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SAMMENDRAG 
Bakgrunn for prosjektet 
Vegprosjektet E18 Retvet–Vinterbro er 16 km langt. Strekningen starter ved fylkesgrensen 
mellom Akershus og Østfold på Retvet, og går gjennom Ski og Ås kommuner med 
henholdsvis 7 km og 9 km. Reguleringsplanen er basert på traséen beskrevet i 
kommunedelplan for E18, vedtatt i Ski og Ås kommuner i 2012. 

Strekningen er del av E18 mellom Oslo og Stockholm, og er også hovedvegforbindelsen 
mellom Oslo/Follo-området og ni kommuner i Indre Østfold. Vegen er derfor av spesielt stor 
betydning for Østfold. Dette er den siste parsellen for å kunne etablere en sammenhengende 
motorvegstandard langs E18 fra Oslo til riksgrensen ved Ørje. De fremste målsettingene ved 
utbyggingen er: 

• Økt trafikksikkerhet – Spesielt nedgang i de mange alvorlige møteulykkene 
• Økt framkommelighet gjennom økt kapasitet – Kjøretid fra Retvet til Vinterbro vil 

reduseres med ca. 6 minutter 
• Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes utenom Kråkstad, blant annet 

for å unngå konflikt med lokaltrafikk  
 

Beskrivelse av tiltaket i Ås kommune 
Vinterbrokrysset endres en del for å forbedre kapasiteten og trafikksikkerheten og tilpasse 
krysset til ny E18 i fire felt. 

Ombyggingen gjøres hovedsakelig innenfor dagens vegareal, men gir en utvidelse av 
vegarealet mot vest. Dette innebærer en høyere fjellskjæring enn i dag og beslag av areal 
mot Vinterbro barnehage. Nye kryssramper kommer i konflikt med arealet der 
Sporvognsmuseet ligger i dag, slik at museet må flyttes.  

Nygårdskrysset vil i hovedtrekk beholdes som i dag, men det lages holdeplasser for 
ekspressbuss på kryssrampene.  Sør for kryssområdet er det foreslått døgnhvileplass for 25 
kjøretøy, og ved østre rundkjøring er det satt av areal til innfartsparkering. Det lages en 
undergang for gående og syklende under fylkesvegen ved østre rundkjøring. 

Leonardo da Vinci bru beholdes. Ny E18 vil bli senket noe for å kunne passere under dagens 
bru.  

Nordvest for dagens Holstadkryss etableres det et nytt toplanskryss. Ved dette krysset 
etableres det en kontrollplass for kjøretøy, som erstatning for dagens kontrollplass på 
Rissletta. Fylkesveg 152 mellom Ski og Ås vil ikke bli berørt av ny E18. Ny E18 legges under 
jernbanen på Holstad, krysser Bølstadbekken i bru og går videre inn i en 1300 m lang tunnel 
under Haugerud gård.  

Fra Nordre Skuterud gård krysser E18 i bru over Grytelandsbekken. E18 fortsetter videre 
gjennom Ski kommune til fylkesgrensen mot Østfold ved Retvet. 

I tillegg til selve veganlegget skal det etableres 2 massedeponier; Holstadkrysset 4a og 4b. 
Massedeponiene vil bli opparbeidet slik at de senere kan benyttes som dyrket mark eller 
skog. 

Videre foreslås det lagt et deponi for snø rett nord for ny trafikkstasjon ved det nye 
Holstadkrysset. 
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Ny E18 er dimensjonert for framtidige trafikkmengder og hastighet 110 km/t. Eksisterende 
E18 vil etter utbyggingen omklassifiseres til fylkesveg 128, og få sterkt redusert 
trafikkmengde i forhold til dagens situasjon. Trafikkforhold og sikkerhet vil med dette være 
betydelig forbedret. 

 

Reetablering av dyrka mark – «Ny jord» 
I planbestemmelsene til kommunedelplanen fra 2012 står følgende:  

«Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. 
Disse arealene med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrka marka som 
bygges ned. I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som 
en del av reguleringsplanarbeidet». 

For å følge opp denne bestemmelsen har Statens vegvesen igangsatt et pilotprosjekt med 
tittelen «Ny jord». I dialog med grunneierne i planområdet er det funnet egnede og ønskede 
arealer for oppdyrking, som videre har blitt silt og deretter konsekvensutredet i henhold til 
Plan- og bygningsloven. Områdene som etter konsekvensutredningen ikke hadde store 
konflikter, ble foreslått regulert oppdyrket. Reguleringsplanen for disse arealene har vært ute 
på høring, og ble vedtatt av Ås kommune 10. juni 2015. 

Statens vegvesen arbeider videre med Ny jord-prosjektet for å avklare enkelte prinsipielle 
spørsmål knyttet til verdsetting og tiltredelse. Vi må avvente bevilgning før vi kan utarbeide 
detaljerte planer for hvert enkelt Ny jord-område, og starte selve jordflyttingen.  

 

Innspill og behandling 
Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E18 gjennom Ås 
kommune.  Alle som er direkte berørt av planforslaget får tilsendt brev når planen legges ut 
på høring. Høringen vil også bli kunngjort i lokalaviser og på kommunenes nettsider.  

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 15. februar - 15. april 2016.  

I høringsperioden vil Statens vegvesen invitere til åpne møter der vi informerer om 
planforslaget. Plankart, planbeskrivelse og vedlegg (fagrapporter, notater o.l.) er tilgjengelig 
på nettsidene våre: www.vegvesen.no/vegprosjekter/e18ostfold 

I høringsperioden kan du sende inn dine innspill og kommentarer til planen. I etterkant vil alle 
innspill bli sammenfattet og besvart av Statens vegvesen. Som følge av innspill kan det 
komme endringer i planforslaget. Revidert planforslag og andre saksdokumenter sendes 
deretter over til kommunene for politisk behandling. Planen vil bli behandlet av Ås 
kommunestyre høsten 2016.  

Merknader til reguleringsplanforslaget sendes skriftlig og innen 15. april til:  

Statens vegvesen 

Postboks 1010 

2605 Lillehammer  

Eller som e-post til firmapost-ost@vegvesen.no 

Merk henvendelsen med saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø.  

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e18ostfold
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
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Har du spørsmål knyttet til detaljer i reguleringsplanforslaget? 
Kontakt: 
Lisa Steinnes Rø 
Planleggingsleder E18 Retvet-Vinterbro 
E-post: lisa.ro@vegvesen.no 
Telefon: 416 75 186 
 
Astrid Høie Fredheim 
Assisterende planleggingsleder E18 Retvet-Vinterbro 
E-post: astrid.fredheim@vegvesen.no 
Telefon: 936 32 132 

 

Har du spørsmål angående planprosessen?  

Kontakt: 
Ellen Grepperud 
Plan- og utviklingssjef, Ås kommune  
E-post: ellen.grepperud@as.kommune.no 
Telefon: 994 42 252 

  

mailto:lisa.ro@vegvesen.no
mailto:astrid.fredheim@vegvesen.no
mailto:ellen.grepperud@as.kommune.no
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1 OM E18 RETVET – VINTERBRO 

1.1 Hensikten med planen 
Vegprosjektet E18 Retvet–Vinterbro er 16 km langt, starter ved fylkesgrensen mot Østfold og 
går gjennom Ski og Ås kommune med henholdsvis 7 km i Ski og 9 km i Ås. Strekningen er 
del av E18 mellom Oslo og Stockholm, og er også hovedvegforbindelsen mellom Oslo/Follo-
området og ni kommuner i Indre Østfold. Vegen er derfor av spesielt stor betydning for 
Østfold. E18 Retvet-Vinterbro er den eneste vegparsellen som mangler for å oppnå 
motorvegstandard på hele den 94 km lange strekningen fra Oslo til riksgrensen ved Ørje. Det 
er en målsetting å etablere sammenhengende firefelts motorveg fra Oslo til Momarken i 
Eidsberg, og videre som tofelts motorveg med forbikjøringsfelt (varierer fra 2 til 4 felt) til 
riksgrensen. 

Stortinget har ved behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023 gjort 
gjennomføringen av prosjektet avhengig av at det blir etablert en bompengeordning for 
delfinansiering av anlegget. 
Alle øvrige parseller av E18 mellom Vinterbro og riksgrensen vil være ferdig og tatt i bruk i 
løpet av 2017. Det er derfor viktig at den siste parsellen av E18, Retvet–Vinterbro, kan bli 
finansiert og gjennomført så snart som mulig. 

Prosjektet skal bidra til at følgende hovedmålsettinger nås fra den dagen traseen er ferdig 
utbygd: 

• Økt trafikksikkerhet, spesielt nedgang i de mange alvorlige møteulykkene.  
Prosjektets effektmål: 0 drepte eller hardt skadde på strekningen, 0 møteulykker. 
 

• Økt framkommelighet gjennom økt kapasitet.  
Prosjektets effektmål: Ved å øke fra to til fire felt reduseres kjøretid fra Retvet til 
Vinterbro med ca. 6 minutter. 
 

• Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikken ledes utenom tettsteder, blant 
annet for å unngå konflikt med lokaltrafikk.  
Prosjektets effektmål: Redusert konflikt med lokaltrafikk og bebyggelse ved Kråkstad, 
Nygård og Sneissletta. 

1.2 Samlet planområde og delstrekninger 
Planområdet omfatter ny trasé for E18 gjennom Ås og Ski kommune fra midt på 
Vinterbrosletta til koblingen mot vedtatt reguleringsplan ved grensen mot Østfold ved Retvet. 
Fra Vinterbro til Nygård er traseen nærmest sammenfallende med dagens E18. Fra Nygård 
til parsellslutt ved Retvet går ny E18 gjennom jomfruelig terreng, hovedsakelig på vestsiden 
av dagens E18, med unntak av en strekning fra Nygård til Holstad, og ved Retvet. Planens 
avgrensing er lagt ved byggegrensa, 100 meter fra senterlinje i nærmeste kjørebane med 
visse lokale tilpasninger.  

Planområdet omfatter selve vegen i tillegg til innfartsparkering, døgnhvileplass for tunge 
kjøretøy, kontrollplass, massedeponier og snødeponi, samt riggområder og anleggsveger. 

Fordi reguleringsplanen strekker seg over to kommuner, må det utarbeides en 
reguleringsplan for hver kommune for politisk behandling. Det vil si at det utarbeides et 
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plankart for Ås kommune med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som 
gjelder planområdet i Ås, og tilsvarende for Ski kommune. 
 
I tillegg til at planen er omfatter to kommuner, er veistrekningen E18 Retvet - Vinterbro delt 
inn i tre delstrekninger. Inndelingen i delstrekninger er gjort for å forenkle arbeidet med 
planleggingen av en i utgangspunktet lang strekning med ulike krav til utredningsnivå. 

− Strekningen E18 Vinterbro – Nygård med konsekvensutredning i Ås kommune 
− Strekningen E18 Nygård - kommunegrensa i Ås kommune  
− Strekningen E18 kommunegrensa - Retvet i Ski kommune 

 
Denne planbeskrivelsen gjelder de to strekningene i Ås kommune. 
 

 
Figur 1-1 Kartet viser hvordan prosjektet er delt opp i 3 delstrekninger. 
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Figur 1-2: Kartet gir en oversikt over hvordan det nye veganlegget er foreslått plassert. Det varslede planområdet 
er betydelig større en det området som nå foreslås regulert. Årsaken til at det ble varslet et større område er at en 
i en tidlig fase ikke hadde full oversikt over hvor langt utenfor selve vegen en måtte gå for å ivareta hensynet til 
f.eks. vannmiljø, etablering av nydyrkingsarealer samt behovet for massedeponi/anleggsområder. 
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2 OVERORDNEDE FØRINGER 

2.1 Nasjonale føringer/Statlige retningslinjer 
Følgende overordnede statlige planer og retningslinjer er lagt til grunn for arbeidet med 
reguleringsplanene. 

• Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014) 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 
• Rikspolitisk retningslinjer for verna vassdrag, 10.11.1994 (T-1078) 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, av 

20.9.1995 

Staten har, som det framgår av listen ovenfor, fastsatt flere rikspolitiske retningslinjer for 
planlegging og utvikling av samfunnet. Av disse er rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging viktig i nesten alle vegplansaker. Av 
problemstillingene som er omhandlet i disse retningslinjene, og som har vært mest 
aktuelle for dette prosjektet kan nevnes: 

• Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det 
blir lagt til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at 
transportbehovet kan begrenses. 

• Hensynet til effektiv transport må veies opp mot vern av jordbruks- og naturområder. 
Vedtak om utbyggingsmønster med transportsystem må basere seg på brede 
vurderinger av konsekvenser med særlig vekt på samfunnsøkonomiske kostnader, 
virkninger for langsiktige mål for landbruket og hensynet til natur- og kulturmiljø. En 
bør unngå nedbygging av dyrka mark, særlige verdifulle naturområder inklusive 
særlig verdifulle kulturlandskap, sjø- og vassdragsnære areal, friluftsområder, 
verdifulle kulturminner og kulturmiljø. 

• Miljø- og helserisiko i forbindelse med transport av farlig gods skal tillegges vekt ved 
planlegging av transportårer og arealbruk langs transportårer. 

 
Det vises for øvrig til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 
12.06.2015 hvor særlig bærekraftig areal- og samfunnsutvikling gjennom samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging vektlegges. 

2.2 Aktuelt lovverk 
Det å ivareta gjeldende lovverk har vært et viktig grunnlag for plan- og utredningsarbeidet 
som er gjennomført i forbindelse med reguleringsplanen. Av de mest relevante lovene kan 
nevnes plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, forurensningsloven, vannforskriften 
(EUs vanndirektiv), kulturminneloven, viltloven, jordloven, skogbruksloven, vegloven, 
vannressursloven samt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
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2.3 Overordnede kommunale planer 

2.3.1 Kommuneplan - Ås kommune 
Kommuneplan 2011 – 2023, er vedtatt i Ås kommunestyre 6.4.2011.  

I kommuneplanen er det blant annet fokus på gode bo- og nærmiljøer og bærekraftig 
forvaltning av miljø og naturressurser. Det pekes på at samferdsel er viktig for regionens 
utvikling. Styrking av kollektivtilbudet er viktig for kommunen, som ønsker å redusere 
transportbehovet. I denne forbindelse ønsker de at E18 forbedres som bussbasert 
kollektivlinje med parkeringsmuligheter, blant annet ved Vinterbro, Nygårdskrysset og 
Holstad. Kommunen vil også være en pådriver for at det etableres en bussterminal på 
Vinterbro. 
Ifølge kommuneplanen skal det være enkelt å ta seg fram uten bil, enten det er for å komme 
ut i naturen, til fritidsaktiviteter, til skole, til butikken eller til offentlig kommunikasjon. Det skal 
satses videre på gang- og sykkelveger, og man vil se på mulighetene for separering av 
gående og syklende på strekninger med stor trafikk av gående og syklende.  

Kommuneplanen 2015-2027 er under rullering. Endelig vedtak i kommunestyret forventes 
våren 2016.  

2.4 Kommunedelplan E18 Retvet – Vinterbro 
Følgende bestemmelser til kommunedelplanen er knyttet til vegstrekningen Retvet – 
Vinterbro. I tabellen under framgår det hvordan prosjektet ivaretar disse bestemmelsene. 

 Bestemmelser fra kommunedelplanen  Ivaretagelse av bestemmelse i 
planforslag 

1 Innenfor bestemmelsesområdet er det 
krav om reguleringsplan for ny E18 og 
tilhørende anlegg. 

Ivaretatt gjennom planforslaget. 

2 Innenfor bestemmelsesområdet er det 
ikke tillatt med tiltak som kan hindre 
framføring av ny E18. 

Ivaretatt gjennom planforslaget. 

3 Gjennom reguleringsplanarbeidet må 
nødvendige detaljer som atkomster, 
over- / underganger, bussholdeplass, 
innfartsparkering, kryssplasseringer, 
konstruksjoner, utforming og hensyn til 
omgivelsene, herunder støytiltak, 
vilttiltak og andre miljøtiltak fastsettes. 

Ivaretatt gjennom planforslaget. 

4 Det skal utarbeides en plan for Ytre 
Miljø i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. Avbøtende 
tiltak for alle tema skal konkretiseres i 
dette dokumentet. 

Ivaretatt gjennom egen Plan for ytre miljø 
(YM-plan). YM-planen følger 
planbeskrivelsen som vedlegg og er 
også tilgjengelig på prosjektets 
hjemmesider. 

