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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 konsekvenser for naturressurser med vekt på jordbruk- og
skogbruksressurser som følge av utbyggingen. Notatet er skrevet av Nina Syversen som
temaansvarlig for naturressurser. Kristin Strand Amundsen har vært kvalitetssikrer.
Ås, 01.02.2016

Eivind Aase
Oppdragsleder
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0 SAMMENDRAG
Naturressurser omfatter jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler, som kan utnyttes til
næringsformål.
Det ble gjennomført en konsekvensutredning for tema naturressurser til kommunedelplanen
for vegstrekningen. Ved samlet konsekvensvurdering av naturressurser, ble det lagt større
vekt på tap av jordbruksareal enn tap av andre naturressurser da dyrket mark er en knapp
ressurs.
I tillegg ble det i kommunedelplanprosessen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus stilt krav
om at beslaglagt dyrka mark som følge av etablering av ny E18 gjennom Ås og Ski skulle
erstattes med tilsvarende nydyrkede arealer. Det ble enighet om følgende: «Statens
vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse
arealene skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak
for å begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som en del av reguleringsarbeidet».
Denne utredningen vektlegger derfor jordbruk. Skogbruksressurser er også inkludert, mens
vannressurser er inkludert i deltema vann. Når det gjelder fisk og vilt, antas det at dette ikke
påvirkes i nevneverdig grad. Det er svært begrenset med uttak av fisk som ressurs innenfor
planområdet. Det drives jakt i flere av skogsområdene som blir påvirket. Det antas at
jaktressursene innenfor planområdet ikke påvirkes i den grad at dette utredes nærmere. Når
det gjelder evt. endringer i vilttrekk, se temautredning naturmangfold. For berggrunn og
mineralressurser, ligger en del av Franzefoss Pukk, avdeling Vinterbro innenfor planområdet.
Det er imidlertid kun av- og påkjøringsveger til pukkverket som blir berørt av tiltaket. Dette
blir derfor ikke utredet nærmere.

0.1 Jordbruk – beslaglagt areal av veglinja
Det ble i kommunedelplanprosessen enighet om følgende: «Statens vegvesen vil erstatte
100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse arealene skal ha
tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned.» Dette betyr at både beslaglagt
dyrka mark som følge av veglinja og foreslåtte erstatningsarealer («Ny Jord»-områder) skal
verdivurderes. I denne rapporten er det beslaglagt dyrka mark som følge av veglinja som
skal vurderes.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i Skog og Landskap sin jordsmonnskartlegging og
kategorien «Fulldyrka, lettbrukt jord, dyrkingsklasse korn, nedbørbasert» som er delt inn i
følgende klasser som er vurdert med følgende verdi:
•
•
•
•

Svært godt egnet: Stor verdi
Godt egnet: Stor verdi
Egnet: Middels verdi
Dårlig egnet: Liten verdi

Hvis verdien av jordsmonnet på dyrket mark på beslaglagt areal er større enn verdi av
jordsmonnet på «Ny Jord»-områder, vil avbøtende tiltak settes i verk for å øke verdien på
«Ny Jord»-områder. Dette vil detaljeres i neste fase av prosjektet.
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Det er totalt 477 dekar med fulldyrka jord som blir beslaglagt av ny veg. Av disse er 5 dekar
Statens vegvesens eiendom. Unntatt disse blir da 472 dekar med fulldyrka jord beslaglagt.
Dette regnskapet er beregnet fra permanent erverv til samferdselsformål.
Det er ikke all jord som er kategorisert i klassene over. Årsaken til dette, er noe foreldet
datasett, slik at ikke all dyrka mark pr. i dag er med i jordsmonnskartleggingen. «Ikke kartlagt
dyrkingsklasse» er skjønnsmessig satt i klasse «godt egnet».

0.1.1 Verdivurdering Ås kommune
Delområde
Fulldyrket, kategori: «svært
godt», «godt egnet» og «ikke
kartlagt»
Fulldyrket, «egnet»
Fulldyrket, «dårlig egnet»

Beskrivelse
178 dekar

Verdi
Stor

53 dekar
8 dekar

Middels
Liten

Tabellen over viser at hovedandelen dyrket mark (fulldyrket, lettbrukt) som blir beslaglagt i
Ås kommune hører under kategorien «godt» til «svært godt egnet for korndyrking». Av dette
er det bare en mindre andel av arealet som er kartlagt som «svært godt egnet til
korndyrking». Noe hører også inn under kategorien «ikke kartlagt». En liten andel av dette
hører til kategorien fulldyrket, mindre lettbruk/tungbrukt. Dette er skjønnsmessig satt i samme
kategori og får således stor verdi. Hovedandelen som får stor verdi i tabellen over hører
derfor inn i kategorien «godt egnet til korndyrking».

