
og firblad. Gammelgranlav ble funnet på ett tre. Dette er en lavart som er knyttet til nokså 
gamle grantrær og helst noe fuktig skog. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er eldre enn annen granskog i regionen. Skogen har 
stedvis gått i sammenbruddsfase og produsert noe liggende død ved. I slike «hull» er 
foryngelsen av nye grantrær på vei opp. Skogen er i hovedsak flersjiktet. Det er spredt noe 
ferske læger av gran. Stedvis er det nokså mye stående døde grantrær.   
Skjøtsel og hensyn: For at verdiene skal ivaretas er det viktig at det ikke skjer tekniske 
inngrep eller hogst. 
Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av nokså 
gammel granskog som har produsert noe død ved. Skogen er i tillegg nokså rik og fuktig. 
Den har trolig også viltverdier for særlig fuglearter knyttet til eldre skog med tilgang på døde 
trær.   
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Lokalitet Glennetjern 
Naturtype (DN håndbok 13-2006) Rik kulturlandskapssjø 
Utforming  Næringsrik utforming 
Verdisetting Viktig (B) 
 

 
 

Innledning: Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med naturtypekartleggingen i Ås 
kommune. Lokaliteten er kartlagt av Rune Solvang og Oddmund Wold, Asplan Viak, 
7.6.2011 og Rune Solvang og Kjell Magne Olsen (Biofokus) 8.7.2011 i forbindelse med 
konsekvensutredning for E18 Vinterbro-Akershus grense. Hovedfokus for befaringen 
8.7.2011 var ferskvannsorganismer.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for gården søndre Glenne. Lokaliteten er 
avgrenset mot omkringliggende eldre og tørrere barskog og omkringliggende 
jordbrukslandskap.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en rik kulturlandskapssjø 
med viersumpskog i form av gråseljekratt og rike starrsumper rundt tjernet og intakt fattig til 
intermediær fastmatte – og løsbunnmyr i øst. Mot sør går det inn en «kile» med rik 
sumpskog.      
Artsmangfold: Det er en del takrør i nordøst og på vestsiden. På østsiden er det noe fattig og 
intermediær fastmattemyr som gradvis går over til løsbunn mot kanten av tjernet. Torvmoser 
dominerer, med stort innslag av myrkongle og bred dunkjevle. Ellers opptrer vanlige arter 
som myrhatt, gulldusk og mjølkerot. I fattigere partier fantes torvull, molte og blokkebær. Den 
sjeldne arten dvergmaure ble registrert i myrområdene på østsiden. Her er det også sjeldent 
stor forekomst av myrmjølke. Det er lite flytebladvegetasjon i tjernet. Gul nøkkerose og stor 
nøkkerose opptrer. Andre arter som kan nevnes er klourt, pors, gulldusk, myrfiol, selsnepe, 
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bekkeblom og kjevlestarr, som ble registrert i den rike sumpskogen på nordvestsida og i 
kanten av myra på østsiden. Ørevier og hybriden ørevier x gråselje ble funnet i sumpskogen 
på vestsiden. 

Det er få vannforekomster i området, og lokaliteten er en «oase» for fugl og andre 
ferskvannstilknyttede arter i landskapet. Fuglelivet er svært lite undersøkt, men trolig er det 
mye småfugl innom lokaliteten på trekket. Lokaliteten er lite tilgjengelig, og det medfører lite 
forstyrrelse av fugl som raster på og ved tjernet. Av hekkefugler opptrer stokkand, sivspurv 
og rørsanger. Gråhegre hekker/har hekket i barskog rundt tjernet. Vilt trekker også ned til 
Glennetjern som en vannkilde. Seks vanlige øyenstikkerarter ble registrert i 2011. Amfibier 
skal i følge Naturbasen være registrert på lokaliteten, men det ble ikke gjort registreringer av 
for eksempel salamandere i 2011. Nærmere undersøkelser av flere organismegrupper til 
ulike tider av året ville trolig ha medført funn av rødlistearter.     
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er i dag svært lite påvirket av tekniske inngrep. 
Mange tilsvarende tjern er påvirket av tekniske inngrep, og Glennetjern utgjør et sjeldent lite 
påvirket tjern. Lokaliteten er påvirket av tilsig fra landbruket, og har medført av tjernet har blitt 
mer næringsrikt. I tidligere tider var lokaliteten trolig mer brukt. Tidligere var det badeplass på 
lokaliteten. Og det er gjort torvtekt, spesielt i sør.   