5 Planforslaget for vedtatt løsning 
innebærer et normalprofil med 5,5 m 
bred midtdeler. Bredde på midtdeler 
skal vurderes nærmere i 
reguleringsplanen. 

Ivaretatt gjennom planforslaget. 
Midtdeler er 4,5 m. Det vises i denne 
sammenheng til kapittel 5.1.1 nedenfor. 

6 Behov for og plassering av Kontrollplass ved Holstad og 
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kontrollplass, rasteplass, 
døgnhvileplass og havarilommer skal 
vurderes nærmere i reguleringsplanen. 

døgnhvileplass ved Nygård er 
innarbeidet i planforslaget. For 
vurderinger om rasteplass se 
planprogrammets pkt.1.10 om 
Vegserviceanlegg.  

7 Veianlegget, med tilhørende rigg- og 
deponiområder, anleggsveger, etc., 
kan utløse krav om arkeologiske 
registreringer i henhold til kml § 9 
(undersøkelsesplikten). Disse skal 
gjennomføres som del av 
reguleringsplanarbeidet. 

Arkeologiske registreringer er 
gjennomført i nødvendig utstrekning 
innenfor planens avgrensning. Det vises i 
denne forbindelse til Akershus 
fylkeskommunens rapport. 

8 Funksjonskrav tilknyttet universell 
utforming og tilgjengelighet for 
bygninger og arealer skal ivaretas. 

Ivaretatt gjennom planforslaget. 
Leonardo da Vinci-bru tilfredsstiller ikke 
krav om universell utforming. 

9 Statens vegvesen vil erstatte 100 % av 
dyrkamark som bygges ned som følge 
av ny E18.  Disse arealene med dyrka 
mark skal ha tilsvarende kvalitet som 
den dyrkamarka som bygges ned. I 
tillegg skal tiltak for å begrense 
ulemper for landbruksinteresser 
vurderes som del av 
reguleringsplanarbeidet.  
Kryssområdet ved Holstad skal 
vurderes spesielt med sikte på å 
redusere nedbyggingen av dyrka mark. 

For erstatning av dyrka mark som går 
tapt, se omtale om reguleringsplan for Ny 
jord i planbeskrivelses pkt. 2.5. 
Kryssområdet på Holstad er flyttet og 
kryssutformingen er endret for å 
redusere beslaget av dyrka mark. 

10 Ved Holstad må tilkobling av en mulig 
ny trase for fv. 152 vurderes som del 
av reguleringsplanarbeidet. 

Ny trase på vestsiden av jernbanen med 
tilkobling til nytt Holstadkryss på 
vestsiden av jernbanen er vurdert på et 
overordnet nivå. 

11 Muligheten for å forlenge tunnel under 
Holstad til vest for jernbanen skal 
vurderes som en del av 
reguleringsplanarbeidet. 

Reguleringsplanforslaget viser at 
jernbanen krysser over E18 i en bru. 
Forlengelse av vegtunnel er vurdert, men 
ikke mulig pga. Holstadkrysset, 
stigningsforhold, samt kostnader, jf. 
kapittel 6.2.2. 

12 Nødvendig tiltak for å sikre en effektiv 
gang- og sykkelforbindelse mellom Ås 
og Ski ved Holstad skal vurderes i 
reguleringsplanarbeidet. 

Dagens løsning i eksisterende 
Holstadkryss er ikke berørt. For øvrig er 
gang- og sykkelløsning ved Holstad 
vurdert i kapittel 6.2.2. 

13 Det skal gjennomføres en 
behovsanalyse for å vurdere aktuelle 
tiltak på dagens E18 i forbindelse med 
nedklassifiseringen av eksisterende 
E18.  

Behovsanalysen er gjennomført. 
Se rapport «Lokalveger, gang- og 
sykkelveger og kollektiv». 

14 I områder hvor grunnundersøkelser 
viser at løsmassene er karakterisert av 
bløt noe sensitiv til kvikk marin leire, 
må det gjennomføres en geoteknisk 
vurdering av faren, inkludert en 
dokumentasjon av områdestabiliteten 
for faresonen, som en del av 
reguleringsplanarbeidet. Konkret 

Ikke aktuelt siden valgt linje er 3A-4.  
Generelt er det gjennomført nødvendige 
grunnundersøkelser innenfor 
planområdet. 
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gjelder dette alternativ som går langs 
Østensjøvannet fram til 
Grytlandsbekken (1A, 1B, 3A-1 og 3A-
2). 

15 Det skal etableres rensedammer for 
vann fra tunneler og ved påslipp av 
drensvann til bekker / elver i anleggs- 
og driftsfase. Utforming og 
dimensjonering av rensedammer 
foretas i neste planfase. Kravene til 
utslipp til vassdrag må tilfredsstille 
vannområdeforvaltningen basert på 
EU-s vannrammedirektiv. 

Det etableres fire rensedammer i Ås 
kommune, ref. kap 5.5.4. Er videre 
ivaretatt i planforslaget i form av krav i 
reguleringsbestemmelsene som fastslår 
at § 12 i Vannforskriften skal legges til 
grunn for tiltak i og langs vassdrag, samt 
at dette er et viktig tema i plan for Ytre 
miljø. 

2.5 Reetablering av dyrka mark; oppfølging av kommunedelplan og 
reguleringsplaner for Ny jord 

2.5.1 Arealbeslag som følge av ny E18 
Beregninger av samlet arealbeslag viser at det totalt er 995 dekar jord- og skogarealer 
som beslaglegges ved bygging av ny E18 mellom Vinterbro og Retvet. Dette arealbeslaget 
viser permanent omdisponering av jord- og skogbruksarealer til samferdselsformål. I 
tillegg vil 670 dekar jord- og skogarealer bli midlertidig omdisponert som følge av 
deponering av masser, men disse vil bli tilbakeført etter at utbyggingen av E18 er ferdigstilt. 
Det er ikke avklart hvilke deponier som til slutt blir dyrket mark eller skog, men nesten alle de 
foreslåtte deponiene kan dyrkes opp. Hvor mange av deponiområdene dyrkes opp, vil 
avhenge av hvor mange av de regulerte «Ny jord»-områdene som blir dyrket opp. Dette 
avhenger igjen av avtaler med de aktuelle grunneiere for de regulerte «Ny jord»-områdene.  
Se omtale av «Ny jord-prosjektet i kapittel 2.5.2.  

Av samlet permanent arealbeslag på 995 dekar er 477 dekar fulldyrket jord. Videre er til 
sammen 216 dekar dyrkbar skog, mens 302 dekar er ikke dyrkbar skog. Figuren under viser 
samlet permanent arealbeslag av henholdsvis fulldyrket jord, dyrkbar skog og ikke dyrkbar 
skog, fordelt kommunevis.  

Det henvises til kapittel 7.6 for en nærmere beskrivelse av kvaliteten på de til sammen 562 
dekar som beslaglegges i Ås kommune.  
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Figur 2-1: Samlet permanent arealbeslag som følge av bygging av ny E18 fra Vinterbro til Retvet, fordelt 
kommunevis. 

Av samlet midlertidig arealbeslag til massedeponier på 670 dekar er 72 dekar fulldyrket jord. 
Videre er til sammen 449 dekar dyrkbar skog, mens 148 dekar er ikke dyrkbar skog. 
Etterfølgende figur viser samlet midlertidig beslag av henholdsvis fulldyrket jord, dyrkbar 
skog og ikke dyrkbar skog, som skal tilbakeføres til opprinnelig kvalitet eller dyrkes opp som 
Ny jord-område etter at masser er deponert, fordelt kommunevis.  

 
Figur 2-2: Midlertidig arealbeslag som følge av massedeponier på grunn av bygging av ny E18 fra Vinterbro til 
Retvet, fordelt kommunevis. 

Totalt 2 dekar dyrkamark og 117 dekar dyrkbar mark beslaglegges midlertidig på grunn av 
massedeponier i Ås kommune.  

2.5.2  «Ny jord» - prosjektet   
«Ny jord» - prosjektet er et pilotprosjekt for å etablere nye dyrkingsarealer ved flytting av 
dyrka mark som bygges ned av ny E18. Det er ikke tidligere gjennomført 
jordflyttingsprosjekter i denne størrelsesorden i Norge. Prosjektet er et forskningsprosjekt 
som sannsynligvis vil være førende for framtidige samferdselsprosjekter og 
utbyggingsprosjekter. Statens vegvesen bruker derfor store ressurser for å kunne 
dokumentere prosessen og resultatet av prosjektet. Ås og Ski kommuner har henholdsvis i 
juni og september 2015 vedtatt Statens vegvesens forslag til reguleringsplan «Ny jord», som 
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har til hensikt å erstatte jordbruksarealene som går tapt som en konsekvens av at ny E18 
bygges. 

Hvilke arealer forutsettes erstattet 

Planforslaget for «Ny jord» var en direkte oppfølging av planbestemmelsen i 
Kommunedelplanen for ny E18, som hadde følgende ordlyd: «Statens vegvesen vil erstatte 
100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse arealene med dyrka mark 
skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrka marka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for å 
begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som del av reguleringsarbeidet.» 

I meklingsprotokollen fra meklingen mellom Statens vegvesen og Fylkesmannen i Akershus 
(Landbruksavdelingen), datert 09.10.12, sto det i tillegg at «totalt areal av dyrket og dyrkbar 
mark i Ski og Ås kommuner ikke skal reduseres, men erstattes i forbindelse med 
utbyggingen av ny E18. Vegvesenet vil også tilrettelegge for maksimal jordbruksdrift langs 
hele ny E18.» Videre henvises til sitat fra «Notat mekling, Ski kommune» (9.10.2012): 

«Kartlegging av områder som vil være aktuelle for å klargjøre til dyrka mark vil være en del 
av reguleringsplanfasen. Det vil være svært viktig å finne områder som defineres som 
impediment og ikke dyrkbare områder, da dette er områder som defineres som reserve.»  

I forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplan for «Ny jord» vinteren 2015 ble 
forholdet mellom planbestemmelsen, meklingsprotokollen og meklingsnotatet problematisert 
av flere høringsinstanser. Statens vegvesen kom da med følgende presisering, som ligger til 
grunn for vedtak av reguleringsplan for «Ny jord», samt videre arbeid med reguleringsplan 
for ny E18: 

«Statens vegvesen anser at det er planbestemmelsen fra kommunedelplanen, og ikke 
meklingsprotokollen, som vi skal oppfylle gjennom reguleringsplanen for E18. Statens 
vegvesen kommer ikke til å erstatte både dyrka mark og dyrkbar mark som beslaglegges av 
ny E18, kun dyrka mark. Dyrkbar mark er ikke omtalt i planbestemmelsen, kun i 
meklingsprotokollen. Enkelte har oppfattet at dyrkbar mark skal erstattes, men fylkesmannen 
har gjort det klart for Statens vegvesen at de ikke krever dette.» 

Arealregnskapet for fulldyrka jord 

Det er 477 dekar med fulldyrka jord som blir beslaglagt av ny veg. Dette tallet inkluderer alt 
areal innenfor et 2 m bredt belte på utsiden av det langsgående viltgjerdet. Arealbeslaget 
inkluderer altså vegareal, kryssområder, ramper, omlagte lokalveger, midtdeler, grøfter, 
skråninger, døgnhvileplass osv.  

På bakgrunn av en faglig utsilingsprosess inneholder vedtatte reguleringsplaner for «Ny 
jord» 9 nydyrkingsområder på til sammen 230 dekar, fordelt slik på kommunene: 

• Ås kommune, 3 områder på til sammen 142 dekar, 
• Ski kommune, 6 områder på til sammen 88 dekar. 

Dette innebærer et underskudd på 247 dekar i forhold til kravet om at Statens vegvesen skal 
erstatte 100% av dyrkamark som beslaglegges. Dette underskuddet dekkes opp ved at 
områder som er regulert til massedeponi i foreliggende planforslag kan dyrkes opp i på 
tilsvarende måte som «Ny jord»-områdene. Oppdyrkede massedeponier inngår i 
totalregnskapet for erstattet dyrka mark, og sikrer at kravet om 100 % erstatning av 
beslaglagt dyrka mark oppfylles.  

For både «Ny-jord»-områder og massedeponier som skal dyrkes opp, er det laget 
reguleringsbestemmelser som stiller krav om detaljert oppdyrkingsplan for å sikre at 
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nydyrkingsområdene får tilfredsstillende matjordkvalitet. Videre stilles det krav til utforming 
og anleggsdrift for å unngå forurensning og for å sikre miljøverdier. 

Hvorfor beslaget av dyrka mark har økt fra kommunedelplanfasen 

I kommunedelplanene ble arealbeslag av dyrka mark for vedtatt alternativ (alt 3A-4) beregnet 
til ca. 350 dekar. Dette tallet for beslag av dyrka mark gjaldt for strekningen fra 
Nygårdskrysset til fylkesgrensen til Østfold. I tillegg beslaglegges ca. 25 dekar dyrkamark på 
strekningen mellom Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset. 

I vedtatt alternativ i kommunedelplanen var løsningen en lang bru over jernbanen og 
Bølstadbekken som gikk direkte over i Holstadtunnelen. I reguleringsplanarbeidet er det 
vurdert ulike løsninger for kryssing av jernbanen og Bølstadbekken (se kapittel 6.2.2 for 
nærmere omtale). Etter grundige vurderinger har man valgt en løsning med kort kulvert 
under jernbanen. Reguleringsplanens foreslåtte løsning gir et større beslag av dyrka mark 
enn løsningen i vedtatt kommunedelplan, men Statens vegvesen mener at løsningen med 
kulvert under jernbanen samlet sett er en bedre løsning enn lang og høy firefelts bru i dette 
området.  

I tillegg skyldes økningen av beslag av dyrkamark at man i reguleringsplanen har fastsatt 
plassering av viltgjerder. Viltgjerder skal stå utenfor motorvegens sikkerhetssone på 10 
meter, i prinsippet på skråningstopp/-bunn. Av hensyn til terrengtilpassing og pga. 
avstandskrav må viltgjerdet på noen strekninger settes utenfor skråningstopp / - bunn. Videre 
har man gjennom reguleringsplanarbeidet innplassert til sammen 8 rensedammer (4 i Ås og 
4 i Ski) og mange av disse ligger på dyrka mark. I tillegg vil atkomstveger til rensedammene 
beslaglegge dyrka mark. I kommunedelplanen jobbet man med korridorer og detaljerte 
vurderinger knyttet til plassering av bla. rensedammer og viltgjerde var ikke en del av 
arbeidet. Generelt er rensedammer og viltgjerde hovedgrunnen til økning i beslag av dyrka 
mark.  

2.5.3 Tiltak for å begrense virkningene av ny E18 for jordbruket 
I forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen er løsninger for ny E18 bearbeidet og 
optimalisert. Utgangspunktet for arbeidet er at man skal finne kostnadseffektive løsninger for 
ny E18 med minst mulig negative virkninger for miljø og samfunn. Prosjektet har 
gjennomgående lagt stor vekt på jordvern i valg av løsninger. 

Løsninger for å redusere inngrep i dyrka mark 

Gjennom arbeidet har det vært fokus på å gjøre minst mulig inngrep i dyrkamark. Der det har 
vært mulig, er veglinja lagt i kanten av skogholt i stedet for på jorder. Det er valgt et smalt 
grøfteprofil, og bratte skjæringer der dette er mulig for å begrense inngrepet. 

Det nye krysset ved Holstad er flyttet fra dyrkamark inn i skogsområdet i henhold til 
bestemmelsene i kommunedelplanen. Se kapittel 6.2 for illustrasjon. 

Over Grytelandsbekken er det etablert ei lang bru for å redusere beslag av dyrka mark. 
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Driftsadkomster 

Tabellen nedenfor viser de gårdene som berøres av E18-utbyggingen i Ås kommune og 
hvordan driftsatkomster er ivaretatt og andre tiltak planlagt som del av planforslaget.   

Tabell 1: Gårder som berøres av ny E18 i Ås kommune og kort beskrivelse av hvordan atkomster er ivaretatt. 