0.1.2 Verdivurdering Ski kommune
Delområde
Fulldyrket, kategori «godt
egnet» og «ikke kartlagt»
Fulldyrket, egnet
Fulldyrket, dårlig egnet

Beskrivelse
194 dekar

Verdi
Stor

29 dekar
15 dekar

Middels
Liten

Det er omtrent den samme fordelingen som gjør seg gjeldende i Ski som i Ås; også her er
hovedandelen beslaglagt fulldyrket mark som får stor verdi i kategorien «godt egnet til
korndyrking». Det blir ikke beslaglagt areal av typen «svært godt egnet til korndyrking» i Ski.
Andelen ikke kartlagt som skjønnsmessig er satt som «godt egnet» og dermed stor verdi, er
ca 15 % av totalt fulldyrket – stor verdi.
Arealbeslag i Ås og Ski som følge av utbyggingen vil erstattes med «Ny jord»-områder og
deponiområder som dyrkes opp.

0.1.3 Konsekvenser i anleggsfasen
Gjennomføring av jordflyttingen i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen, med
mål om minst mulig potensielle negative konsekvenser for jordbruksdriften. Tidsaspektet fra
jordflyttingen er gjennomført til det kan forventes at en oppnår «full avling» på området bør
også stipuleres som en del av dette arbeidet.
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Massene som skal flyttes må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i
massene blir best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av kjøring med
anleggsmaskiner er erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår det
forventede avlingsnivå. En må av den grunn ha så robuste planer at en ikke er tvunget til å
kjøre under våte forhold. En må derfor legge opp til massetransport på midlertidige
anleggsveier inn på nydyrkingsarealene, og jordløsning med gravemaskin etter fjerning av
kjøreveiene og ellers på områder der det er oppstått komprimeringsskader. For
jordbruksarealer bør matjorda tas av før anleggsveger anlegges. Det må tas hensyn til evt.
spredning av planteskadegjørere ved gjennomføring av jordflyttingsprosessen.
Drensystem må plugges og legges om før anleggsstart, slik at anlegget ikke skaper
vannproblemer for arealer oppstrøms anlegget. Drenssystem som ødelegges av anlegget,
etableres på nytt etter anleggsgjennomføring.
Det må sørges for at adkomst til jordbruksarealene opprettholdes under anleggsperioden.

0.2 Skogbruk som blir beslaglagt av veglinja
I verdisettingen av skogressursene som går tapt som følge av veglinja, benyttes V712, hvor
høy bonitet skog har høy verdi, middels bonitet - middels verdi og lav bonitet – liten verdi.
Driftsforhold er ikke vurdert da det ikke foreligger data om dette. Verdien skal nedskaleres
hvis det er vanskelige driftsforhold, det er derfor sannsynlig at verdiene referert til under er
satt for høyt.
Det er oppgitt andelen lettbrukt, dyrkbar skog i tabellene under. Lettbrukt, dyrkbar skog er
kun summert opp i hver kategori. Lettbrukt, dyrkbar skog i de forskjellige kategoriene under
kan være svært fragmenterte, og vil i en del tilfeller ikke fremstå som aktuelt for oppdyrking.
Andelen lettbrukt, dyrkbar skog vil ifølge metode i V712 ikke påvirke verdisettingen av
skogsområdene.
Det er videre satt følgende kriterier for å bedømme omfang for naturressurser:
Stort
negativt
Ødelagt

Middels
negativt
Forringet

Lite
negativt
Noe
forringet

Intet
Ingen
endring

Lite
positivt
Noe
forbedret

Middels
positivt
Forbedret

Stort positivt
Stor forbedring

0.2.1 Verdivurdering Ås kommune
Delområde
Skog høy bonitet

Skog middels bonitet
Skog lav bonitet

Statens vegvesen Region øst

Beskrivelse
235 dekar herav 92 dekar
lettbrukt, dyrkbar skog og
mindre lettbrukt, dyrkbar
skog
79 dekar herav 8 dekar
lettbrukt, dyrkbar skog
9 dekar herav ingen dekar
lettbrukt, dyrkbar skog

Verdi
Stor

Middels
Liten

Asplan Viak AS

Konsekvensutredning - Naturressurser

8

0.2.2 Verdivurdering Ski kommune
Delområde
Skog høy bonitet

Beskrivelse
188 dekar herav 112 dekar
lettbrukt, dyrkbar skog og 4
dekar mindre lettbrukt,
dyrkbar skog
5 dekar herav ingen dekar
lettbrukt, dyrkbar skog
2 dekar herav ingen dekar
lettbrukt, dyrkbar skog