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør forbli mest mulig slik det er i dag. Beite ned til deler av 
tjernet kan være en fordel, men bør konkretiseres i en biologisk fundert skjøtselsplan. 
Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en rik 
kulturlandsskapsjø. Tjernet er artsrikt, og med et potensial for interessante funn. Lokaliteten 
er for øvrig sjeldent lite påvirket av tekniske inngrep.  
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Lokalitet Li  
Naturtype (DN håndbok 13-2006) Hagemark 
Utforming  Ospehage 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 

 
Innledning: Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt i forbindelse med naturtypekartleggingen i Ås 
kommune. Lokaliteten ble kartlagt 30.11.2011 av Rune Solvang, Aplan Viak.   
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved grusvegen inn til Li gård, på sørsiden av 
E18.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en ospe – og bjørkedominert 
hagemark. I nord er det litt grunnlendte knauser.    
Artsmangfold: Tresjiktet er dominert av osp og bjørk. For øvrig er det noe gran, furu, rogn og 
hegg, samt noe einer i busksjiktet. Feltsjiktet er består av lågurtarter som markjordbær, 
legeveronika, gjerdevikke, tveskjeggveronika, ryllik og kratthumleblom. For øvrig opptrer 
einstape (mye, viser gjengroing), ormetelg og sølvbunke. På og ved fattige knauspartier 
opptrer sauesvingel, sisselrot, blåbær og tyttebær. Flaggspett har hekket i osp på lokaliteten.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har tidligere vært beitet. Osp på 90 cm i omkrets og 
bjørk på 135 cm i omkrets er registrert. Det er noe stående død ved (gadd) av osp og bjørk 
på lokaliteten. En 22 KV kraftledning opp til gården går gjennom lokaliteten.    
Skjøtsel og hensyn: Gamle og døde trær bør bevares. Enkel rydding av kratt bør/kan 
gjennomføres.  
Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en åpen 
tidligere hagemark med en del eldre trær.  
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9.2 Notat – Fugleliv ved 
Glennetjern 

 
Oppdragsgiver:  Statens vegvesen 
Oppdrag:   532554 – E18 Retvet - Vinterbro 
Dato:  2.10.2015  
Skrevet av:  Hallvard Holltung 
Kvalitetskontroll:  Rein Midteng    
 

NOTAT GLENNETJERN 

Innledning 
Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet – Vinterbro fastsetter at: 

Fuglelivet ved Glennetjern er dokumentert til å ha viktige kvaliteter, men kunnskapen om 
artsmangfoldet er relativt dårlig. I arbeidet med reguleringsplanen skal det gjennomføres 
kartlegging av lokaliteten for å dokumentere evt. endringer i fuglelivet etter utbyggingen i 
forhold til nå-situasjonen. Data fra denne kartleggingen vil inngå som en del av prosjektets 
miljøovervåking og tiltak innarbeides i plan for ytre miljø. 

Asplan Viak AS har hatt arbeidet med å svare ut dette punktet, og gjennomføre kartlegginger 
som oppfyller kravene i planprogrammet.  

Metode 
Fugleregistreringer 
Det er gjennomført 4 takseringer av fuglelivet på vår og forsommer i perioden 2013 til 2015. 
Det er i tillegg gjort registreringer tidligere på våren og på høsten for å få en indikasjon på 
lokalitetens betydning for fugl på høst- og vårtrekk. Kartleggingene ble gjennomført med 
følgende metodikk og datoer:  

Hekkende spurvefugl: 25.juni 2013, 2.juni 2014. Kartleggingene ble gjort ved å gå faste 
ruter gjennom skogområdet som Glennetjernet ligger inntil, og registrere syngende fugl. 
Undersøkelsene i hekketida begynte som regel rundt klokken 2 på natta (for å få med såkalte 
nattsangere) og varte til soloppgang.  

Vårtrekk: 16. mai 2014, 28. april 2015. Kartleggingene ble gjennomført på lignende måte 
med registrering av syngende fugl ved soloppgang, og deretter ved å observere vannspeilet 
og jordene rundt vannet med kikkert og teleskop.  