Gårdsnavn Type tiltak 
Nordby østre Atkomst til skogsområder er sikret via ny driftsveg langs 

Vassflobekken.  
Skyssjordet gård Fellesatkomst med Ris gård via Ris viltovergang ved 

Langlisletta. 
Ris gård Fellesatkomst med Skyssjordet gård via Ris viltovergang 

ved Langlisletta. 
Pukstad gård Atkomst til skog via ny kontrollplass / nytt Holstadkryss. 
Holstad østre Atkomst til skog via ny kontrollplass / nytt Holstadkryss. 
Holstad gård Atkomst fra ny fv.128, og fra adkomstveg til 

Pukstad/Holstad østre/Holstadkroken 
Nordre Skuterud Atkomst under Grytelandsbekken bru som har en frihøyde 

på 8-9 meter. 
 

Jordforbedringsområder 

I forbindelse med reguleringsplan for «Ny jord» ble det identifisert områder med potensial for 
såkalt jordforbedring i begge kommuner. I Ås kommune var dette ett område på til sammen 
22 dekar. I kommunestyrets punkt 3 i vedtak av reguleringsplan for «Ny jord» den 10. juni 
2015 anbefaler kommunestyret at identifiserte jordforbedringsområder reguleres og 
opparbeides som et avbøtende tiltak for landbruket gjennom reguleringsplan for E18.  

Statens vegvesen er av den oppfatning at det ikke er nødvendig å regulere disse områdene 
og begrunner sitt standpunkt ved å vise til planbestemmelsen i kommunedelplanen. Den 
krever at beslaglagt areal av dyrket mark skal erstattes dekar for dekar. Under høringen av 
reguleringsplanen for «Ny jord» var det flere uttalelser (Norges bondelag, grunneierlagene i 
Ski og Ås, Follo landbrukskontor) som gikk imot at jordforbedringsarealene skulle tas inn i 
arealregnskapet. Det var Statens vegvesen enig i. Ut fra dette er Statens vegvesen av den 
oppfatning at de ikke er forpliktet til tiltak på disse arealene. Statenes vegvesen er videre av 
den oppfatning at kostnadene med eventuelle forbedringstiltak på disse område ikke står i 
rimelig forhold til de mulige forbedringer som oppnås. 

Aktuelle jordforbedringsområder (eventuelt utover de som allerede er kartlagt som del av 
«Ny jord»-prosessen) identifiseres og vurderes i samråd med den enkelte berørte gjennom 
grunnervervsprosessen. 

Vurdering av ytterligere avbøtende tiltak for landbruket  

Videre avbøtende tiltak for jordbruket vil detaljeres i prosjekteringsfasen etter vedtak av 
reguleringsplanen. I forbindelse med grunnervervsprosessen vil makeskifte for å redusere 
driftsulemper for eiendommer som deles av ny E18 bli vurdert, selv om tabellen viser at 
planforslaget ivaretar driftsatkomst for samtlige berørte eiendommer.  

Andre avbøtende tiltak kan være gjennomføring av jordflytting, hvor målet vil være minst 
mulig potensielle negative konsekvenser for jordbruksdriften. Massene som skal flyttes må 
håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i massene blir best mulig bevart.  

I tillegg vil tiltak i forhold til eksisterende drenssystemer vurderes, slik at anlegget ikke skaper 
vannproblemer for arealer oppstrøms anlegget. Drenssystem som ødelegges av anlegget vil 
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etableres på nytt etter anleggsgjennomføring, enten av Statens vegvesen eller ved at 
grunneier får dekket reparasjonskostnader av Statens vegvesen, jf. § 3.5 i forslag til 
reguleringsbestemmelser. Nødvendige midlertidige adkomster til jordbruksarealene vil bli 
ivaretatt gjennom mer detaljert planlegging av anleggsfasen som gjøres etter vedtak av 
reguleringsplanen.  
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3 PLANPROSESSEN  
Etter at arbeidet med kommunedelplanen var avsluttet, ble det utarbeidet og fastsatt et felles 
planprogram for det videre reguleringsplanarbeidet for ny E18. Dette planprogrammet 
omfatter hele vegprosjektet med regulering av vegen med massedeponier og reguleringsplan 
for «Ny jord», i Ski og Ås kommuner (Planprogram for reguleringsplaner Prosjekt: E18 
Retvet-Vinterbro, Statens vegvesen, region øst 19.06.2014). Kunngjøring om felles 
planoppstart skjedde samtidig med høring av planprogrammet. 

Det er Statens vegvesen som er tiltakshaver, og kommunene Ås og Ski som er ansvarlig 
myndighet for planarbeidet. Etter avtale med kommunene, og i henhold til plan- og 
bygningsloven § 3.7, utarbeider Statens vegvesen forslag til reguleringsplan for strekningene 
gjennom hver av kommunene og legger dem ut til offentlig ettersyn. Etter høring og 
bearbeiding av de innspillene som kommer inn, oversendes planene til kommunene for 
behandling og vedtak. 

Tiltakene reguleringsplanene legger opp til er av en slik art at de utløser krav om 
konsekvensutredning. Den formelle planprosessen er imidlertid noe ulik for delstrekningene. 
Både delstrekning fra Nygård til kommunegrensa i Ås og delstrekning fra kommunegrensa i 
Ås til Retvet i Ski kommune er allerede konsekvensutredet i kommunedelplanen. Det er 
imidlertid ikke delstrekning Vinterbro – Nygård. I arbeidet med kommunedelplanen ble det 
gjort en mulighetsstudie for å bestemme hvilket plannivå som var nødvendig for strekningen 
Vinterbro - Nygård. Mulighetsstudien konkluderte med at man kunne gå rett på 
detaljreguleringsplan, og strekningen ble derfor ikke inkludert i kommunedelplanen. 

Når tiltaket er i tråd med vedtatt kommunedelplan, hvor tiltakets konsekvenser tidligere er 
utredet i henhold til forskrift om konsekvensutredning, krever ikke Plan- og bygningsloven at 
reguleringsplanen skal konsekvensutredes, jf. Forskrift om konsekvensutredning § 2. 

For arbeidet med delstrekningen Vinterbro - Nygård er det blitt utarbeidet et eget 
utredningsprogram, og delstrekningen konsekvensutredes som en del av denne 
reguleringsplanen.  

Selv om det bare er delstrekning 1 som konsekvensutredes i formell forstand i dette 
planarbeidet, blir konsekvenser og virkninger av de to andre delstrekningene også nøye 
beskrevet og vurdert. Kommunedelplanen inneholder føringer for planarbeidene for 
delstrekning 2 og 3, og disse er gjengitt i det vedtatte planprogrammet for E18 Retvet – 
Vinterbro, og besvart i foreliggende planforslag. 

3.1 Planprogrammet for reguleringsplanarbeidet 
Planprogrammet er det formelle dokumentet som legger premissene for planprosessen og 
hvilke temaer og alternativer som skal utredes, samt hvordan informasjonsarbeid og 
medvirkning skal håndteres. Planprogrammet for E18 Retvet - Vinterbro ble vedtatt i Ås 
kommunestyre 27.5.2014. 

Selv om prosjektet består av flere delstrekninger som har ulikt utredningsbehov er det noen 
utredninger som skal gjøres for hele strekningen. Dette utredningsarbeidet bygger videre på 
kunnskap og uavklarte problemstillinger fra arbeidet med kommunedelplanen, samt nye 
utredninger der hvor den nye veglinja har endret seg i forhold til det som ble vedtatt i 
kommunedelplanen (f.eks. ved Holstadkrysset) og massedeponiene. 

Følgende utredningsoppgaver er beskrevet i Planprogrammets kap. 5.1: 
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• Arkeologiske undersøkelser 
• Landskapsbilde 
• Grunnundersøkelser 
• Støyutredninger 
• Naturmiljø 
• Vilttrekk 
• Vassdragstekniske vurderinger 
• Vannmiljø 
• Naturressurser 
• Trafikkavvikling i anleggsperioden 
• Risiko og sårbarhet 
• Plan for ytre miljø 
• Luftkvalitet 

Delstrekning 1 Vinterbro – Nygård inngikk ikke i kommunedelplanarbeidet. Tiltaket på denne 
strekningen er derfor konsekvensutredet som en del av arbeidet med reguleringsplanen. 
Temaene som skal utredes ihht. metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser, er fastsatt i Planprogrammets kap. 5.2 og listet opp under:  

Ikke-prissatte konsekvenser: 

• Landskap 
• Nærmiljø og friluftsliv 
• Naturmiljø 
• Vannmiljø 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Naturressurser 

Prissatte konsekvenser: 

• Kostnader 
• Nytte- kostnadsberegninger 
• Støy 

Det skal også redegjøres for lokalt utviklingsmønster og regional utvikling. For en nærmere 
beskrivelse av utredningsoppgavene vises det til planprogrammets kapittel 5.2. 

3.2 Medvirkning og offentlighet 
I reguleringsplanprosessen er det avholdt en rekke møter for å sikre god medvirkning og 
offentlighet planarbeidet. Det har blant annet vært avholdt jevnlige møter med Ås kommune, 
ekstern samarbeidsgruppe bestående av regionale myndigheter og Ås og Ski kommuner, i 
tillegg til ulike interesseorganisasjoner, aktuelle fagetater og berørte grunneiere.  

I tillegg til dette har det vært gjennomført informasjonsmøter for Ås grunneierlag 9.12.2013, 
8.4.2014 og 9.11.2015 

Det ble arrangert en «Åpen riggdag» 28.05.2015 og 30.11.2015. 

3.3 Grunnerverv 
Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til 
framtidig veg og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i 
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anleggsperioden. Arealene som beslaglegges midlertidig vil bli istandsatt og tilbakeført til 
eiendommene etter anlegget er ferdig bygget. 

Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke 
arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til 
disse eiendommene. 
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4 PLANOMRÅDET 
Figuren under viser planområdet i Ås kommune. 

 
Figur 4-1 Området som har vært omfattet av planarbeidet i Ås kommune 
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4.1 Delstrekning 1 Vinterbro – Nygård 
Planområdet omfatter områdene nært inntil dagens E6/E18 over Vinterbrosletta og E18 mot 
Nygårdskrysset. Det er ikke boligbebyggelse innenfor planområdet, men vest for 
Vinterbrokrysset ligger boligområdet Vinterbro/Sjøskogen/Toåsen som er tett befolket.  

Av næringsvirksomheter ligger Franzefoss Pukkverk i søndre del av Vinterbrokrysset. På 
vestsiden av dagens E18, delvis innenfor planområdet, opp mot Nygårdskrysset ligger 
industriområdet Myråsdalen med næringsvirksomhet både innen handel og industri. Ellers 
ligger TusenFryd tett inntil planområdet over Vinterbrosletta. 

Øst for E18 ligger friluftsområdet Nøstvedtmarka hvor det finnes flere stier, skiløyper og 
sykkelveger, samt speiderhytta Stuene som har servering i helgene. Gjennom området går 
den historiske Fredrikhaldske Kongevei. Nøstvedtmarka har flere innfallsporter langs 
delstrekningen. 

Det er også skogsområder nord for Vinterbro i retning Svartskog. Her finnes flere umerka 
stier som starter ved Sjøskogen. Ellers finnes små skogholt ved boligområdene i 
Sjøskogen/Vinterbro. Pollevannet er egnet for bading og her finnes en badeplass. Sør for 
Togrenda er det også skogsområder over Nordbytunnelen i området rundt Kirkerudåsen med 
flere umerka stier. Ved Nordby er det turområde rundt Vardåsen, nord for tettstedet. 

I dalen på østsiden av E18 fra Vinterbro til Nygård går Vassflobekken. Skogen i området er 
karakterisert som verdifull naturtype.  

Innenfor planområdet er det områder som det er knyttet kulturhistoriske interesser til. Dette 
gjelder særlig områder på østsiden av E6/E18 over Vinterbrosletta, langs Høyungsletta, ved 
Franzefoss og i hellinga ned fra Myråsdalen mot Vinterbrokrysset. 

 
Figur 4-2 Oversiktsbilde som viser Vinterbroområdet. Vinterbrokrysset er midt i bildet. Bildet er tatt fra øst mot 
vest. Kilde: Helifoto 
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Figur 4-3 Oversiktsbilde som viser store deler av delstrekning 1 Vinterbro – Nygård, sett mot nord. 

 
Figur 4-4 Selve Nygårdskrysset vises i midten av dette bildet. Bildet er tatt fra sør mot nord. Kilde: Helifoto 

4.2 Delstrekning 2 Nygård – kommunegrensa 
I og omkring planområdet er infrastrukturanlegg som E18, fv. 152 Holstadveien og jernbane 
dominerende i jordbrukslandskapet. Det er spredt bosetting i området, hovedsakelig 
gårdsbruk.  
 
Innenfor planområdet er det størst boligkonsentrasjoner på Nygård/Solberg, Nordby, 
Sneissletta og Haugerud. Ellers i planområdet er det spredte boliger, ofte i tilknytning til 
gårdsbruk. 
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Det finnes noe næringsvirksomhet nært inntil dagens E18 i området fra Vinterbrokrysset til 
Da Vinci brua, samt at Felleskjøpet og Holstad veterinærklinikk ligger langs fv. 152 mot Ski 
ved Holstad. 

I planområdet ligger Holstadmarka (også kalt Sørliåsen/Finstadmarka) som er et viktig 
friluftsområde for befolkningen i Ski og omegn. Østensjøvannet ligger øst for dagens 
Holstadkryss, men er lite brukt til rekreasjon da det er et naturreservat med 
ferdselsrestriksjoner. Ut fra Østensjøvannet renner Bølstadbekken, som renner ned til 
Årungen. 

Det er knyttet kulturhistoriske interesser til flere steder langs veglinja. 

Leonardo da Vinci bru er et identitetsskapende element på delstrekningen, da denne brua er 
et «landemerke», referansepunkt og kjent for mange. 

Det er vilttrekk ved Ris og nord og vest for Holstadkrysset i området Haugerud/Holstad 
nedre. 

 

 
Figur 4-5 Bildet øverst til venstre viser området fra Nygårdskrysset og sørover mot Rissletta; nærings- og 
boligbebyggelse på venstre side av E18 og Kongeveien på høyre side. Bildet øverst til høyre viser dagens E18 
over Risletta med spredt boligbebyggelse i et landskap preget av landbruk. Sørlimarka ligger til venstre i bildet. 
Østensjøvannet i bakgrunnen. Nederste bilde viser dagens Holstadkryss med Felleskjøpet nede til høyre. De to 
øverste bildene er fra nord mot sør. Det nederste bildet er tatt fra sør mot nord. Kilde: Helifoto. 
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5 PLANFORSLAGET 

5.1 Tekniske forutsetninger 

5.1.1 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. 

 
Figur 5-1 Normalprofil for ny E18: Strekningen mellom Vinterbro og Frestadtunnelen har midtstilt belysning. 

5.2 Delstrekning 1 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 
Nøstvettunnelen, beholdes som i dag. 

Figuren nedenfor gir en oversikt over løsningen på strekningen mellom Vinterbro og Nygård.  
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Figur 5-2 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, og utvidelse fra tre til fire felt nordover på 
Vinterbrosletta. 

• 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. 

 
Figur 5-3 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. 
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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 5-4 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. 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 og vedlikehold av Ås 
kommunes ledningsnett 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 5-5 Nygårdskrysset sett fra nord mot sør med plassering av døgnhvileplass, innfartsparkering og 
bussholdeplasser på rampene ned mot E18. Kilde: VR-modell 

5.3 Delstrekning 2 Nygård – kommunegrense Ski 

5.3.1 Planlagt løsning for ny E18 
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, og E18 senkes 
og får smalere vegskulder på en strekning under brua.  

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. 

 
Figur 5-6 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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Figur 5-7 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 fv. 152 mellom Ås og Ski, og lokalvegen over Sneissletta. I tilknytning til krysset 
planlegges det også en kontrollstasjon som bl.a. skal inneholde vekt for tunge kjøretøy. 

Det planlegges et permanent snødeponi i et område nordøst for nytt Holstadkryss i 
tilknytning til kontrollplass og massedeponi. Atkomst til snødeponiet blir via kontrollplassen. 

Dagens E18 over Sneissletta beholdes som lokalveg for beboerne med tilbud for gående og 
syklende, men stenges for gjennomgangstrafikk. All trafikk får atkomst fra nytt Holstadkryss. 
Gang- og sykkelveg kobles mot dagens system langs Kongeveien (Nygård) med ny trase 
langs vestsiden av ny E18. 