Skog middels bonitet
Skog lav bonitet

Verdi
Stor

Middels
Liten

0.2.3 Omfang og konsekvensvurdering
Ås kommune
Skogsområder som beslaglegges av veglinja vil generelt gi svært negativt omfang for
skogressursene, da ressursene vil gå tapt (jfr. metode i V712). Konsekvensen blir i
varierende grad negativ da verdien av skogsområdene varierer noe (se over).
Delområde

Beskrivelse

Verdi-omfang konsekvens
Vinterbro-Nygård Skogressursen går tapt.
Verdi: Middels(Ås kommune)
stor
Omfang: stor
negativ
Konsekvens: Stor
negativ
konsekvens
(- - -)
NygårdSkogressursen går tapt.
Verdi: Stor
kommunegrense
Omfang: stor
(Ås kommune)
negativ
Konsekvens: Stor
negativ til meget
stor negativ
konsekvens
(- - -/- - --)
I Ås er det planlagt to massedeponier, 4a og 4b. Det henvises til temarapport «Deponier» for
beskrivelse av konsekvenser for skogbruk som følge av de planlagte massedeponiene i i Ås
kommune.
Ski kommune
Kommunegrensa-Retvet
(Ski kommune)

Statens vegvesen Region øst

Omfangsvurdering
Skogressursen går tapt.

Konsekvens
Verdi: Stor
Omfang: stor
negativ
Konsekvens: Meget
stor negativ
konsekvens
(- - - -)
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I Ski er det planlagt fire massedeponier, 2.2, 8, 19 og 24. Det henvises til temarapport
«Deponier» for beskrivelse av konsekvenser for skogbruk som følge av de planlagte
massedeponiene i Ski kommune.

0.2.4

Konsekvenser i anleggsfasen

Det er viktig at beslaget av skogsområder som følge av veglinja ikke blir større enn
nødvendig. I tillegg bør det hensyntas tidspunkt for avskoging av områdene, slik at
kjøreskader i skog som skal tas vare på ikke blir større enn nødvendig. Avskoging av
områdene i perioder med tele i jorda er å foretrekke. Dette for å hindre
strukturskader/pakkingsskader/kjøreskader. Dette gjelder særlig i skogsområder som også
har andre funksjoner – f.eks. er viktige ifm friluftsformål.
Gjennomføring av avskoging i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen, med mål
om minst mulig potensielle negative konsekvenser for skogbruksdriften i områdene rundt
beslaglagte områder.
Åpne grøfter i skogbruket må legges om før anleggsstart, slik at anlegget ikke skaper
vannproblemer for arealer oppstrøms anlegget. Grøfter som ødelegges av anlegget,
etableres på nytt etter anleggsgjennomføring.
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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 Frestadtunnelens vestre portal har
midtstilt belysningen. Nederst: Fra Frestadtunnelens østre portal og østover mot Retvet er belysningen sidestilt
for å tilpasse seg tilstøtende streknings plassering av belysningen. Kilde: Asplan Viak AS.

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.

Franzefoss

Vinterbro

Nygård

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

Myråsdalen

Vinterbro senter

TusenFryd

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

Det etableres et separat tilbud for gående og syklende med fortau fysisk skilt fra kjørebanen
gjennom kryssområdet over E6. Det nye systemet kobles både mot dagens gang- og
sykkelveg langs fv. 156 mellom Tusenfryd og Vinterbrosenteret og mot den planlagte
driftsvegen langs E18 mellom Vinterbrokrysset og Nygård (se mer om driftsvegen i eget
avsnitt under).
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Figur 4 Kartet viser tilbudet til gående og syklende gjennom kryssområdet på Vinterbro. Rød linje viser gang- og
sykkelveg, gul linje viser fortau og blå linje viser driftsveg/turveg.

Mellom Vinterbrosletta og Nygård beholdes eksisterende E18 som nordgående felt, mens
det bygges to nye felt for sørgående trafikk på vestsiden av eksisterende E18 inn mot
Myråsdalen.
Det etableres ingen ny gang- og sykkelveg langs E18 mellom Vinterbrokrysset og
Nygårdskrysset. Gående og syklende ledes inn på det eksisterende gang- og
sykkelvegsystemet langs Myråsdalen/Kveldroveien. Dette er fordi dagens
hovedsykkelvegrute går via Myråsdalen, og 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 døgnvileplass, 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.