Høsttrekk: 12. september 2013, 13.Oktober 2014. Kartleggingene på høsten ble gjort på 
samme måte som for vårtrekkundersøkelsene. Her ble det også kjørt rundt i området rundt 
Glennetjern for å observere eventuelle store flokker med fugl på jordene.  

Amfibiekartlegging 
Det ble gjennomført en kartlegging av amfibier den 2. juni 2014. Undersøkelsene ble gjort 
med håv og såkalt stangsil i tjernet. Det ble søkt langs hele kanten av tjernet. Det ble også 
søkt på land langs vannkanten ved morgengry, og ved å observere vannflaten over tid for å 
se etter amfibier som kommer til overflaten.    

Resultater 
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Fugleregistreringer 
Det er registrert 53 fuglearter i og rundt Glennetjernet, alle funn er gjengitt i vedlegg 1. Et 
stort flertall av fugleartene må anses som vanlige arter. De mest interessante funnene for 
Glennetjern gjengis her: 

Vannrikse, rødlistet som VU. Denne ble hørt én enkelt gang under registrering av syngende 
fugl i hekketiden, og det er derfor uvisst om vannrikse hekker i Glennetjern.  

Skogdue, tidligere rødlistet, relativt sjelden og fåtallig fugl som setter et visst krav til 
hekkeområdet. Skogdue ble hørt flere ganger i samme område med egnede hule trær, og 
har trolig hekket i skogen ved Glennetjern frem til det ble hogd i dette området i 2014. Det er 
ikke gjort observasjoner av skogdue etter dette.  

Sivsanger, rørsanger og krikkand registrert i hekketid er eksempler på interessante og 
uvanlige observasjoner. Disse artene er observert flere ganger ved Glennetjern og har trolig 
hekket ved vannet.  

Amfibier 
Undersøkelser av amfibiefaunaen i Glennetjern ga funn av to arter; buttsnutefrosk (Rana 
temporalis) ble funnet flere steder i vannet, mens padde (Bufo bufo) ble funnet på land i 
nærheten av vannet. Det har også vært gjort enkle undersøkelser av vannet i forbindelse 
med naturtypekartleggingen. De samme amfibieartene ble funnet ved den undersøkelsen.  

Vurdering 
Fugle- og amfibiefaunaen i og rundt Glennetjern ansees som grundig undersøkt i forbindelse 
med utredning av ny trasé for E18. Kravene til fuglekartlegging fra planprogrammet anses 
som oppfylt. Registreringene av fugl vil kunne gi et godt sammenligningsgrunnlag for senere 
miljøovervåking av området. 

I tillegg til undersøkelsene som er tema i dette notatet, er det tidligere foretatt 
naturtypekartlegging, botanisk kartlegging, undersøkelser av amfibier og andre 
ferskvannsorganismer knyttet til vannet og skogområdene rundt. I tillegg har mediefokus og 
mobilisering blant interesseorganisasjoner ført til flere frivillige kartlegginger av området. 
Resultater av kartleggingen er rapportert i registreringsdatabasen Artsobservasjoner, og vil 
være tilgjengelig i innsynsløsningen Artskart.  

Glennetjern er fra før av avgrenset som naturtypelokalitet med kvaliteter hovedsakelig knyttet 
til våtmarken og sumpskog rundt deler av vannet. Naturtypelokalitetens verdi er satt til B 
(viktig) etter Miljødirektoratets metodikk, og stor verdi etter SVVs metodikk.  

Området er på bakgrunn av fugleundersøkelsene i denne rapporten også avgrenset som en 
viktig viltlokalitet først og fremst fordi vannet og skogen rundt er hekkeområde for et fåtall 
truede og lokalt sjeldne fuglearter (se 3.1).  Lokaliteten er registrert med verdi B etter 
Miljødirektoratets metodikk, og stor verdi etter SVVs metodikk. Det må tilføyes at store deler 
av skogen på tjernets østside ble hogd i 2014, og at dette antas å ha svekket områdets 
verdi som hekkeområde for fugl.  

Vannet antas også å være et viktig landskapsøkologisk element fordi det inngår i et større 
funksjonsområde for arealkrevende arter som lever i det varierte skogs- og kulturlandskapet.  