For å sikre at hjortevilt i praksis vil bruke de planlagte viltkryssingene i prosjektet vil Statens 
vegvesen vurdere å legge inn en klausul på et angitt areal inntil viltkryssingene på hver side. 
Klausulen vil sikre at de aktuelle arealene ikke skal kunne dyrkes opp. Hensikten med en slik 
klausul er at arealet inn mot en viltkryssing skal ha vegetasjon, slik at viltet i praksis vil bruke 
kryssingspunktene. Begrensningene som da legges på grunneiere vil erstattes av Statens 
vegvesen som del av vegprosjektets erstatningsoppgjør. 
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Figur 5-8 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. 

Øst 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.  

 
Figur 5-9 Ny E18 krysser under jernbanen i en kort tunnel og deretter over Bølstadbekken i en lav bru, sett fra 
Haugerud mot Øvre Holstad gård. Kilde VR-modell. 

Det er sett overordnet på en løsning for ny fv. 152 mellom Ås og Holstad for å følge opp 
intensjonen om dette fra gjeldende kommuneplan for Ås. Løsningen går ut på å legge ny fv. 
152 langs vestsiden av jernbanen fram til der Østfoldbanen krysser Bølstadbekken og 



Planbeskrivelse Ås kommune 37 
 
 

Statens vegvesen Region øst  Asplan Viak AS 
 

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 kapittel 6.2.2. 

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.  

 
Figur 5-10 Østligste del av E18 i Ås kommune, sett mot Skuterud gård fra øst. Helt til høyre i bildet er 
Felleskjøpet, dagens E18 og Østensjøvannet. I forgrunnen synes ny bru over E18 ved Grytelandskogen i Ski 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 Gryteland lokalvei over E18 i bru. Kilde: 
VR-modell  

5.4 Massedeponier og snødeponi 
I Ås kommune planlegges massedeponier ved nytt Holstadkryss (4a og 4b). Begge områder 
ligger i Holstadmarka og er i dag skogsområder. Område 4a ligger øst for ny E18 grenser 
mot Holstadmarka. Område 4b ligger vest for E18 og grenser til dyrket mark nordøst for 
bebyggelsen langs Sneissletta. Deponiområde 4a kan dyrkes opp, jf. kap 2.5, mens deponi 
4b skal tilbakeføres med naturlig vegetasjon. 

Maks kotehøyder for deponiene 4 a og 4 b er henholdsvis ca. kote + 142 og kote + 132. 

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».  
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Figur 5-11 Oversiktsillustrasjon deponiområde 4 og 4b. 

For nærmere omtale av hvert enkelt massedeponi, samt konsekvenser av massedeponiene 
vises det til eget temanotat for massedeponi, «Rapport – Deponier».  

5.5 Tekniske løsninger 

5.5.1 Bruer og viltkulverter 
Vinterbrokrysset 

Figuren på neste side viser det nye Vinterbrokrysset etter ombyggingen, og konstruksjoner 
og bruer er vist med rødt.   
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Figur 5-12 Oversikt bruer og kulverter ved nytt Vinterbrokryss. Navneforslagene er foreløpige. 

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 over E6. Nye Myrås bru vil så langt som mulig være en kopi av eksisterende 
bru. 

Nye Vassflo bru forbinder avkjøringsrampe fra E18 nordgående med 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 med rundkjøringen 
på østsiden av E18.  

Ris viltkryssing 

Lengden på selve brukonstruksjonen over E18 er ca. 60 meter, mens bredden er ca. 27 
meter. Overgangen skal ha vegetasjon for å skjerme viltet fra menneskelig aktivitet.  
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Figur 5-13 Ris viltkryssing, fugleperspektiv fra 
nordsiden 

 
Figur 5-14 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 5-15 Ved Øvre Holstad krysser jernbanen ny E18. 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 5-16 Brua over Bølstadbekken 

 
Figur 5-17 Katastrofekryssingen for tunnel er plassert 
på brua. 

5.5.2 Tunneler, tekniske bygg og tunnelvann  
Det er én tunnel på strekningen, Holstadtunnelen. Tunnelen 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. 

Portalområdene i tunnelen har to parallelle betongportaler. Portalmunningene er utført med 
en jevn skrå overgang mellom portaltak og vegbane.  

 

  
Figur 5-18 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 strenge 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. 
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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 5-19 Tunnelmunninger og teknisk bygg ved Haugerud. 

5.5.3 Fartsgrenser 
Det er planlagt 110 km/t som skiltet hastighet for ny E18, med unntak i og rundt 
Vinterbrokrysset.  

Ved Vinterbrokrysset er det i nordgående retning nødvendig å senke hastigheten til 90 km/t 
fra Nygård mot Vinterbro og 80 km/t før påkjøringsrampen til E6. Årsaken til dette er at 
avstanden mellom Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen, samt av og påkjøringsramper 
kombinert med krav til trafikksikkerhet, gjør det umulig med 110 km/t her. 

5.5.4 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 
og ved Holstadkrysset i Ås kommune, samt en rensedam ved Grytelandsbekken som ligger i 
Ski kommune. Alle rensedammer har driftsveg fra øvrig vegnett fram til dammen for drift og 
vedlikehold. 

Statens vegvesen har per nå ingen effektiv måte å rense vegsalt på. Plassering av veglinja i 
forhold til sårbar resipient, eventuelt bortføring av vegvann til mindre sårbar resipient, er det 
mest effektive tiltaket for å redusere avrenning av vegsalt. Ved spesielt sårbare resipienter 
kan det vurderes å ikke salte på deler av vegen. Statens vegvesen har fokus på å redusere 
saltbruken og det jobbes kontinuerlig med å forbedre strategier og metoder for saltning for å 
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redusere mengde salt brukt. Det lages en egen ytre miljøplan for driftsfasen der dette temaet 
også blir vurdert. 

5.5.5 Geologi og geoteknikk 
Beskrivelsene av grunnforhold baserer seg på NGUs løsmassekart og omfattende 
grunnundersøkelser som er gjennomført innenfor planområdet. 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. 

5.5.6 Brønner og vannforsyning 
Det er kartlagt 29 eiendommer med brønner i planområdet i Ås og Ski kommuner. Av disse 
ligger 12 i Ås kommune. Se for øvrig egen rapport «Rapport - Registrering av eksisterende 
brønner» for gjennomgang av hver enkelt brønn.  

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. 

5.5.7 Fylkesveg 128 
På Rissletta/Sneissletta blir dagens E18 foreslått omklassifisert til lokalveg (kommunal veg) 
med atkomst via nytt Holstadkryss. Vegen blir fjernet etter siste atkomst til bolig nærmest 
Nygård.  

Mellom nytt Holstadkryss og kommunegrensa omklassifiseres dagens E18 til fylkesveg 
(128). 

Gang- og sykkelvegen på strekningen mellom jernbanen og eksisterende Holstadkryss skal 
ikke endres. I Holstadkrysset innebærer planforslaget en trafikksikker kobling mellom 
eksisterende gang- og sykkelveg og bred skulder østover langs fylkesveg 128.  

Øst for Holstadkrysset merkes kjørefeltbredden med hvitstripete kantlinjer i 5,5 m bredde. Da 
blir det ca. 1 – 1,5 meter asfaltert vegskulder på begge sider av kjørebanen som blir 
disponibelt for gående og syklende. 
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Figur 5-20 Dagens E18 øst for Holstadkrysset. Figuren til venstre viser dagens E18 med to kjørefelt. Figuren til 
høyre viser framtidig situasjon hvor nye E18 er omklassifisert til fv. 128. Vegbanen merkes opp med kjørebane 
5,5 m med bred skulder. Kilde: Asplan Viak 

5.5.8 Byggegrenser 
For E18 planlegges det i hovedsak med 100 m byggegrense fra senterlinje i nærmeste 
kjørebane, med lokale tilpasninger der dette er nødvendig. 

For fylkesveger planlegges det med 50 m byggegrense. 

Innenfor byggegrensen er det totalt byggeforbud for bygninger og installasjoner som ikke 
tilhører veganlegget. Byggegrensene er vist i plankartet. 

5.5.9 Drift og vedlikehold 

Ny E18 med tilhørende anlegg skal driftes og vedlikeholdes av Statens vegvesen.  

Dagens E18 over Sneissletta blir omklassifisert til kommunal veg. Drifts- og 
vedlikeholdsansvaret overføres dermed til kommunen. Dagens E18 mellom nytt Holstadkryss 
og Retvet blir omklassifisert til fv. 128. Drifts- og vedlikeholdsansvaret overføres dermed til 
fylkeskommunen.  

Driftsvegen langs E18 mellom Vinterbro og Nygård foreslås driftet av kommunen. Gang- og 
sykkelvegen langs E18 mellom Sneissletta og Nygård foreslås driftet av Statens vegvesen.  

5.5.10  Bomstasjoner 
Ny E18 skal finansieres delvis med statlige midler og delvis med bompenger innkrevd fra 
trafikantene. Plassering av bomstasjoner på strekningen er ikke en del av reguleringsplanen, 
men avklares i en egen prosess som fullføres i løpet av de nærmeste årene. Det er imidlertid 
satt av nok vegareal i reguleringsplanen slik at det er plass til bomstasjoner på strekningen. 
Ås kommune, Ski kommune og Akershus fylkeskommune er involvert i bompengeprosessen, 
som vil munne ut i en Stortingsproposisjon, der antall og plassering av bommer, samt 
bompengetakster blir endelig vedtatt. 
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5.5.11 Utbyggingskostnader 
Prosjektet fra Vinterbro til Retvet er 16 km langt og kostnadsberegnet til ca. 7 mrd kr.  

Kostnadsoverslaget er basert på ANSLAG-rapporten (februar 2016) og kostnadsnotat datert 
19.8.2014. 

5.6 Avbøtende tiltak og plan for ytre miljø 

5.6.1 Avbøtende tiltak 

I egne temarapporter er det redegjort for hvilke avbøtende tiltak som bør vurderes for å 
kompensere for tiltakets negative påvirkning på landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, 
kulturminner- og miljø og naturressurser.  

5.6.2 Plan for ytre miljø 

Det er utarbeidet en egen YM-plan for prosjektet, «Rapport – YM-plan».  

YM-planen ivaretar hensynet til ytre miljø i anleggsfasen og driftsfasen. YM-planen angir 
oppgaver som må gjennomføres i tilknytning til byggeplanen, dvs. prosjekteringsoppgaver, 
og tiltak som må legges til grunn ved anleggsgjennomføring og som vil bli innarbeidet i 
kontraktsgrunnlaget.  

Planen for ytre miljø er primært tiltakshavers premiss- og styringsdokument, og det er også 
en dokumentasjon overfor berørte myndigheter m fl om hvilke miljøpremisser, rutiner mm. 
som skal følges.  

Fylkesmannen legger som forurensningsmyndighet til grunn at også større anleggsarbeider 
kan gjennomføres uten særskilt utslippstillatelse etter loven, forutsatt at tiltaksplaner og 
overvåking viser at skadelig forurensning ikke oppstår. YM-plan med tilhørende 
oppfølgingssystem, godkjent av Fylkesmannen, kan derfor fungere som et alternativ til å 
søke anleggskonsesjon etter forurensningsloven. 

5.7 Omkjøringsveger 
I avvikssituasjoner, ved ulykker eller andre situasjoner hvor det er behov for å stenge en eller 
begge kjøreretninger på ny E18, er det behov for omkjøringsveger. Ved planlagte 
stengninger av tunnelen kan det være aktuelt å lede trafikken toveis i ett av tunnelløpene. Da 
slipper man å benytte omkjøringsveiene. 

Vinterbro – Nygård 

I situasjoner hvor E18 stenges mellom avkjøringsrampa fra E6/E18 og Nygårdskrysset ledes 
trafikken langs Myråsdalen og Kveldroveien gjennom østre rundkjøring i Vinterbrokrysset og 
Nygårdskrysset. 
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Figur 5-21 Omkjøringsruter for E18 i Ås kommune 
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Nygård – nytt Holstadkryss 

I situasjoner hvor E18 stenges mellom Nygårdskrysset og Holstadkrysset ledes trafikken 
gjennom Ski via Søndre Tverrveg, fv. 152 og nytt Holstadkryss. 

Nytt Holstadkryss – kommunegrensa 

På denne strekningen brukes dagens E18/ny fv. 128 til omkjøringsveg, jf. ovenstående figur.  

5.8 Anleggsgjennomføring 
Bevilgningstidspunkt og Nasjonal transportplanperiode er per i dag usikker. Anleggsstart og 
åpning er derfor vanskelig å tidfeste. Aktuell byggetid vil kunne ligge på ca. 3-7 år, det vises i 
denne sammenheng til anleggsgjennomføringsrapporten som følger planbeskrivelsen som et 
vedlegg. Denne redegjør nærmere for ulike aspekter ved anleggsgjennomføringen, som 
fremdrift, trafikkavvikling og faseplaner, tekniske forhold og forhold til omgivelsene (herunder 
støy, støv og rystelser). 

5.9 Om formål og bestemmelser 
Planforslaget, det vil si reguleringsplanen, består av plankart og reguleringsbestemmelser 
som utfyller hverandre. Plankartet viser tiltaket i form av flater med ulike formål, mens 
reguleringsbestemmelsen spesifiserer hvilke muligheter man har innenfor reguleringsplanen. 
Det er plankartet og reguleringsbestemmelsene som er juridisk bindende når planen blir 
vedtatt. Planbeskrivelsen er ikke en del av den juridisk bindende reguleringsplanen, og er 
kun laget for å informere om planforslaget. 

Reguleringsplanen og dermed plankartene er delt i tre ulike vertikalnivåer: under bakken 
(nivå 1) for tunneler, på bakken (nivå 2) og over bakken (nivå 3) for bruer. Dette er for å 
kunne legge flere formål oppå hverandre der hvor det er nødvendig og dermed sikre at man 
kan bygge tunnel eller gang- og sykkelveg i kulvert under veganlegg. 

I tillegg til vegformål med tilhørende anlegg, inkluderer planen flere bebyggelsesformål. 
Bebyggelsesformålene er en videreføring av gjeldende reguleringsplaner, slik det også 
fremgår av forslaget til reguleringsbestemmelser. Dette gjelder med unntak av offentlig eller 
privat tjenesteyting (kontrollstasjon) som legger opp til nevnte i forbindelse med nye E18 på 
Holstad. 

Når det gjelder samferdsel og infrastruktur er alle formålene knyttet til det nye veganlegget, 
med unntak av Jernbane. Sistnevnte er et resultat av at nye E18 krysser Østfoldbanen på 
strekningen Nygård – kommunegrensa. 

Anleggsområdet, samt deponiområder er i hovedsak regulert Landbruks-, natur- og 
friluftsområder (LNF), med krav om enten tilbakeføring til opprinnelig karakter eller 
oppdyrking. 

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det innarbeidet krav til støy, byggegrenser langs 
veg, ytre miljø, samfunnssikkerhet, rigg- og marksikringsplan og håndtering av kulturminner, 
samt bestemmelser knyttet til eventuelle inngrep i private VA- og dreneringsanlegg og 
overvanns- og flomhåndtering. 

Det er videre knyttet rekkefølgebestemmelser til støy og istandsetting av sidearealer. Dette 
er for å sikre at de gjennomføres innenfor en rimelig tidshorisont når ny E18 bygges. 
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Kulturminner som søkes frigitt ved dispensasjonssøknad er listet opp og vedlagt 
planbeskrivelsen (vedlegg 4). 
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6 ALTERNATIVER SOM ER VURDERT 
Trasévalget ble gjort i kommunedelplanfasen, der alternativ 3A-4 ble vedtatt av Ås 
kommunestyre 12.09.2012. Gjennom arbeidet med reguleringsplanen er utformingen blitt 
optimalisert. I dette kapittelet redegjøres det for noen av vurderingene i 
optimaliseringsprosessen. 
 
For mer detaljerte vurderinger vises det til «Rapport - Vurderte alternativer med vedlegg» 
som dokumenterer alternativvurderinger som er gjennomført i prosjektet. 

6.1 Delstrekning 1 Vinterbro – Nygård 

6.1.1 Vinterbrokrysset 
Det er gjennomført en omfattende prosess for å finne nye løsninger for Vinterbrokrysset. 
Prosessen inkluderer innledende idéseminarer, trafikksimulering av mange alternativer og 
varianter samt bred tverrfaglig bearbeiding av alternativer. 

Gjennom de første fasene med idedugnad, bearbeiding og trafikksimulering kom det fram tre 
forslag til hovedprinsipper for kryssløsning.  