Sørliåsen
Sørliåsen

Sneissletta

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

Sneissletta
Ris viltovergang i
kombinasjon med
driftsveg

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

Nytt Holstadkryss er planlagt nord for jernbanelinja. Krysset betjener tilkobling mellom E18
og lokalvegen over Sneissletta/fv. 152 mellom Ås og Ski. I tilknytning til krysset planlegges
det også en kontrollstasjon som bl.a. skal inneholde vekt for tunge kjøretøy.
Det planlegges et permanent snødeponi i et område nordøst for nytt Holstadkryss i
tilknytning til kontrollplass og massedeponi. Atkomst til snødeponiet blir via kontrollplassen. I
samme område planlegges også to massedeponier, kalt 4a og 4b. Se nærmere beskrivelse
nedenfor.
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.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

Konsekvensutredning - Naturressurser

17

Felleskjøpet

Kontrollplass

Nytt
Holstadkryss

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

Etter 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.

Sneissletta

Østfoldbanen

Øvre Holstad
gård

Østfoldbanen

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.
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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 Holstad området, 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.
Det planlegges to massedeponier ved Holstadkrysset, kalt 4a og 4b. Det etterfølgende
illustrasjoner viser plassering og utforming av massedeponiene. Deponiområde 4a
planlegges dyrket opp som «Ny jord»-område, mens deponiområde 4b skal tilbakeføres med
naturlig revegetering. Det henvises til rapporten Massedeponier for nærmere beskrivelse av
deponiene og konsekvensvurderinger.
Etterfølgende figur viser også planlagt snødeponi i området mellom kontrollplassen på
Holstad og deponi 4a. For nærmere beskrivelse av snødeponiet henvises til eget notat
«Snødeponi».

Figur 10 Oversiktsillustrasjon deponi 4a og 4b.
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Figur 11Oversiktsillustrasjon deponi 4a og 4b, samt snødeponi ved Holstadkrysset.
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Ski

Nordre Skuterud

→

Grytelandskogen

Figur 12 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 atkomstvei til Store Gryteland over E18 i
bru. Kilde: VR-modell

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

Lille Gryteland gård

Prestegårdskogen
Mot
Kråkstad

Nordre
Skuterud

Store Gryteland gård
Glennetjern

Figur 13: 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
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Prestegårdskogen

Gryteland viltovergang

Figur 14: Detalj som viser vilt- og friluftskryssing ved Grytelandsskogen. Sett fra vest mot øst. Kilde: VR-modell

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

Glenne østre
Glennetjern
Glenne nordre

Figur 15 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
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Øst for brua over Kråkstaddalen/Kråkstadelva går E18 inn i en tunnel under Frestadmarka
som kommer ut igjen ved Audenbøl gård.

Vestre påhugg
Frestadtunnelen

Bjastadveien

Figur 16 Bildet viser hvordan Bjastadveien vil krysse ny E18 i bru, sett fra nord mot sør. Kråkstadelva ligger til
venstre i bildet

Søndre
Frestad

Kråkstadelva

Figur 17 Oversiktsbilde, ny E18 på strekningen over Kråkstadelva og Nesveien, før vegen går inn i tunnel ved
Frestad. Kilde: VR-modell.

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

Kvilesjøluggen
Brekkaåsen

Figur 18 Oversiktsbilde, østre del av E18 Vinterbro – Retvet sett fra øst mot vest. Tunnelportalene fra de østre
tunnelene vises i bakre del av bildet. Kryssing av framtidig fv. 128 (omlagt dagens E18) og bru over dyrka mark
vises midt i bildet. Kilde: VR-modell

1.5 Tema som er felles for de tre delstrekningene
1.5.1 Bruer og viltkulverter og tunnelportaler
Vinterbrokrysset
Figuren på neste side viser det nye Vinterbrokrysset etter ombyggingen, og konstruksjoner
og bruer er vist med rødt.
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Figur 19 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 trær langs
viltgjerdene for å skjerme viltet fra menneskelig aktivitet.
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Figur 21 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 22 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 23 Brua over Bølstadbekken
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Figur 24 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 25 Grytelandsbekken bru i fugleperspektiv, sett mot øst.

Gryteland viltkulvert
Viltkryssingen er en kombinert vilt-, drift- og turveiforbindelse over E18. Gryteland skogsbilvei
vil også bli ført over kulverten. Lengen av kulverten langs E18 er ca. 90 meter. Overgangen
skal beplantes med trær langs viltgjerdene og langs skogsbilveien for å skjerme viltet fra
menneskelig aktivitet.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

Konsekvensutredning - Naturressurser

Figur 26 Viltkryssingen i fugleperspektiv

27

Figur 27 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 28 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 29 Retvet bruer sett fra Askimveien

Figur 30 Fugleperspektiv av Retvet bru.