 

Vedlegg 1. Lokalitetsbeskrivelse viltlokalitet  
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Glennetjern med omkringliggende skog ligger som en øy i kulturlandskapet. Selve tjernet er 
omkranset av myr- og sumpskog på ene siden, og takrørskoger og jordbrukslandskap på 
andre siden. Vannet ligger anonymt og uforstyrret til i et område med lite trafikk og ferdsel. 
Vannet registreres som viltlokalitet på bakgrunn av observasjoner av flere rødlistede og lokalt 
sjeldne fuglearter. Det er registrert hekking og hekkeforsøk av arter som vannrikse (VU), 
sivsanger, krikkand, og skogdue i og rundt vannet. På bakgrunn av kartlegging antas ikke 
vannet å være spesielt viktig for fugl på trekk. I 2014 ble store deler av skogen på tjernets 
østside hogd. Dette antas å ha svekket områdets verdi som hekkeområde for fugl generelt, 
og skogdue spesielt.  

Lokalitetens verdi vurderes som viktig (B), tilsvarende stor verdi etter Statens vegvesens 
håndbok om konsekvensanalyser.  
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Vedlegg 2. Fugleregistreringer i Glennetjern  
Tabellen nedenfor viser fugleregistreringer gjort i Glennetjern. Alle registreringer er gjort av 
Hallvard Holtung, Asplan Viak. Alle registreringer er gjort i og rundt Glennetjern, Ski.     
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9.3 Den regionale 
trekksituasjon for elg 

Innledning 

Som en del av naturmiljø-utredningen knyttet til planleggingen av E18 Retvet – Vinterbro er 
det ønsket at Statens vegvesen vurderer vilttrekk i en mer overordnet sammenheng. Dette 
notatet svarer ut utredningsbehovet. Det gjøres oppmerksom på at notatet kun omhandler 
elg og dens trekk og ikke trekkende vilt generelt. 
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Figuren under viser de aktuelle elg/vilttrekk i området som brune streker. Data er hentet fra 
Miljødirektoratet med basis i lokale informanter og kommuner. Ikke alle trekk er oppdaterte, 
slik som trekket nord for Vinterbro som i dag ikke lenger eksisterer.   

 

Figur 58. Figuren viser vilttrekk i regionen som brune streker. Data pr. høsten 2014. 

 

I en vurdering av elg- og elgtrekk i regionen med vekt på deler av Frogn kommune, skriver 
Kjetil Flydal (Flydal, K. 2014) i Norsk naturrestaurering bl.a. følgende:  

«Frogn ligger sentralt i et regionalt leveområde for elg på østsiden av Oslofjorden, fra 
Nesodden i nord til Vestby/Moss i sør, og i øst til kommuner som Ski, Ås og Hobøl. Elgen 
trenger langt større leveområder enn rådyr for å dekke sesongvekslinger i beitebruk og 
tilstrekkelig store hjemmeområder. Dette betyr også at elgen har markerte trekkveier innen 
regionen som knytter sammen ulike deler av dyrenes leveområde. Vi kan si at en livskraftig 
elgbestand vil avhenge av nord-sør-gående trekk for å knytte sammen områder fra 
Nesodden til Vestby, og også østgående trekk mot Ski, Ås og Hobøl.  

Elg er en art som avhenger av større leveområder i kraft av sin størrelse, og den kan derfor 
ikke forvaltes innen separate delområder kommunevis. Få dyr i små separate leveområder 
vil ikke være bærekraftig.  

Ved etablering av ny E6 med viltgjerde har elgbestanden i Nesodden/Frogn/Vestby fått en 
sterkere barriere for trekk i øst-vest retning. Faunapassasjer som er anlagt fungerer ikke så 
godt som ønsket, kanskje med unntak av Kjenn i Vestby, hvor det er en viss passasje av dyr. 
Dyrene kan også trekke over Nordbytunnelen, ny næringsutbygging ved Nygårdskrysset har 
antakelig ledet til at trekket over her også er mindre enn før.  

Ved ny E18 utbygging kan barrieren også bli større enn i dag. Økt barriere for østgående 
trekk betyr at det blir desto viktigere å opprettholde det nord-sørgående trekket slik at en 
elgbestand som er delvis lukket inne vest for E6 kan nyttegjøre et tilstrekkelig leveområde 
med utstrekning fra Nesodden til Vestby. 1500 m med tunnelføring for riksvei 23 
(Frogntunnelen) er med på å legge forutsetningene til rette for opprettholdelse av trekket.  