Alternativ 1 er mest lik eksisterende kryss, men med en ny rundkjøring øst for E18 som gir 
atkomst til Franzefoss pukkverk i stedet for eksisterende bru.  

Alternativ 2 representerer en løsning med en stor rundkjøring som strekker seg over både E6 
og E18.  

Alternativ 3 er en løsning hvor det etableres en relativt stor rundkjøring over E6 og en over 
E18. I etterfølgende figur er prinsippløsningene vist med egne farger for de viktigste 
trafikkstrømmene. 

 
Alternativ 1   Alternativ 2   Alternativ 3 

Figur 6-1 Alternative prinsippløsninger for søndre del av Vinterbrokrysset. De fire viktigste trafikkstrømmene er 
vist med hver sin farge. Områder der de kommer i konflikt med hverandre har fått orange farge. 
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I planprogrammet ble det også nedfelt at man skulle vurdere et fjerde alternativ med 
direkteførte ramper mellom E6 og E18. Dette er også gjort. Det viste seg imidlertid at det ville 
være trafikksikkerhetsmessig og geometrisk umulig med en løsning med direkteførte ramper.  

Alternativ 1 viste seg å gi best og mest robust trafikkavvikling. Det ble derfor arbeidet videre 
med optimalisering av denne prinsippløsningen, spesielt med tanke på trafikksikkerhet og 
ramper.  

Videre er det blitt vurdert fordeler og ulemper ved alternative adkomster til Franzefoss. Etter 
en samlet vurdering har man konkludert med at en løsning med en femarmet rundkjøring på 
sørøstsiden av Vinterbrokrysset vil gi best vegsystem i Vinterbro-området. 

 
Figur 6-2 Valgt løsning for Vinterbrokrysset. Kilde: B-tegning 

Det vises for øvrig til følgende rapporter: 

• E18 Retvet – Vinterbro, rapport fra kreativ fase 
• Vurderte alternativer 
• Forprosjekt Vinterbro – anbefalt løsning 
• Trafikkgrunnlag og trafikkberegninger 

6.1.2 Nygårdskrysset 
Lokalvegnettet på Nygård blir i utgangspunktet lite berørt av utvidelsen på E18. Det er likevel 
vurdert en alternativ kryssløsning til den eksisterende halvkløverløsningen for å finne 
løsninger for bussholdeplasser og kollektivtrafikk. Med utgangspunkt i et ønske fra 
busselskapene om ruterkryss i stedet for kløverkryss ble det gjennomført en enkel studie av 
hvorledes en ruterkryssløsning kan etableres på Nygård. Det vises i denne sammenhengen 
til rapporten som dokumenterer Forprosjekt Nygård. 

Studien viste at en ruterkryssløsning vil medføre en større ombygging av lokalvegnett og 
kryssarealer på vestsiden av E18.  
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Det er valgt å legge dagens kryssløsning til grunn for arbeidet med reguleringsplanen. En 
ombygging til halvt ruterkryss fremstår som uhensiktsmessig stor for kun å tilrettelegge for en 
bussholdeplass med noe gunstigere utforming enn holdeplassløsningen i et halvkløverkryss. 
Arealbeslaget blir også vesentlig større.  

 
Figur 6-3 Valgt løsning på Nygård, kløverkryss. Tegning B102 

Halvkløverløsningen er optimalisert med tanke på radier og utforming av ramper og 
rundkjøringer tilpasset høyere fartsgrense på strekningen. 

 
Figur 6-4 Eksempel på ruterkryss. Kilde: Håndbok V121 

6.1.3 Døgnhvileplass 
Det er behov for at reguleringsplanen tilrettelegger for en døgnhvileplass innenfor 
planområdet som kan betjene trafikk fra både E18 og E6. Siden døgnhvileplassen bør 
lokaliseres lett tilgjengelig fra vegene den skal betjene begrenses lokaliseringsmulighetene. I 
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tillegg er det krav om at døgnhvileplassen legges i tilknytning til et sideanlegg som en 
bensinstasjon, vegkro/rasteplass, kjettingplass, fergeleie eller lignende. 

Foreslått plassering er på samme side av E18 som en bensinstasjon og hurtigmatkjede. 
Samtidig er den i direkte tilknytning til Nygårdskrysset ved E18 og mindre enn 5 minutters 
kjøretid unna E6 ved Vinterbro. I tillegg er det kollektivtilbud mot Ski i nærheten. 

Det er vurdert å legge døgnhvileplassen sammen med kontrollplassen ved Holstadkrysset. 
Ved Holstadkrysset eksisterer imidlertid ikke et tilfredsstillende servicetilbud, i tillegg ville 
døgnhvileplassen ligget uhensiktsmessig langt fra E6. Foreslått plassering av døgnhvileplass 
ligger på dyrka mark. Det er gjort søk etter alternativ plassering uten å beslaglegge dyrka 
mark i nærheten av Nygårdskrysset, men det er ikke funnet egnet areal. Det henvises til eget 
notat om vegserviceanlegg for nærmere beskrivelse av disse vurderingene. 

6.1.4 Innfartsparkering Vinterbro, Nygård og Holstad 
Ifølge planprogrammet skal innfartsparkering vurderes både på Vinterbro og Nygård.  

I Vinterbrokryssområdet er det ikke tilstrekkelige arealer for innpassingen av 
innfartsparkering. Det er derfor ikke gått videre med dette som et alternativ. 

I forslag til «Strategi for innfartsparkering» i Akershus konkluderes det med å legge 
innfartsparkering langs de mest trafikkerte delene av fylkesvegnettet vil kunne medføre økt 
trafikk inn mot disse områdene. Dette vil igjen kunne bidra til å forsterke køene i området og 
gi dårligere framkommelighet for bussene. Verken Nygård eller Holstad er nevnt som 
aktuelle innfartsparkeringsplasser i strategidokumentet. 

Undersøkelser har vist at det primære nedslagsfeltet for en innfartsparkering ved 
Nygårdskrysset i stor grad overlapper med nedslagsfeltet til Ski stasjon. Det vises i denne 
forbindelse til «Rapport – vegserviceanlegg» som følger planbeskrivelsen som vedlegg. 
Follobanen vil kunne tilby en vesentlig høyere frekvens av avganger til Oslo enn de regionale 
bussene. Når Follobanen er bygd, er det mer hensiktsmessig for folk i dette området å ta seg 
til Ski og benytte tog derfra fremfor buss fra Nygård. 

For avstander over 3 km vil det også være stor overlapp med nedslagsfeltet til Ås stasjon. 
Det antas at hovedtyngden av passasjerene som vil benytte en bussholdeplass i 
Nygårdskrysset bor i gang/sykkelavstand fra holdeplassen (inntil 1 km). Således er det mye 
som tyder på at behovet for innfartsparkeringsplasser ved Nygårdskrysset ikke vil være så 
stort i fremtiden. 

Det er likevel lagt inn en mulighet for innfartsparkering i reguleringsplanen i tilknytning til 
Nygårdskrysset. Denne vil kunne betjene bosatte i Nygård-, Nordby-, Solbergområdet med 
arbeidssted i Oslo. 

Holstadområdet er vurdert til å ligge i et av de mest trafikkerte områdene langs 
fylkesvegnettet, og Statens vegvesen anbefaler at det ikke etableres innfartsparkering på 
Holstad. Holstad ligger midt mellom Ski og Ås stasjon.  Når Follobanen åpner vil det 
sannsynligvis være mer hensiktsmessig for bosatte i Holstad å ta seg til Ski og benytte tog 
derfra for regionale reiser. 

6.1.5 Fartsgrense 
I det vedtatte planprogrammet er det nedfelt at man skal vurdere enhetlig fartgrense på hele 
strekningen som planlegges som en del av planarbeidet for E18 Retvet – Vinterbro. 
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Det legges opp til 110 km/t på strekningen, med unntak av en del av strekningen i 
nordgående retning fra Nygårdskrysset til Vinterbrokrysset. Årsaken til at man ikke kan ha 
110 km/t på den sistnevnte strekningen er rammene fra dagens vegsystem, altså E6. 
Vegens geometri og vekslingsstrekningen på Vinterbrosletta gjør det trafikksikkerhetsmessig 
uforsvarlig å legge opp til høyere fartsgrense enn det som foreslås på strekningen, jf. kapittel 
5.5.3 ovenfor. 

6.1.6 Viltkryssing 
Det er i løpet av planprosessen blitt fremmet et forslag om viltkryssing ved Nygård for å sikre 
elgens øst-vesttrekk bedre i områdene nord for Østensjøvannet. Bakgrunnen for at Nygård 
er foreslått er at dette allerede er en trekkrute og at det er relativt enkelt å etablere en 
viltkryssing ved Kveldroveien/Follo transformatorstasjon med tanke på eksisterende 
terreng/skjæringer. 

Kryssingspunktet er vurdert, men funnet uegnet. Fallviltregisteret viser at det de siste 20 
årene kun har vært registrert 6 påkjørsler av elg på strekningen mellom fra og med 
Nygårdskrysset til Vinterbrokrysset, mens det er registrert atskilling flere påkjørsler sør for 
Nygårdskrysset mot Sneissletta. 

Videre er det flere andre forhold som gjør at etablering av viltkryssing ved Nygård og særlig 
ved transformatorstasjonen vanskelig: Trafikksikkerhetsmessig kan det ikke anbefales å 
legge et lokk over vegen så nært av-/påkjøringsrampene til Nygårdskrysset. Det er 
vanskelige grunnforhold i det området hvor viltkryssingen er foreslått. Områdene nord for 
Nygårdskrysset, vest for E18, er satt av til næringsutvikling av Ås kommune. 

Konsekvensene for elg ved å utelate en viltkryssing ved Nygård, er at øst-vesttrekket 
stenges ved Nygård. Det vil imidlertid fortsatt være mulighet for utveksling øst-vest via Ris 
viltovergang, og i nord, utenfor planområdet, ved Pinnåsen miljøtunnel over E6 (ved 
Assurtjern i Oppegård kommune). Vilttrekk er vurdert nærmere i kapittel 7.4.1 og i rapporten 
for naturmiljø. 

6.2 Delstrekning 2 Nygård – kommunegrensa med Ski 

6.2.1 Leonardo Da Vinci- bru 
Gang- og sykkelvegbrua over E18 ble åpnet i 2001 og har hatt et spesielt fokus i 
planarbeidet så langt. Brua ble initiert, tegnet og delvis finansiert, av kunstneren Vebjørn 
Sand, basert på skisser av Leonardo da Vinci. Bruas spesielle historie og arkitektur har krevd 
spesielle hensyn i planleggingen av E18. 

Det er vurdert to alternative løsninger for ny E18 i dette området. En som opprettholder da 
Vinci-brua og en som innebærer en flytting av brua. 

Av hensyn til bruas betydning som identitetsskapende element i Ås, har Statens vegvesen 
valgt alternativet hvor Leonardo da Vinci-bru beholdes. 

6.2.2 Holstad-området 
For en nærmere beskrivelse og vurdering av løsningene som har vært vurdert i 
Holstadområdet vises det til rapporten «Holstad Alternativsøk». 



Planbeskrivelse Ås kommune 54 
 
 

Statens vegvesen Region øst  Asplan Viak AS 
 

I forhold til forslag til kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro er 
Holstadkrysset trukket nordover og inn i skogholtet, bort fra dyrket mark. Dette er et resultat 
av ønsker/vedtak som framkom under behandlingen av kommunedelplanen.  

Utformingen av Holstadkrysset er vurdert i nær sammenheng med løsningen for kryssing av 
jernbanen og framføring av eksisterende E18 mellom jernbanen og Holstadkrysset. Da det 
ble valgt en kortest mulig jernbanekryssing, ble halvkløverkryss i Holstadkrysset den 
løsningen som best ivaretok behovet for god fremføring av lokaltrafikken på eksisterende 
E18 og gang-/sykkeltrafikken langs denne. 

Holstadkrysset 

 
Figur 6-5 Viser forskjellen på nytt Holstadkryss som lå inne i kommunedelplanen (rosa) og Holstadkrysset slik det 
foreslås regulert (blått). 
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Jernbanekryssing 

Det er gjort et eget alternativsøk etter mulige løsninger for Holstadkrysset samt kryssing av 
Østfoldbanen og eksisterende E18 på Holstad. Underveis i prosessen har flere alternativer 
og varianter vært vurdert. 

Det er to måter å krysse jernbanen på, over eller under. Kryssing over jernbanen er ved bruk 
av riktige sikringstiltak mulig å gjennomføre uten større inngrep i eksisterende jernbane. 
Kryssing under jernbanen kan utføres på flere måter, og avhengig av hvilken metode man 
velger, vil dette påvirke muligheten for togframføring i anleggsperioden. 

Bygging av bru over jernbanen vil være den minst komplekse og mest forutsigbare måten å 
krysse sporene på. Denne løsningen har imidlertid andre utfordringer knyttet til vegens 
linjeføring og tilhørende uheldige virkninger for landskap og støy. 

Bygging av kulvert under jernbanen er en kompleks operasjon, med større risiko for 
uforutsette problemer og med større behov for inngrep i jernbanetrafikken. Dette er det beste 
alternativet for landskap og nærmiljø. Ut fra en totalvurdering hvor det ble tatt avgjørende 
hensyn til veggeometri, landskap, nærmiljø og friluftsliv, inklusive støy og jordvern, ble det 
derfor besluttet å arbeide videre med en kryssing under jernbanen. 

Det er videre vurdert ulike lengder på jernbanekryssingen. Alternativet med kort kulvert er ut 
fra en totalvurdering vurdert å være den mest kostnadseffektive løsningen og planforslaget 
legger derfor til rette for dette. For en nærmere beskrivelse av alternativene som ble vurdert 
vises det til rapporten «Vurderte alternativer med vedlegg». 

Fv. 152 

I gjeldende kommuneplan for Ås kommune er det vist en ny trasé for fv. 152 mellom Holstad 
og Ås. Traseen er vist fra rundkjøringen i dagens Holstadkryss, over jordet nord-øst for 
Haugerud før den krysser jernbanen og går videre mot Ås sentrum på vestsiden av 
jernbanen. Denne traseen er i konflikt med den foreslåtte traseen for ny E18. 

I bestemmelsene til den vedtatte kommunedelplanen for E18 er det nedfelt et krav om at en 
ny mulig trasé for fv. 152 skal vurderes som en del av reguleringsplanarbeidet. I figuren 
under er trasé fra kommuneplanen vist med rød linje, mens trase som er vurdert i 
sammenheng med denne planen er vist med gul. 

Som man ser krysser traseen fra kommuneplanen ny E18. Den alternative traseen er vist fra 
rundkjøringen i det planlagte Holstadkrysset, over jordet vest for Øvre Holstad og 
Bølstadbekken før vegen går videre mot Ås vest for jernbanen. Traséalternativet gir en god 
kobling til det nye Holstadkrysset, og dermed også nye E18, i tillegg til fv. 152 mellom Ås og 
Ski. 

Den skisserte traseen representerer bare en mulighet. Som det er spesifisert i 
planprogrammet, utarbeides det ikke detaljerte tegninger eller reguleringsplan for fv. 152 
som en del av planarbeidet med E18 Retvet – Vinterbro. 
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Figur 6-6 Alternativ trasé for fv. 152 ved Holstad 

Gang- og sykkelvegløsning langs jernbanen gjennom Holstadområdet 

Det er vurdert fire ulike løsninger for gang- og sykkelveg langs jernbanen, som vist i 
etterfølgende figur: 

Alternativ 1 kobler seg på Statens vegvesens driftsveg for rensebasseng ved Holstad øvre, 
videre følger den adkomstvegen til Holstadkroken, over nytt kryss, deretter enten langs ny 
lokalvei til eksisterende Holstadkryss eller via ny gang- og sykkelveg Kjølstadmarka til Ski 
(ikke tegnet på skissen) 

Alternativ 2 krysser dagens gang- og sykkelbru over jernbanen, følger anleggsveg for Ny jord 
langs jernbanelinjen, deretter langs Bølstadbekken, under ny bru over bekken og opp til 
eksisterende system langs dagens E18. 

Alternativ 3 starter der hvor eksisterende driftsveg for jernbanen slutter. Den følger 
jernbanetraseen og legges enten ved siden av eksisterende jernbanebru over 
Bølstadbekken, eventuelt legges utenom på lav bru. Videre henges ny gang- og sykkelbru 
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utenpå Statens vegvesens kulvert for E18 og kobler seg på eksisterende driftsveg for 
jernbanen mot Ski. 