1.5.2 Tunneler, tekniske bygg og tunnelvann
Det er to tunneler på strekningen, Holstadtunnelen og Frestadtunnelen. Begge tunneler 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 31 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 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 32 Tunnelmunninger og teknisk

Figur 33 Tunnelmunninger og teknisk bygg ved Haugerud.

bygg ved Skuterud.

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

Figur 34 Bygg i dagen på vestsiden ved

Figur 35 Bygg i dagen på østsiden ved Audenbøl

Frestad

.

1.5.3 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 for påkjøringsrampen til E6. Avstanden mellom
Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen, samt av- og påkjøringsramper kombinert med krav til
trafikksikkerhet, gjør det umulig med fartsgrense 110 km/t på denne strekningen.

1.5.4 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.

1.5.5 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.
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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 - 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 AVGRENSNING AV FAGOMRÅDET
Naturressurser omfatter jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler, som kan utnyttes til
næringsformål.
Det ble gjennomført en konsekvensutredning for tema naturressurser til kommunedelplanen
for vegstrekningen. Ved samlet konsekvensvurdering av naturressurser, ble det lagt større
vekt på tap av jordbruksareal enn tap av andre naturressurser. Dyrket mark er en knapp
ressurs, og kun 3 % av Norges areal er dyrket mark. Tilsvarende er 37 % av arealet i Norge
skogdekket og andelen er økende. I tillegg står jordvernet sterkt i miljøvernpolitikken.
I tillegg ble det i kommunedelplanprosessen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus stilt krav
om at beslaglagt dyrka mark som følge av etablering av ny E18 gjennom Ås og Ski skulle
erstattes med tilsvarende nydyrkede arealer. Det ble enighet om følgende: «Statens
vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse
arealene skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak
for å begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som en del av reguleringsarbeidet».
Denne utredningen vektlegger derfor jordbruk. Skogbruksressurser er også inkludert, mens
vannressurser (eks Gjersjøen som drikkevannskilde) er inkludert i deltema vann. Når det
gjelder fisk og vilt, antas det at dette ikke påvirkes i nevneverdig grad. Det er svært
begrenset med uttak av fisk som ressurs innenfor planområdet. Det drives jakt i flere av
skogsområdene som blir påvirket. Det antas imidlertid at jaktressursene ikke påvirkes i den
grad at dette utredes nærmere. Når det gjelder evt. endringer i vilttrekk, se temautredning
naturmangfold. For berggrunn og mineralressurser, ligger en del av Franzefoss Pukk,
avdeling Vinterbro innenfor planområdet. Det er imidlertid kun av- og påkjøringsveger til
pukkverket som blir berørt av tiltaket. Dette blir derfor ikke utredet nærmere.
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3 JORDBRUK
3.1 Verdivurdering – dyrka mark beslaglagt av veglinja
3.1.1 Metode
Det ble i kommunedelplanprosessen enighet om følgende: «Statens vegvesen vil erstatte
100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse arealene skal ha
tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned.» Dette betyr at både beslaglagt
dyrka mark som følge av veglinja og foreslåtte erstatningsarealer («Ny Jord»-områder) skal
verdivurderes. Det er laget en egen reguleringsplan for «Ny Jord»-områdene som er vedtatt
av både Ås og Ski kommuner. I denne rapporten er det beslaglagt dyrka mark som følge av
veglinja som skal vurderes.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i Skog og Landskap sin jordsmonnskartlegging og
kategorien «Fulldyrka, lettbrukt jord, dyrkingsklasse korn, nedbørbasert». Dette er etter
Bioforsk sin vurdering og erfaring (Haraldsen, T.K, pers.medd.) den mest korrekte
vurderingen å bruke i dette området når det gjelder kvaliteten til jordsmonnet for arealer med
dyrka mark. «Dyrkingsklasse korn, nedbørbasert» er delt inn i følgende klasser:
•
•
•
•

Svært godt egnet
Godt egnet
Egnet
Dårlig egnet

Det er totalt ca. 477 dekar med fulldyrka jord som blir beslaglagt av ny veg. Dette regnskapet
er beregnet fra permanent erverv til samferdselsformål, se tabell under. En liten andel av
dette er også kategorisert som «fulldyrka jord, mindre lettbrukt» og «fulldyrka jord,
tungbrukt».
Det er ikke all jord som er kategorisert i klassene over. Årsaken til dette, er noe foreldet
datasett, slik at ikke all dyrka mark pr. i dag er med i jordsmonnskartleggingen. «Ikke kartlagt
dyrkingsklasse» er skjønnsmessig satt i klasse «godt egnet».
Tabell 1. Oversikt over fulldyrket areal («fulldyrka») i dekar som beslaglegges av ny E18 gjennom Ås og Ski – delt
opp i klassene «svært godt egnet», «godt egnet», «egnet» og «dårlig egnet» i dyrkingsklasse korn, nedbørbasert.