I tidligere tider var elgens trekk typisk mot vinterbeiter på furuåsene i Hobøl. Det drives i dag 
utstrakt tilleggsfóring med avfall fra grønnsaksproduksjon på gårder i Frogn. Dette kan ha 
ledet til at elgen har mindre markert sesongvandring enn før.». 
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Vurdering 

Som Flydal skriver, har elgbestanden i regionen gjennom de siste årene gradvis fått 
innskrenket sine sesongtrekk som følge av økt urbanisering og bygging av nye E6.  

Tidligere kunne elg ferdes relativt uhindret nord-sør og øst-vest. I følge Flydal var trekkene i 
tidligere tider særlig knyttet til vinterbeiter i Sørmarka og trolig også Østmarka for dyr som 
holdt til lenger nord. Pga. urbanisering og ny E6, tilleggsforing og kanskje også forsterket av 
mindre snø vintertid, er disse sesongvandringene i dag ikke så omfattende.  

En ny utbygging av E18 med etablering av viltgjerder vil forsterke dette ytterligere, selv om 
det på strekningen Vinterbrokrysset-Østfold grense vil bli etablert viltoverganger samt flere 
tunneler. På denne strekningen er det to viltkrysninger som vil bli sperret. Den nordlige av 
disse som ifølge lokale informanter er i området ved Kveldroveien, er ikke vist i figuren over 
da trekket er for svakt til at de er blitt vist i offentlige portaler. Det er heller ikke vist i Follokart 
(http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/Vis/Follokart), se figuren under.  

I hjorteviltregisteret er det her de siste 3,5 årene blitt påkjørt 3 elg. Dette viser at et visst trekk 
foregår her, men at det er beskjedent. Konsekvensen for viltet ved at det ikke bygges 
viltovergang her vurderes derfor som begrenset. Det vil heller ikke være viltfaglig forsvarlig å 
lede elg inn i de urbane områdene vest for E18 pga. fare for påkjørsler utenfor E18-sona 
samt stresset dyrene blir utsatt for ved å vandre ut i områder med høy menneskelig aktivitet.   

 

Figur 59. Vilttrekk er vist med grønne streker. Kilde er Follokart.  

 

Det søndre trekket som vil bli sperret, er i figuren over vist som den nederste grønne streken.  
Avstanden mellom dette og trekket ovenfor er om lag 1,4 km. Da avstanden er kort samt at 
terrenget er flatt, vurderes det at individer som bruker det søndre trekket, i stor grad i 
framtiden kan benytte seg av trekket ovenfor hvor det vil bli etablert en viltovergang. Det 
vurderes derfor at de negative konsekvensene for vilt vil bli begrenset.   
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Oppsummering, konklusjon  

Elg i Folloregionen har særlig i tidligere tider hatt markerte øst-vesttrekk i forbindelse med 
vandringer mellom vinter- og sommeroppholdsområder. Disse trekkene er i dag svekket av 
flere faktorer hvorav generell urbanisering og bygging av veier er de viktigste. Fortsatt 
fungerer sesongtrekkene nord-sør, mens elgtrekkene øst-vest er svekket, særlig som følge 
av ny E6 selv om trekk over Nordbytunnelen til en viss grad skjer.  

En utbygging av E18 vil til en viss grad ytterligere svekke muligheten for slike øst-vest trekk. 
Samtidig ser man at mangel på helhetlig regional planlegging av hensyn til trekkorridorer for 
vilt gjennom tidligere kommunal og statlig arealplanleggingen allerede har svekket disse 
funksjonene.  

For trekket ved Kveldroveien vil utbyggingen gi liten negativ konsekvens da trekket allerede i 
dag er svakt, samtidig som det av viltfaglige grunner ikke er ønskelig å ha et trekk her. For 
det ene trekket på Sneissletta vurderes det at tiltaket gir liten-middels negativ konsekvens for  
dette, da trekket forsvinner. Samtidig antas det at dyr som trekker på Sneissletta i stor grad 
kan bruke det andre trekket da avstanden mellom trekkene er 1,4 km. Dette andre trekket 
sikres ved bygging av viltovergang.  

Trekket mellom bebyggelsen ved Vestby og Ski sentrum er forøvrig under hardt press pga. 
ytterligere vedtak om utbygging i området.  
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