Alternativ 4 krysser over dagens gang- og sykkelbru over jernbanen og krysser dyrket mark 
over tunnelportal for Holstadtunnelen, deretter kobler den seg på eksisterende gang- og 
sykkel system ved dagens Holstadkryss. 

 
Figur 6-7 Vurderte alternativer for gang- og sykkelvegtrasé langs fv.152 ved Holstad  

Det er utfordringer knyttet Alternativ 1, 2 og 4 når det gjelder beslag av dyrka mark og 
stigningsforhold på sykkelvegen. For alternativ 2 er det i tillegg knyttet utfordringer til 
kryssingen av E18 under Bølstadbekken bru på grunn av lav høyde. Alternativ 1, 2 og 4 gir 
alle omveier for syklister, omveien er lengst for alternativ 1. 

Alternativ 3 er vurdert som det beste alternativet og derfor er denne løsningen foreslått 
regulert. Alternativet er imidlertid ikke detaljprosjektert, det er kun muligheten for å kunne 
etablere denne som sikres gjennom reguleringsplanen. 

Det er gjort en nærmere vurdering av de ulike alternativene i rapporten «Lokalveger, gang- 
og sykkelveger og kollektiv». 
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6.2.3 Kontrollplass 
Langs dagens E18 er det kontrollplass på Rissletta i østlig kjøreretning. Denne funksjonen 
har det vært ønskelig å opprettholde på ny E18, men at den nye kontrollplassen skal kunne 
betjene trafikk i begge kjøreretninger. 

Ny kontrollplass er foreslått lokalisert i tilknytning til nytt Holstadkryss. Der kan den kobles til 
av- og påkjøringen til E18 i begge retninger uten at det må etableres egne av- og 
påkjøringsfelt til plassen. Egen av- og påkjøring vil kreve fulle lengder på ramper og 
akslerasjonsfelt og retardasjonsfelt. Dette vil være lite hensiktsmessig på den korte 
strekningen mellom kryssområdene Holstad og Nygård. 

En samlokalisering av døgnhvileplass og kontrollplass har vært vurdert både ved Nygård og 
Holstad, men man har kommet frem til at lokalisering ved Holstad er den beste løsningen for 
kontrollplassen. 

En eventuell samlokalisering av de to funksjonene ved Nygård vil kreve mer plass enn det 
som er tilgjengelig ved Nygårdskrysset, samtidig vil det beslaglegge mye dyrka mark. Det er 
uhensiktsmessig å plassere døgnhvileplassen ved Holstadkrysset siden den krever et visst 
servicetilbud. Dette servicetilbudet eksisterer allerede ved Nygårdskrysset. Som tidligere 
nevnt er det ønskelig at døgnhvileplassen skal kunne betjene både E18 og E6, det vises for 
øvrig til «Notat – Vegserviceanlegg». 

6.2.4 Holstadtunnelen og Grytelandsbekken bru 

Holstadtunnelen 

I den kreative fasen er det arbeidet med alternativer for å unngå lavbrekk inne i 
Holstadtunnelen. Alternativene medfører noe forskjell i lengde på tunnelen. Det vises til 
alternativvurderinger i egen rapport. Portalene trekkes noe ut og utformes på en harmonisk 
måte for å gli inn i landbrukslandskapet og gi best mulige driftsforhold for jordbruket. 

Grytelandsbekken bru 

Flere alternative kombinasjoner av fylling og bru for kryssing av Grytelandsbekken har vært 
vurdert. Av hensyn til grunnforholdene langs Grytelandsbekken er det valgt å krysse bekken i 
en relativt lang bru, noe som også gir bedre forhold for landbruksdriften og mindre beslag av 
dyrket mark enn en fylling ville gjort. 

6.2.5 Vurderte massedeponier 
Det er blitt vurdert fem ulike lokaliseringer av massedeponier i Ås kommune. Alle er nærmere 
beskrevet i «Rapport – Deponier», hvor også plasseringen fremgår av kartfigurer.  

Deponi 3 ved Holstadkrysset ble uaktuelt etter at atkomstvegen til Holstadkrysset er lagt over 
området. Deponi 1.3 i Holstadmarka, vest for driftsvegen langs jernbanen, er uaktuelt fordi 
store deler av skogsarealet er planlagt dyrket opp av grunneier, samt at det kommer delvis i 
konflikt med natur- og kulturmiljøinteresser. Deponi 5 i Holstadmarka er uaktuelt fordi det er 
delvis i konflikt med natur- og kulturmiljøinteresser. 

Deponiområdet 4a vil ligge langs østsiden av ny E18. Området ligger i Holstadmarka og er i 
dag skogsområde, deler med noe skrinn mark. Deponiområde 4b er i dag skogsområde og 
ligger i kanten av Holstadmarka. Arealet vil bli liggende langs østsiden av ny E18 rett nord for 
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nytt Holstadkryss. Deponiområdene 4a og 4b er anbefalt fordi de samlet sett gir minst 
negative konsekvenser.  



Planbeskrivelse Ås kommune 60 
 
 

Statens vegvesen Region øst  Asplan Viak AS 
 

  



Planbeskrivelse Ås kommune 61 
 
 

Statens vegvesen Region øst  Asplan Viak AS 
 

7 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Det er gjennomført en rekke utredninger ihht det vedtatt planprogrammet. Arbeidet er 
dokumentert i temarapporter og øvrige arbeidsnotater. Resultatene fra de ulike utredningene 
er gjengitt i dette kapittelet. 

For mer detaljerte opplysninger om inndeling i delområder, samt verdi- og 
omfangsvurderinger henvises det til underlagsrapporter.  

Delstrekning 1 Vinterbro – Nygård inngikk ikke i kommunedelplanarbeidet. Tiltaket på denne 
strekningen er derfor konsekvensutredet som en del av arbeidet med reguleringsplanen. 
Kapittel 7.16 oppsummerer denne konsekvensutredningen ihht. metodikken i Statens 
vegvesens håndbok V712. 

7.1 Trafikkbilde og trafikksikkerhet 

Vinterbrokrysset får omtrent samme utforming som i dag, men kapasiteten i og mellom 
kryssene økes. Vinterbrokrysset får et bedre lesbart trafikkbilde enn i dagens situasjon. I 
tillegg får rampene bla mot E6 sørover og nordover en mer trafikksikker utforming.  

På strekningen mellom Vinterbro og Nygård økes kapasiteten på E18 til fire felt.  Det er 
allerede midtdeler på strekningen. Den umiddelbare konsekvensene av gjennomføringen av 
dette vegprosjektet er at strekningen blir en del av nye E18. Vegen er planlagt med atskilte 
kjørebaner, planskilte kryss, sikkerhetssone langs vegen, viltgjerde mm. 

Ved stenging av E18 mellom Vinterbro og Nygård (både planlagt og ikke-planlagt stenging) 
vil trafikken ledes ut på de kommunale vegene Myråsdalen og Kveldroveien. 

På strekningen fra Nygårdskrysset til kommunegrensa blir gjennomkjøringstrafikken flyttet fra 
dagens to-feltsveg uten midtdeler til en ny firefelts, trafikksikker motorveg (ny E18). Vegen er 
planlagt med atskilte kjørebaner, planskilte kryss, sikkerhetssone langs vegen, viltgjerde mm 
som beskrevet i kapittel 5.  

Eksisterende E18 på Sneissletta blir en blindveg / boliggate og vil få betydelig lavere trafikk 
enn i dagens situasjon. Dette gir muligheten for å legge bedre til rette for myke trafikanter. 

På strekningen mellom nytt Holstadkryss og eksisterende Holstadkryss blir trafikkmengdene 
lavere enn i dagens situasjon, men siden denne strekningen blir atkomst til ny E18 fra Ås 
(begge retninger) og Ski (østlig retning) blir trafikkmengden fortsatt relativt høy. Øst for 
eksisterende Holstadkryss blir dagens E18 betydelig avlastet for trafikk. Dette gir mulighet for 
å legge bedre rette for myke trafikanter, jf. rapporten «Lokalveger, gang- og sykkelveger og 
kollektiv». 

Ved stenging av E18 mellom Nygård og Holstad (både planlagt og ikke-planlagt stenging) blir 
det omkjøring via Søndre Tverrvei og fv 152. Det er i dag avviklingsproblemer i kryssene ved 
Ski sentrum, dette vil forsterkes i en avvikssituasjon dersom E18 må stenges. På grunn av 
lavere trafikkmengder vil behov for stenging på denne delstrekningen være en del mindre 
enn på strekningen for øvrig.  
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Figur 7-1 ÅDT for E18 i fremtidig situasjon (2043). Kilde: Trafikktellinger og gjennomførte 
transportmodellberegninger i forbindelse med kommunedelplanen. 
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Trafikktallene vist på kartet, er tall fra trafikktellinger og gjennomførte 
trafikkmodellberegninger i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen i 2011. Tallene 
er framskrevet fra 2030 til 2043. 

Ved stenging av E18 på strekningen mellom Holstadkrysset og Retvet blir dagens E18 
benyttet som omkjøringsveg. 

7.2 Landskapsbilde 
Temaet omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene, og hvordan disse endres som følge 
av ny E18. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket tilpasser seg landskapet sett fra 
omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse). 

Ved Vinterbro vil fjerning av egen bru til pukkverket og en helhetlig utforming av bruer, 
vegutstyr og sideterreng gi positive konsekvenser for landskapsbildet. Ombyggingen av 
Vinterbrokrysset medfører større terrenginngrep i sideterrenget mot Myråsdalen og Vinterbro 
barnehage. 

Mellom Vinterbro og Nygård vil breddeutvidelse og utfylling mot Vassflobekken erstatte 
eksisterende vegfylling. Revegetering av fyllingen, opprydding i bekkeløpet og fjerning av 
gammel granskog kan gi en mer åpen og variert vegstrekning. Driftsveg langs bekken vil gi 
terrenginngrep. 

En ombygging av E18 vil ikke ha noen landskapsmessig betydning. Oppfylling i lavbrekket 
ved trafostasjonen vil gi en bedre sammenheng i terrenget med mulighet for 
vegetasjonsskjerm mellom E18 og Kveldroveien.  

Ombyggingen av Nygårdskrysset vil gi få endringer for landskapsbildet. De visuelle 
virkningene vil være knyttet til etablering av en døgnhvileplass som vil bli eksponert og dårlig 
tilpasset kulturlandskapet i sørvest mot Nordby/Ris. 

Leonardo da Vinci-brua vil fortsatt kunne være et identitetsskapende element, men 
fundamentet vil bli mer blottstilt. Ny støyvoll og støyskjerm vil bli dominerende sett i 
sammenheng med brua og vegombyggingen vil gi noe breddeutvidelse inn mot bebyggelsen. 
Støyskjermen langs vegen vil bli en visuell barriere. 

Ny firefeltsveg med tilhørende anlegg, gang-/sykkelveg og terrengvoll over Rissletta vil bli 
dominerende og virke oppdelende i kulturlandskapet. Avstanden fra bebyggelsen langs 
Kongeveien er såpass lang at fjernvirkningen vil bli dempet. 

Over Sneissletta ligger traseen i skjæring og er skjermet av vegetasjonsbuffer mellom veg og 
bebyggelse. Nytt planskilt Holstadkryss og veg fram til jernbanen vil bli dominerende og 
bryter skala, linjeføring og sammenhengen i landskapet.  Gården Holstad Øvre vil få 
nærføring av ny E18 og driftsveg til rensedam. 

Ny veg vil bli en barriere langs sørsiden av Holstadmarka. Fra turterrenget vil en firefeltsveg 
med viltgjerder og vegbelysning bli et fremmedelement i skogkanten. Vegen ligger i utkanten 
av skogen, tungt i terrenget så de visuelle virkningene vil ikke strekke seg langt inn i 
markaområdet. 

Etablering av deponi 4a fører til at sammenhengen i skoglandskapet blir brutt og at det 
småkuperte terrenget blir erstattet av en oppfylling som enten blir dyrket opp eller tilbakeført 
til skog. 
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Deponi 4b er i dag del av tilgrensende skogsområde som er vanlig for regionen. Ved bygging 
av ny E18 vil skogen i området fjernes. Tiltaket vil endre omgivelsene nord for Sneissletta, 
men etter revegetering vil arealet gli naturlig inn i omgivelsene.  

For ytterligere detaljer og temakart vises det til «Rapport – Landskap» og «Rapport – 
Deponier». 

Snødeponiet som inngår i reguleringsplanen ligger mellom massedeponi 4a og 
kontrollplassen nord for nytt Holstadkryss. Snødeponiet har begrensede konsekvenser for 
landskapet i området i seg selv, jf. «Notat – Snødeponi». Det er en fordel at snødeponiet blir 
liggende i dette området hvor det allerede er planlagt større inngrep. 

Gjennom kulturlandskapet langs Bølstadbekken vil ny E18 medføre store terrenginngrep og 
bryter linjeføringen i landskapet med en dimensjon som er lite tilpasset omgivelsene. Vegen 
vil bli eksponert mot omkringliggende kulturlandskap og gangveg langs dagens E18. Tiltaket 
vil sprenge skalaen i landskapet. 

Ny E18 vil krysse tvers over det åpne kulturlandskapet sør for Østensjøvannet. Over 
Grytelandsbekken vil vegen ligge på en lang bru som ivaretar sammenhengen i terrenget 
under vegen. Tiltaket bryter linjeføringen i landskapet med en dimensjon som er lite tilpasset 
omgivelsene. Vegen vil bli eksponert mot et helhetlig kulturlandskap. 

 
Figur 7-2: Leonardo Da Vinci bru er et identitetsskapende element på vegstrekningen.  

7.3 Nærmiljø og friluftsliv 
Temaet skal belyse ny E18s virkninger for beboere og brukere av det berørte området, 
inkludert barn og unge. Temaet tar for seg hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske 
forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområder.  

Ny rundkjøring med ramper som er planlagt i «hundremeterskogen» til Vinterbro barnehage 
vil beslaglegge store deler av denne, samt gi en høyere fjellskjæring ned mot nytt kryss. Ny 
støyskjerm vil dempe støyen og sikre fjellskjæringen. 

På østsiden av E18 mellom Nygårdskrysset og Vinterbrokrysset, langs Vassflobekken, vil det 
bli liggende en gruset driftsveg som vil kunne brukes som forbindelse fra Nygård til 
Nøstvetmarka. 

Generelt vil tiltaket føre til økt støy i området Nygård/Solberg, både pga økt hastighet og økt 
trafikkmengde. Økningen vil bli merkbar. Økt støy pga økt trafikkmengde vil komme gradvis 
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og ikke virke veldig merkbart rett etter ferdigstillelse av ny E18. Også husene langs Gamle 
Kongevei retning Gårdmannsbråten vil få økt støy. 

Etablering av massedeponi 4a fører til at en sti som går innover mot Holstadmarka må 
legges om. En ny sti må opparbeides som erstatning for stier i området. Plassering vurderes 
nærmere i byggeplanfasen, og ses i sammenheng med sti fra viltsluse ved nytt Holstadkryss. 

Etablering av massedeponi 4b har positiv virkning for bebyggelsen på Sneissletta fordi den 
virker som en terrengskjerm.  

For ytterligere detaljer og temakart vises det til «Rapport – Nærmiljø og friluftsliv» og rapport 
«Deponier». 

Framtidig gang- og sykkelveg vil ligge på vestsiden av ny E18, sør for Leonardo da Vinci bru 
over Rissletta og videre sørover på Sneissletta langs dagens E18/framtidig lokalveg. Dette er 
en bedre løsning for myke trafikanter enn dagens situasjon, da man slipper en strekning på 
Nygårdsveien som ikke er tilrettelagt for blandet trafikk. 

Både veglinja og nytt Holstadkryss vil beslaglegge randsonen av Holstadmarka ut mot 
Sneissletta, og skape mer støy i marka. Ridestien fra Sneissletta vil bli hindret av ny E18, og 
barrieren mellom marka og Sneissletta vil bli stor. 

Ris viltovergang vil gi en god adkomst til marka fra Sneissletta, både for turgåere og ridende. 
Viltovergangen blir kombinert med tursti som blir direkte knyttet til Sneissletta og ny gang- og 
sykkelveg langs vestsiden av ny E18. 

Våningshuset på Nedre Holstad gård får noe mindre støybelastning, da ny E18 vil ligge 
lenger unna gården enn i dag. 