Ås
Ski
Sum

Ikke kartlagt
dyrkingsklasse
30
30
60

Statens vegvesen Region øst

Svært godt
egnet
6
6

Godt egnet
142
164
306

Egnet

Dårlig
egnet
53
29
82

Sum
8
15
23

239
238
477
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Det er tatt utgangspunkt i følgende verdivurdering av jordsmonnsklassene over:
•
•
•
•

Svært godt egnet: Stor verdi
Godt egnet: Stor verdi
Egnet: Middels verdi
Dårlig egnet: Liten verdi

Dette er i tråd med kriterier i Statens vegvesen Håndbok V712, se tabellen under hvor
kriteriene for bedømming av verdi for jordbruksareal er omtalt (jordkvalitet og størrelse). I
dette arbeidet blir hovedsakelig jordsmonnskvalitet brukt.
Tabell 2: Bedømming av verdi for jordbruksarealer.

Jordkvalitet
Størrelse
jordstykke

Liten verdi
Innmarksbeite som ikke
er dyrkbar

Middels verdi
Mindre god
Små (mindre enn 15 daa)

Stor verdi
God
Svært god
Middels og store større enn 15 daa

3.1.2 Vinterbro – Nygård
Det er begrenset med jordbruksmark som blir berørt på strekningen, se figur under. Totalt
beslaglegges 22 dekar som har verdi som vist i tabell under.
Tabell 3 Verdivurdering av fulldyrket mark som blir nedbygd av E18 – Ås kommune; strekningen VinterbroNygårdskrysset. Totalt 22 dekar.

Delområde
Fulldyrket, kategori: «svært
godt», «godt egnet» og «ikke
kartlagt»
Fulldyrket, «egnet»
Fulldyrket, «dårlig egnet»

Statens vegvesen Region øst

Beskrivelse
9 dekar

Verdi
Stor

10 dekar
3 dekar

Middels
Liten
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Fiigur 36. Verdikart over beslaglagt jordbruksmark på strekningen Vinterbro-Nygård (Ås kommune) – strekning
nord for blå strek.
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3.1.3 Nygård – kommunegrensa
Det er overveiende godt egnet jordbruksmark som blir beslaglagt av veglinja (135 dekar). I
tillegg er en mindre andel svært godt egnet (ca. 6 dekar) og for ca. 28 dekar er det ikke
kartlagt dyrkingsklasse. Dette arealet er antatt å være i kategorien «godt egnet». Dette betyr
at 169 beslaglagte dekar på strekningen får «stor» verdi (se tabell under). I tillegg er 43
dekar betegnet som egnet med verdi «middels» og 5 dekar som dårlig egnet – med verdi
«liten». Totalt beslaglegges 217 dekar fulldyrket mark på strekningen og 239 dekar fulldyrket
mark i Ås kommune.
Tabell 4 Verdivurdering av fulldyrket mark som blir nedbygd av E18 – Ås kommune; strekningen Nygårdskryssetkommunegrensa Ås. Totalt 217 dekar.

Delområde
Fulldyrket; kategori «svært
godt», «godt egnet» og «ikke
kartlagt»
Fulldyrket, «egnet»
Fulldyrket, «dårlig egnet»

Beskrivelse
169 dekar

Verdi
Stor

43 dekar
5 dekar

Middels
Liten

Figuren under viser kart over beslaglagt jordbruksmark med tilhørende verdivurdering (stormiddels-liten).
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Figur 37. Verdikart over beslaglagt jordbruksmark på strekningen Nygård-kommunegrensa (Ås kommune).
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3.1.4 Kommunegrensa – Retvet
Det er overveiende godt egnet jordbruksmark som blir beslaglagt av veglinja (164 dekar). I
tillegg er det ca. 30 dekar ikke kartlagt dyrkingsklasse. Dette arealet er antatt å være i
kategorien «godt egnet». Dette betyr at 194 beslaglagte dekar på strekningen får «stor»
verdi (se tabell under). I tillegg er 29 dekar betegnet som egnet med verdi «middels» og 15
dekar som dårlig egnet – med verdi «liten». Totalt beslaglegges 238 dekar dyrket mark i Ski
kommune.
Tabell 5 Verdivurdering av fulldyrket mark som blir nedbygd av E18 – Ski kommune; strekningen
kommunegrensa-Retvet. Totalt 238 dekar.

Delområde
Fulldyrket, kategori «svært
godt», «godt egnet» og
«ikke kartlagt»
Fulldyrket, egnet
Fulldyrket, dårlig egnet

Beskrivelse
194 dekar

Verdi
Stor

29 dekar
15 dekar

Middels
Liten

Figuren under viser kart over beslaglagt jordbruksmark med tilhørende verdivurdering (stormiddels-liten).
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Figur 38. Verdikart over beslaglagt jordbruksmark på strekningen kommunegrensa-Frestadmarka (Ski kommune).
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Figur 39. Verdikart over beslaglagt jordbruksmark på strekningen Frestadmarka-Retvet (Ski kommune).
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3.2 Konsekvenser
Målsettingen for prosjektet er at jordkvaliteten på «Ny jord»-områdene skal være tilsvarende
kvalitet som på de arealene som beslaglegges som følge av utbyggingen – definert til
kvalitet «godt egnet» (dyrkingsklasse korn – nedbørsbasert).
Hvis verdien av jordsmonnet på dyrket mark på beslaglagt areal er større enn verdi av
jordsmonnet på «Ny Jord»-områder, vil avbøtende tiltak settes i verk for å øke verdien på
«Ny Jord»-områder. Bioforsk har beskrevet tiltak på ulike typeområder («Ny jord»-områder)
som fører til en jordsmonnsklasse tilsvarende minst «godt egnet» for korndyrking.
Se for øvrig Rapport Ny Jord KU samlerapport av 27.3.2015 hvor det er beskrevet hvordan
Ny jord-områdene skal dyrkes opp for å oppnå tilsvarende kvalitet som på de arealene som
beslaglegges som følge av vegutbyggingen. Beskrivelsen av oppbyggingen blir detaljert av
Bioforsk.

3.3 Konsekvenser i anleggsfasen
Gjennomføring av jordflyttingen i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen, med
mål om minst mulig potensielle negative konsekvenser for jordbruksdriften Tidsaspektet fra
jordflyttingen er gjennomført til det kan forventes at en oppnår «full avling» på området bør
også stipuleres som en del av dette arbeidet.
Massene som skal flyttes må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i
massene blir best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av kjøring med
anleggsmaskiner er erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår det
forventede avlingsnivå. En må av den grunn ha så robuste planer at en ikke er tvunget til å
kjøre under våte forhold. En må derfor legge opp til massetransport på midlertidige
anleggsveier inn på nydyrkingsarealene, og jordløsning med gravemaskin etter fjerning av
kjøreveiene og ellers på områder der det er oppstått komprimeringsskader. For
jordbruksarealer bør matjorda tas av før anleggsveger anlegges.
Drensystem må plugges og legges om før anleggsstart, slik at anlegget ikke skaper
vannproblemer for arealer oppstrøms anlegget. Drenssystem som ødelegges av anlegget,
etableres på nytt etter anleggsgjennomføring.
Det må sørges for at adkomst til jordbruksarealene opprettholdes under anleggsperioden.
Avbøtende tiltak i anleggsfasen må detaljeres i prosjekteringsfasen.

Statens vegvesen Region øst
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4 SKOGRESSURSER
4.1 Verdivurdering – areal beslaglagt av veglinja
Fra Planprogrammet for E18 Retvet - Vinterbro:
Forbruk av dyrka mark og skog vil bli dokumentert.
For verdien for skogressursene som går tapt som følge av veglinja, benyttes V712, hvor høy
bonitet skog har høy verdi, middels bonitet - middels verdi og lav bonitet – liten verdi.
Driftsforhold er ikke kartlagt, verdisettingen for skog kan derfor være noe høy da dårlige
driftsforhold nedskalerer verdien for skog ifølge V712.
Det er videre satt følgende kriterier for å bedømme omfang for naturressurser (vist i tabell
under).
Tabell 6. Kriterier for å bedømme omfang av naturressurser (fra SVVs Håndbok V712; Konsekvensanalyser).

Stort
negativt
Ødelagt

Middels
negativt
Forringet

Lite
negativt
Noe
forringet

Intet
Ingen
endring

Lite
positivt
Noe
forbedret

Middels
positivt
Forbedret

Stort positivt
Stor forbedring

4.1.1 Vinterbro-Nygård
Tabellen under viser verdivurdering for Vinterbro-Nygård.
Tabell 7. Verdivurdering av skog som blir nedbygd av E18 – Ås kommune; strekningen Vinterbro-Nygårdskrysset
Ås.

Delområde
Skog høy bonitet
Skog middels bonitet

Statens vegvesen Region øst

Beskrivelse
74 dekar hvorav 2 dekar
mindre lettbrukt dyrkbart
54 dekar hvorav ingen dekar
dyrkbart

Verdi
Stor
Middels
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Figur 40. Verdikart over beslaglagt skogbruksmark på strekningen Vinterbro-Nygård (Ås kommune) – strekning
nord for blå strek.
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4.1.2 Nygård-kommunegrensa (Ås kommune)
Tabellen under viser verdivurdering for strekningen Nygård – kommunegrensa.
Tabell 8 Verdivurdering av skog som blir nedbygd av E18 – Ås kommune; strekningen Nygårdskryssetkommunegrensa Ås.