Støy fra jernbanekulverten og tunnelmunningen vil skape endret støybilde i 
Haugerudområdet, og føre til økt støy for bomiljøet og boligene rundt Haugerud gård. Ellers 
vil tunnelen sørge for at bomiljøet på Haugerud forblir som i dag. 

Tiltaket vil hovedsakelig gå i tunnel gjennom Askjum/Skuterud-området, men vil medføre 
fylling/tunnelpåslag rett ved Nordre Skuterud gård og skape en barriere der vegen ikke går i 
tunnel. For Nordre Skuterud gård vil tiltaket gi nærføring til gården. 

7.4 Naturmiljø 
Temaet omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag. 

Mellom Vinterbro/Nygård vil inngrepene i stor grad komme der 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. Ny 
E18 vil ikke ha konsekvenser for andre lokaliteter, og vil ha begrensede konsekvenser for 
landskapsøkologiske trekk og annen natur. 

På strekningen mellom Nygård og kommunegrensa berører ny E18 i liten grad viktige 
naturmiljølokaliteter. Vegen går delvis i tunnel, noe som 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. 
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Innenfor influensområdet til massedeponi 4a ligger Kjølstaddammen som huser 5 av landets 
6 amfibiearter. Selve dammen blir ikke berørt, men overvintringsområder og vandringsruter 
blir delvis påvirket. Det er gjort en kartlegging av amfibienes bruk av arealene, og funnene fra 
kartleggingene er lagt til grunn ved utforming av deponi 4a.  

Massedeponi 4b har ingen konsekvenser for naturmiljø. 

For ytterligere detaljer og temakart vises det til «Rapport – Naturmiljø» og «Rapport – 
Deponier». 

Konsekvensene for de landskapsøkologiske trekk er middels store da en ny barriere skapes 
(viltgjerder vil hindre viltet å krysse veien) mens bygging av viltoverganger og 
viltunderganger (kulverter for småvilt) vil til en viss grad 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. Dette er positivt. 

7.4.1 Vilttrekk 
Det er registrert flere vilttrekk for som krysser ny trasé for E18. da Trekkene er verdifulle fordi 
de utgjør krysningspunkter der det er en konsentrasjon av dyr som trekker. Det er ingen trekk 
som er nasjonalt viktige vilttrekk.  

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 veger er de viktigste. Fortsatt 
fungerer sesongtrekkene nord-sør, mens elgtrekkene øst-vest er svekket, særlig som følge 
av ny E6 selv om det til en viss grad skjer vilttrekk over Nordbytunnelen. 

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

For trekket ved Kveldroveien vil utbyggingen ha begrensede konsekvenser da trekket 
allerede i dag er svakt, samtidig som det av viltfaglige grunner ikke er ønskelig å ha et trekk 
her. Både på grunn av bebyggelsestettheten i området (høy menneskelig aktivitet) og 
nærheten til tekniske installasjoner. 

Samtidig antas det at dyr som trekker på Sneissletta i stor grad kan bruke Ris viltovergang 
pga relativt kort avstand mellom trekkene (1,4 km), jf kapittel 6.1.6. 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Temaet omfatter kulturminner og kulturmiljø innen planområdet: 
 

- Automatisk fredede kulturminner (kulturminner eldre enn 1537)  
- Nyere tids kulturminner 
 

Arkeologiske undersøkelser er gjennomført av Akershus fylkeskommune. 
 
Den nye vegen kommer i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner ved Vinterbro 
(seks steinalderlokaliteter). En større samling steinalderlokaliteter vil bli indirekte påvirket i 
form av visuell og støymessig innvirkning. Det samme gjelder for to eldre tun med SEFRAK-
registrerte bygninger øst for tiltaksområdet. 
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Ved Høyungen må konsekvensene av tiltaket sees i lys av eksisterende veganlegg og 
utbygginger i området, der kulturminnene fra nyere tid ikke lenger ligger i sin opprinnelige 
sammenheng. 
 
Det ligger viktige kulturhistoriske miljø innenfor kulturmiljøet Nøstvet på Vinterbrosletta nord. 
Det er ikke kjent kulturminner fra nyere tid. Kulturmiljøet er allerede sterkt påvirket både 
visuelt og i form av støy av pukkverksdrift, næringsområder og veganlegg. 

Ny E18 medfører direkte konflikt med registrerte kulturminneverdier i området rundt 
Nygårdskrysset. Dette er automatisk fredete bosetningsspor og automatisk fredete 
bosetnings- og aktivitetsspor. 
 
Gjennom Nordbyraet vil ny E18 påvirke kulturmiljøet visuelt gjennom mer omfattende inngrep 
i et nasjonalt viktig kulturlandskap. En ny nærgående vegføring (gang og sykkelveg) vil 
etableres i et tidligere delvis urørt kulturlandskap. Tiltaket vil bidra til å svekke kulturmiljøets 
opprinnelige sammenheng. 
 
Dagens trafikkbelastning i form av støy vil flyttes lenger unna kulturmiljøet Melby, og dette 
veier opp for et mer omfattende tiltak. Det er dermed uendret påvirkning av kulturmiljø. 
 
På Sneissletta er ny E18 i direkte konflikt med en automatisk fredet lokalitet fra steinalder og 
et bosetnings- og aktivitetsområde fra jernalder/middelalder. I tillegg vil steinbrudd fra nyere 
tid bli berørt direkte av utbyggingen. Ut over den direkte konflikten vil også kulturmiljøet 
Sneissletta bli negativt påvirket fordi bebyggelsen vil bli liggende mellom hovedvegen og 
lokalvegen, noe som visuelle påvirkninger samt støy og støvproblemer. Tiltaket vil også bidra 
til å svekke kulturmiljøets opprinnelige sammenheng. 
 
Massedeponi 4a kommer i direkte konflikt med 4 kulturminnelokaliteter. Disse kulturminnene 
er registrert av fylkeskommunene og søkt frigitt.   
 
Massedeponi 4b berører ingen kulturminner direkte.  
For ytterligere detaljer og temakart vises det til «Rapport – Kulturminner og kulturmiljø» og 
«Rapport – Deponier». 

 
Snødeponiet som ligger i samme område, i tilknytning til massedeponi 4a, berører ingen 
kulturminner direkte. 
 
For kulturmiljøet Holstadmarka/Salstein er utbyggingen av ny E18 i direkte konflikt med 
kulturminnelokaliteter, og får i tillegg nærføring til de nyregistrerte kulturminnelokalitetene i 
øst og samlinger med nyere tids kulturminner i nord. Lengst sør ligger et automatisk fredet 
gravfelt og en gravhaug. Generelt vil tiltaket påvirke kulturmiljøet visuelt med en føring som 
vil ligge tettere opp til og gripe inn i kulturminneverdiene innenfor kulturmiljøet på 
Holstadmarka, og med det bidra til å svekke kulturmiljøets opprinnelige sammenheng. 
I området Østensjø/Haga/Hauger er tiltaket trukket ut av kulturmiljøet, noe som vil gi positiv 
virkning i form av redusert støy og bedret visuelle innvirkningen. Eksisterende E18 gjennom 
kulturmiljøet blir opprettholdt som lokalveg. 
 
Kulturminner som søkes frigitt ved dispensasjonssøknad er listet opp og vedlagt 
planbeskrivelsen (vedlegg 4). 
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Figur 7-3: Til høyre Nordby kirke som er langkirke fra 1827, og til venstre den gamle kongevegen som går nord-
sør langs Nordbyraet i frodig og variert kulturlandskap.  

7.6 Naturressurser 
Naturressurser omfatter jord, skog, vann og georessurser. På grunn av prosjektets 
forutsetninger om at all dyrka mark som bygges ned skal erstattes er det i temarapporten for 
naturressurser lagt stor vekt på jordbruk, men skogbruksressurser er også inkludert. Forbruk 
av dyrka mark dokumenteres her. Når det gjelder fisk og vilt antas det at denne ressursen 
ikke påvirkes i nevneverdig grad. Disse temaene er derfor ikke utredet videre. For berggrunn 
og mineralressurser er det kun av- og påkjøringsveger til pukkverket som blir berørt av 
tiltaket. Heller ikke dette temaet utredes nærmere. 
 
For ytterligere detaljer og temakart vises det til «Rapport – Naturressurser» og «Rapport – 
Deponier». 

7.6.1 Jordbruk 
En forutsetning for vedtak av kommunedelplan for ny E18 var at Statens vegvesen skal 
erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Videre skal foreslåtte 
erstatningsarealer («Ny jord-områder) ha tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som 
bygges ned av ny E18.  

Det viktigste i arbeidet med konsekvenser for jordbruk i planforslaget for ny E18, var derfor å 
gjennomføre en verdivurdering av den dyrkamarka som blir beslaglagt av veglinja og 
massedeponier.  De foreslåtte «Ny Jord»-områdene er verdivurdert som del av 
reguleringsplan for Ny jord, se kapittel 2.5. 

Verdivurderingen tar utgangspunkt i NIBIO 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 

Det er ikke all jord som er kategorisert i klassene over. Årsaken til dette er at datasettet er 
noe foreldet, slik at ikke all dyrka mark per i dag er med i jordsmonnskartleggingen. «Ikke 
kartlagt dyrkingsklasse» er skjønnsmessig satt i klasse «godt egnet».  
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Delområde Beskrivelse 

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

178 dekar  

Fulldyrket, «egnet» 53 dekar 
Fulldyrket, «dårlig egnet» 8 dekar 
 

Tabellen viser at hoveddelen av de til sammen 239 dekar dyrket mark 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» eller «fulldyrka – mindre 
lettbrukt dyrkbar jord», men «godt egnet til korndyrking». 

Arealbeslag i Ås og Ski som følge av utbyggingen vil erstattes med «Ny jord»-områder og  
deponiområder som dyrkes opp.  

7.6.2 Skogbruk 
Til sammen 323 dekar skog blir beslaglagt i Ås kommune som følge av ny E18. Av dette er 
100 dekar dyrkbar skog, mens 223 er ikke dyrkbar skog. 

Delområde Beskrivelse 

Skog høy bonitet 235 dekar herav 92 dekar lettbrukt, dyrkbar skog og mindre 
lettbrukt, dyrkbar skog 

Skog middels bonitet 79 dekar herav  8 dekar lettbrukt, dyrkbar skog 
Skog lav bonitet 9 dekar herav ingen dekar lettbrukt, dyrkbar skog 
 

Skogsområder som beslaglegges av veglinja og massedeponi 4 a og 4 b fører til at 
skogsressursene går tapt dersom massedeponiene dyrkes opp. 

7.7 Vannmiljø 
Vannmiljø er en del av tema Naturmangfold og knyttes opp mot livsbetingelsene for 
naturmangfold i både jord og vann: «Miljøtilstand i vannforekomsten; omfatter både 
økologisk og kjemisk tilstand. God økologisk tilstand er definert som akseptable avvik fra 
naturtilstanden for de biologiske elementene, samt for de fysisk-kjemiske og 
hydromorfologiske støtteparameterne». 

For Vassflobekken, Fåleslora og Gjersjøen vil økt trafikk og større vegareal vil bidra til noe 
økt forurensningsbelastning, men nedbørfeltet er så stort at beregnede forurensningsutslipp 
gir ubetydelig forurensningskonsentrasjon til Gjersjøen. Store kryss både ved Vinterbro og 
Nygård, gir økt fare for uhell med mulig forurensning. Det er planlagt fire rensedammer på 
strekningen. 

Etablering og oppdyrking av massedeponi 4a medfører at arealet endres fra skog til dyrket 
mark og gir økt avrenning fra landbruket.  

Snødeponiet i tilknytning til massedeponi 4a blir liggende i en slak helning og det blir viktig å 
rense smeltevannet. Dette kan løses gjennom etablering av sedimentasjonsbasseng, det 
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viss for øvrig til «Notat – Snødeponi» for en nærmere vurdering av forurensningsfare og 
avbøtende tiltak. 

Avrenning til Årungen via Bølstadbekken (3 km elvestrekning) har flere fossefall for lufting og 
rolige partier for sedimentering. Det er beregnet lav forurensningskonsentrasjon i 
Bølstadbekken, noe som gir liten påvirkning på Årungen. 

Det vil bli rundt 3 km ny veg som vil ha avrenning til Bølstadbekken, i tillegg til ca. 2 km veg 
via Østensjøvann, se eget avsnitt om Østensjøvannet. Holstadtunnelen vil ha avrenning via 
rensebasseng før kontrollert utslipp til Bølstadbekken. Nedbørfeltet er så stort at beregnede 
forurensningsutslipp gir ubetydelig forurensningsbelastning på Bølstadbekken. Avrenningen 
fra vegstrekning (3 km) er planlagt via tilstrekkelig stort rensebasseng før utslipp til resipient. 
Dykket innløp og utløp vil sikre mulighet for oppsamling av eventuelle uhellsutslipp. 

Det vil bli inntil 2 km meter ny veg som vil ha avrenning til Grytelandsbekken og videre til 
Østensjøvann. Det etableres rensebasseng før utslipp til Grytelandsbekken. 

Eksisterende fangdam for oppsamling og rensing av landbruksavrenning ved innløpet til 
Østensjøvann bidrar til bedret vannkvalitet. Fangdammen vil berøres av utbyggingen og tiltak 
for å opprettholde fangdammen vurderes. 

Salt vil passere fangdammen. 2 km ny veg vil gi en marginal økning i total saltmengde til 
Østensjøvann. Det er ikke målt saltindusert sjikting. 

For ytterligere detaljer og temakart vises det til «Rapport – Vannmiljø, renseløsninger og 
konsekvensutredning» og «Rapport – Deponier». 

For Ås kommuner ligger planområdet i sin helhet innenfor PURA, Vannområde Bunnefjorden 
med Årungen og Gjersjøvassdraget. Planområdet vil påvirke vannforekomstene 
(tiltaksområdene) Gjersjøen, Årungen, og Østensjøvann. 

7.8 Vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18 
I planarbeidet er det gjort vurderinger og beregninger som viser virkninger av flom, erosjon 
og sedimenttransport på planlagt og eksisterende anlegg.  

For ytterligere detaljer utover det som er gjengitt under vises det til temarapport 
«Vassdragstekniske vurderinger» (inkludert flomberegninger). 

7.8.1 Flomvurderinger 
Vassflobekken 

Bekkens flaskehals i dag er føringen under dagens E6 ved Vinterbrokrysset. Beregningene 
av dagens situasjon viser at eksisterende rør ikke vil kunne ta unna en 200-årsflom uten at 
det begynner å renne over E6. 

Kapasiteten ved vegkryssing må derfor økes. Reguleringsplanen legger til rette for at 
eksisterende rør beholdes, og at det legges et nytt rør i tillegg for å sikre at vann ikke renner 
over E6 i en flomsituasjon. 

Bølstadbekken 

Flomberegningene viser at dimensjonerende vannstand ved 200-årsflom har ca. 2 m klaring 
til ny E18. 
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Grytelandsbekken 

Ny E18 er planlagt i bru over Grytelandsbekken. Klaringen ned til terrenget under blir på 
omtrent 7 meter.  

Veg og konstruksjon er prosjektert i henhold til flomberegningen.   

Tilførsel av vann fra ny E18 

I vegens driftsperiode skal mest mulig av vannet fra vegarealer (overvann) samles opp og 
ledes til utslippspunkt med rensetiltak. Rensetiltakene består i hovedsak av rensebassenger 
som også fungerer som fordrøyningsbassenger og forhindrer at vann fra ny E18 bidrar til å 
forsterke naturlige flomtopper i vassdragene.  

7.8.2 Erosjon og sedimentasjonstransport 
I vegens driftsperiode skal mest mulig av vannet fra vegarealer (overvann) samles opp og 
ledes til utslippspunkt med rensetiltak, i hovedsak våte rensedammer med betongstøpt 
sedimentasjonsbasseng (ca. 20% av arealet) og etterfølgende sedimentasjonsdam. 
Dette krever langsgående overvannssystem, med regelmessige sandfang, samt 
utslippspunkt der det er hensiktsmessig å anlegge rensesystem. 

Virkningene av erosjon og sedimenttransport fra ny E18 antas derfor å være ubetydelig for 
eksisterende anlegg. 

7.8.3 Hydromorfologiske endringer 
Vassflobekken har en flaskehals under dagens E6 i Vinterbrokrysset. Nord for 
Vinterbrokrysset skal det etableres en rensedam parallelt med bekken, og det er mulig at 
bekken lokalt må legges noe om. Total kapasitet vil bli opprettholdt. 