Delområde
Skog høy bonitet
Skog middels bonitet
Skog lav bonitet

Statens vegvesen Region øst

Beskrivelse
161 dekar hvorav 90 dekar
lettbrukt dyrkbart
24 dekar hvorav 8 dekar
lettbrukt dyrkbart
9 dekar hvorav ingen dekar
dyrkbart

Verdi
Stor
Middels
Liten
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Figur 41. Verdikart over beslaglagt skogbruksmark på strekningen Nygård-kommunegrensa (Ås kommune).
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4.1.3 Kommunegrensa-Retvet
Tabellen under viser verdivurdering for strekningen kommunegrensa – Retvet.
Tabell 9 Verdivurdering av skog som blir nedbygd av E18 – Ski kommune; strekningen kommunegrensa ÅsRetvet.

Delområde
Skog høy bonitet

Skog middels bonitet
Skog lav bonitet

Statens vegvesen Region øst

Beskrivelse
188 dekar hvorav 112 dekar
lettbrukt dyrkbart og 4 dekar
mindre lettbrukt dyrbart
5 dekar hvorav ingen dekar
dyrkbart
2 dekar hvorav ingen dekar
dyrkbart

Verdi
Stor

Middels
Liten
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Figur 42. Verdikart over beslaglagt skogbruksmark på strekningen kommunegrensa-Frestadmarka (Ski
kommune).
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Figur 43. Verdikart over beslaglagt skogbruksmark på strekningen Frestadmarka-Retvet (Ski kommune).
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4.2 Omfang og konsekvensvurdering
4.2.1 Ås kommune
Skogsområder som beslaglegges av veglinja vil generelt gi svært negativt omfang for
skogressursene, da ressursene vil gå tapt (jfr. metode i V712). Konsekvensen blir i
varierende grad negativ da verdien av skogsområdene varierer noe (se over).
Tabell 10. Konsekvensvurderinger Vinterbro-Nygård og Nygård-kommunegrensa i Ås kommune (skogbruk)

Nr.

Omfangsvurdering

Konsekvens

Vinterbro-Nygård
(Ås kommune)

Stort negativt omfang da skogressursen går tapt.

Nygårdkommunegrense
(Ås kommune)

Stort negativt omfang da skogressursen går tapt.

Stor negativ
konsekvens
(- - -)
Stor negativ til
meget stor
negativ
konsekvens
(- - -/----)

I Ås er det planlagt to massedeponier, 4a og 4b. Det henvises til temarapport «Deponier» for
beskrivelse av konsekvenser for skogbruk som følge av de planlagte massedeponiene i i Ås
kommune.

4.2.2 Ski kommune
Tabell 11. Konsekvensvurderinger kommunegrensa-Retvet - Ski kommune (skogbruk)

Nr.

Omfangsvurdering

Konsekvens

Kommunegrensa-Retvet
(Ski kommune)

Stort negativt omfang da skogressursen går tapt.

Meget stor negativ
konsekvens
(- - --)

I Ski er det planlagt fire massedeponier, 2.2, 8, 19 og 24. Det henvises til temarapport
«Deponier» for beskrivelse av konsekvenser for skogbruk som følge av de planlagte
massedeponiene i Ski kommune.

4.2.3 Konsekvenser i anleggsfasen
Det er viktig at beslaget av skogsområder i anleggsperioden for bygging av ny E18 ikke blir
større enn nødvendig.
I tillegg bør det hensyntas tidspunkt for avskoging av områdene, slik at kjøreskader i skog
som skal tas vare på ikke blir større enn nødvendig. Avskoging av områdene i perioder med
tele i jorda er å foretrekke. Dette for å hindre strukturskader/pakkingsskader/kjøreskader, se
råd om tidspunkt for masseflytting for øvrig i prosjektet (sammenfaller med råd vedr.
kjøreskader i skog). Dette gjelder særlig i skogsområder som også har andre funksjoner –
f.eks. er viktige ifm friluftsformål.
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Gjennomføring av avskoging i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen, med mål
om minst mulig potensielle negative konsekvenser for skogbruksdriften i områdene rundt
beslaglagte områder.
Åpne grøfter i skogbruket må legges om før anleggsstart, slik at anlegget ikke skaper
vannproblemer for arealer oppstrøms anlegget. Grøfter som ødelegges av anlegget,
etableres på nytt etter anleggsgjennomføring.

Statens vegvesen Region øst
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