Det er valgt løsninger med bru over vassdraget Bølstadbekken. Dette innebærer at det ikke 
vil skje vesentlige endringer i vannets strømningsmønster og temperatur, eller bunnens og 
breddens form og beskaffenhet i dette vassdraget. 

Bølstadbekken blir ikke utsatt for direkte inngrep som følge av ny E18. Det antas derfor at ny 
E18 ikke vil ha vesentlige virkninger på biologisk mangfold, fiske eller friluftsliv i de kryssende 
vassdragene. 

7.9 Grunnforhold 
For ytterligere detaljer angående grunnforhold og stabilitet vises det til rapportene angående 
geotekniske forhold. 

Grunnforhold og geotekniske tiltak 

Beskrivelsene av grunnforholdene baserer seg på NGUs løsmassekart og 
grunnundersøkelser som er gjennomført i tilknytning til reguleringsplanarbeidet. 

Planområdet preges av uryddige grunnforhold og generelt er det 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. Leira er i 
hovedsak inhomogen (ikke ensartet) med mye innblanding av silt, sand og grus. Områder 
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som er preget av bløt sensitiv leire er Vinterbrokrysset, Vinterbro-Nygård og 
Skuterudområdet, spesielt i området ved Grytelandsbekken. 

På grunn av de dårlige grunnforholdene er det søkt etter løsninger hvor vegen ligger «lett» i 
terrenget, det vil si uten store skjæringer og fyllinger. Der det allikevel er behov for skjæringer 
og fyllinger på grunn av vegens geometri, er fyllingene laget av lette masser som f eks 
lettklinker, EPC og glassopor.  

Der det er behov for bruer er det gjennomført særskilte vurderinger knyttet til 
fundamentering. For plassering av tunnelportalene er det også gjort grundige vurderinger 
med tanke på grunnforhold og nødvendig fjelloverdekning. 

Det er også gjort grunnundersøkelser på de områder som foreslås regulert til 
massedeponier. 

Områdestabilitet 

I reguleringsplanfasen, er det med utgangspunkt i utførte grunnundersøkelser utført en 
områdeavgrensing for hvor man finner sprøbruddmaterialer, og en vurdering av sikkerhet 
mot kvikkleireskred iht. /1/ og /2/. Vurderingen viser at det ikke er reell fare for områdeskred i 
noen av områdene langs vegstrekningen. Vurderingen er utført og presentert i egen 
notatserie, RIG-NOT-009-X, ref. /3/. 

 

/1/. Retningslinjer nr. 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar” ,NVE 
/2/. Veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (NVE, utgitt april 2014) 
/3/. Multiconsult. 125103-RIG-NOT-009. Områdestabilitet notatserie 

 
Kort oppsummert:  
Vinterbro: Sprøbruddmateriales beliggenhet sammen med områdets topografi viser at det 
ikke er reell fare for områdeskred. Sprøbruddmaterialet begrenser seg i hovedsak til flate 
områder og eneste aktuelle skredtype vil være et initialskred som begrenser seg til et 
lokalskred der skredmasser vil bli liggende i skråningsfoten. 
Rissletta: Det er ikke reell fare for områdeskred i området. Den totale vurderingen viser at 
terrenget er slakt i områdene med påvist sprøbruddmateriale. Planlagte tiltak (ny E18) blir 
liggende i de laveste partiene av terrenget og vil i all hovedsak medføre en reduksjon av total 
skråningshøyde. 
Holstad: Det ikke reell fare for områdeskred i området. Den totale vurderingen viser at 
sprøbruddmaterialet beliggenhet er begrenset lokalt ved Bølstadbekken og noe opp i 
skråningen på begge sider. Opp i skråningen er utbredelsen avgrenset av faste masser. Et 
evt. skred i forbindelse med bekken vil etter vår vurdering ha begrenset omfang, og ikke true 
områder utenfor selve tiltaket. Det er utført beregninger i kritisk profil for dagens situasjon og 
framtidig situasjon med fyllinger. Beregningene bekrefter at områdestabiliteten for dagens 
situasjon er tilfredsstillende. 

Skuterud/Østensjø: Det er ikke reell fare for områdeskred for dagens situasjon i området. 
Den totale vurdering av sprøbruddmaterialets beliggenhet, terrenghelning viser at et evt. 
skred vil begrenses til et lokalskred. Det er utført beregninger i kritisk profil for dagens 
situasjon som bekrefter at områdestabiliteten er tilfredsstillende. 

Disse fire områdene er markert i forslaget til plankart som hensynssoner for ras/skred, og det 
er knyttet dokumentasjonskrav før tiltak kan tillates innenfor disse fire områdene. 
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7.10  Støy 
For ytterligere detaljer og temakart vises det til «Rapport – Støyberegninger». 

Basert på støyberegningene i arbeidet med reguleringsplanen i Ås kommune foreslås det 
langsgående støyskjerming for Vinterbro barnehage på topp av fjellskjæring, samt øst for 
Rissletta. Ytterligere skjermingsløsninger er vurdert, men funnet ikke å ha tilstrekkelig effekt. 
I byggeplanen bør man se nærmere på skjermingsløsninger ved Nygårdskrysset for å 
forsøke å finne gode løsninger for boligene rett øst for krysset og nordgående 
påkjøringsrampe.  

Støyberegninger fremstilles med soner i ulike farger. Rød sone (over 65 dB Lden) angir et 
område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og hvor etablering av ny 
bebyggelse med støyfølsomme formål skal unngås. Gul sone (55-65 dB Lden) er en 
vurderingssone hvor bebyggelse med støyfølsomme bruksformål kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Eksempler på støyfølsomme bruksformål er 
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. 

 
Figur 7-4 Utsnitt av tegning X101. Figuren viser støy fremskrevet til 2043 (ny situasjon) på strekningen 
 Vinterbro til Nygårdskrysset. Støyskjermens plassering er vist med pil. 

Støyskjerm 
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Figur 7-5 Utsnitt av tegning X102. Figuren viser støy fremskrevet til 2043 (ny situasjon) på strekningen 
Nygårdskrysset til Holstad. Støyskjermens plassering er vist med pil. 

 
Figur 7-6 Utsnitt av tegning X103. Figuren viser støy fremskrevet til 2043 (ny situasjon) på strekningen Holstad til 
kommunegrensa. 

Antall støyfølsomme bygninger innenfor gul eller rød støysone i Ås kommune som må 
vurderes mer detaljert for lokale støyavbøtende tiltak i byggeplanen for prosjektet er vist i 
nedenstående tabell. De ulike eiendommene er opplistet på vedlegg C i temarapporten for 
støy for Ås kommune, der også støynivåene er angitt.  

Støysonekart er vist på X-tegningene til reguleringsplanen. 

Støyskjerm 
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Tabell 7-1: Antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød støyson, som et resultat av ny situasjon (fremtidig 
trafikkbilde) 

Kommune Rød sone Gul sone 

Ås kommune 24 177 

 

Ingen boliger ligger nærmere enn 100 meter fra Holstadtunnelen tunnelmunninger. Dette gir 
at man for Holstadtunnelens munninger ikke trenger å ta ekstra hensyn til støy fra 
tunnelmunningen når man i byggeplanen skal dimensjonere lokale støyavbøtende tiltak for 
boliger i gul sone. 

 

  
Figur 7-7 Venstre: Boligbebyggelse nær Holstadtunnelens munning i vest, 100 meter radius fra tunnelmunning er 
markert med en skravert sirkel, beregningshøyde 4 meter over terreng. Boligbygninger er grønne, 
undervisningsbygg/barnehager er blå. Høyre: Boligbebyggelse nær Holstadtunnelens munning i øst, 100 meter 
radius fra tunnelmunning er markert med en skravert sirkel, beregningshøyde 4 meter over terreng. Boligbygning 
er grønn, undervisningsbygg/barnehager er blå. Kilde: Asplan Viak AS. 

7.11 Luftkvalitet 
For ytterligere detaljer og temakart vises det til «Rapport – Luftkvalitet». 

Overordnede vurderinger basert på trafikknomogram og avstandsbetraktninger indikerer at et 
fåtall bygninger med bruksformål som er følsomt for luftforurensning blir liggende innenfor 
soner med forurenset luft (boliger, skoler, barnehager, institusjoner). 
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Figur 7-8 Anbefalte grenseverdier og kriterier for soneinndeling for luftforurensning ved planlegging av ny 
virksomhet eller bebyggelse, hentet fra T-1520. I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er 
følsom for luftforurensing unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille 
visse minimumskrav. 

I området ved Vinterbrokrysset indikerer vurderingene at det er liten margin til grensen for gul 
sone for boligene nærmest E6. 

Vinterbro barnehage ligger forholdsvis langt unna hovedløpet for E6 og E18, men det er en 
sammensatt forurensningssituasjon med bidrag fra mange kilder/veglenker. Av-
/påkjøringsrampe til E6 anlegges nært barnehagen. Det antas at luften ved barnehagen 
periodevis vil være forurenset, særlig ved ugunstige værforhold om vinteren og våren. Mer 
detaljerte beregninger og/eller målinger for å avdekke de faktiske forhold kan være aktuelt. 
Barnehagen har sitt utendørs lekeareal nordvest for bygningen. Dette arealet skjermes for 
støy og støy som følge av bygningsmassen og støyskjermen som planlegges oppført. 

Øst for Rissletta ved Nygårdsåsen, er det tettest befolkede området langs traséen, her ligger 
mange av boligene tett på E18. Det planlegges oppføring av støyskjermingstiltak øst for E18 
som vil begrense støy- og støvbelastningen ved boligene. Avstandsbetraktninger ut fra 
trafikknomogram indikerer at boligene blir liggende utenfor gul forurensningssone, dog med 
liten margin for boligen nærmest E18.  

Ved sammenligning av dagens trasé for E18, vurdert opp mot vegtraséen for E18 iht. 
reguleringsplanen, vil miljøbelastningen med vegtrafikkstøy og luftforurensning bli redusert 
vesentlig for et antall beboere ved Sneissletta.  

Ved jernbanekryssingen på Holstad vil det bli en forverring av forurensningssituasjonen for 
enkelte boliger som følge av at ny trasé anlegges i nær avstand. Avstandsbetraktninger ut fra 
trafikknomogram indikerer en forurensningskonsentrasjon tilsvarende gul sone for to boliger i 
dette området. Den ene av disse boligene (bolighus Øvre Holstad) skal imidlertid innløses, 
uten at det er gul sone med henhold til luftkvalitet alene som er utslagsgivende for dette.  
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Figur 7-9 Boligene nærmest vegen blir liggende i gul sone.  Bolighus Øvre Holstad (35m) og to bolighus (55 m) 
skal innløses. De øvrige boligene på kartskissen (40 m) og (85m) blir stående. 
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7.12  Lysforurensning 
Det er etablert en nattmodell som ligger til grunn for vurderinger av lysforurensning. 
Bebyggelsen langs strekningen ligger tilbaketrukket fra vegen så virkningen av opplyst veg 
er i hovedsak knyttet til fjernvirkningen.  

En firefelts veg med vegbelysning vil bli eksponert i et spredtbygd område med liten 
belysning for øvrig. Vegen vil bli mest dominerende gjennom områder hvor det er få eller 
ingen andre lyskilder. Lysforurensning er illustrert og nærmere omtalt i «Rapport – 
Landskap». 

7.13  Lokalt utviklingsmønster og regional utvikling  
Det ble vedtatt som en del av planprogrammet at konsekvensene av E18 for lokalt 
utbyggingsmønster og regional utvikling skulle vurderes. Dette gjelder imidlertid kun på 
strekningen Vinterbro – Nygård, siden det er denne som ikke er konsekvensutredet som en 
del av kommunedelplanarbeidet for E18 Retvet – Vinterbro. 

Lokalt utbyggingsmønster omfatter vegtiltakets betydning for lokal tilgjengelighet, 
barrierevirkning og arealbruk, arealer med endret bruksmulighet og endret 
utviklingspotensial. Regionale virkninger er knyttet til regionalpolitiske målsettinger om 
bosetting, trivsel, sysselsetting og næringslivets rammebetingelser. 

7.13.1 Lokalt utbyggingsmønster 
Målsettingen er å synliggjøre hvordan trasealternativene påvirker eksisterende og planlagt 
arealbruk og målsettinger i regionale og kommunale planer. 

Konsekvensene av de alternative traseene for delområdene er vurdert for følgende 
parametere: 

- Arealbeslag, for både eksisterende og fremtidige fastlagte utbyggingsområder 
- Endret tilgjengelighet, for både eksisterende og fremtidige fastlagte 

utbyggingsområder 
- Mulighet for arealutvikling i områder som avlastes langs eksisterende veg 
- Støybelastning for fremtidige fastlagte utbyggingsområder 
- Endret barrierevirkning for fremtidige fastlagte utbyggingsområder 

Vurdering 

Nye E18 følger på strekningen Vinterbro - Nygård eksisterende trasé. Planforslaget åpner 
ikke for arealutvikling i nye, ubebyggede områder. Det vil ikke bli beslaglagt eksisterende 
eller fremtidig fastlagte utbyggingsområder. Øst for E18 er hovedsakelig LNF-områder, mens 
vest for E18 er det lagt opp til næringsutvikling. Eksisterende atkomster til næringsområdene 
via Myråsdalen og Kveldroveien opprettholdes. 
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Figur 7-10 Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Ås kommune 

Det er ikke planlagt støyfølsomme formål langs strekningen. 

Samlet sett vurderes tiltaket på strekningen Vinterbro til Nygårdskrysset å ha begrensede til 
ingen konsekvenser for lokalt utviklingsmønster. Selve Nygårdsområdet er vurdert som en 
del av konsekvensutredningen i forbindelse med det nevnte kommunedelplanarbeidet. 

7.13.2 Regionale konsekvenser 
Målsettingen er å synliggjøre om det konsekvenser med regionale virkninger. Grunnlaget er 
regionale planer som omhandler næringsutvikling, arbeidsmarked og bosetting. 

Vi har sett på fylkes- og kommunale planer og politiske målsettinger for næringsutvikling, 
arbeidsmarked og bosetting.  

Vurdering 

Som nevnt sammenfaller foreslått ny trasé med eksisterende trasé på strekningen Vinterbro 
– Nygård. Den foreslåtte vegstrekningen vurderes derfor som ikke å ha nye regionale 
konsekvenser. 

7.14  Samfunnssikkerhet (Risiko og sårbarhet) 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet (ROS-analyse). Hensikten 
med en slik analyse er å avdekke risikoen knyttet til prosjektet. 

Vinterbro 

Nygård 

E18 
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I analysen er det påpekt risiko knyttet til trafikkavvikling gjennom Ski sentrum ved omkjøring, 
stedvis kompliserte grunnforhold, avrenning av forurenset vegvann til drikkevann (Gjersjøen) 
og Østensjøvannet naturreservat.  

Selv om det planlegges ny veg med atskilte kjørebaner, planskilte kryss, sikkerhetssone 
langs veg, viltgjerde mm er det fortsatt risiko for at trafikkulykker kan inntreffe. De fleste av 
dem er knyttet til ulike typer fører/trafikantfeil, evt. kjørefeil. Sannsynligheten for at slike 
ulykker inntreffer må reduseres med ulike forebyggende tiltak. 

For ytterligere detaljer vises det til «Rapport - ROS-analyse». 

7.15  Konsekvenser i anleggsperioden 

For beskrivelser av hvordan anleggsgjennomføringen er tenkt organisert vises det til 
«Rapport – Anleggsgjennomføring». Konsekvensen for omgivelsene gjengis i dette 
kapittelet. 

For beskrivelse av alle massedeponier og konsekvenser av disse henvises det til «Rapport – 
Deponier». 

For alle ikke-prissatte temaer som er utredet er det i temarapportene redegjort for prosjektets 
konsekvenser i anleggsperioden. Disse konsekvensene er gjengitt i kapittelet under.  

7.15.1 Landskapsbilde 

Vinterbro - Nygård 

Ved Vinterbrokrysset vil dagens vegetasjon i og rundt kryssområdet forsvinne. Inntil ny 
vegetasjonen får etablert seg, vil hele kryssområde være veldig eksponert. Med kryssende 
veier i ulike høyder og bruer i ulike retninger vil dette kunne gi et kaotisk landskapsbilde. 

Mellom Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset vil anleggsarbeidene føre til fjerning av et 
ganske bredt vegetasjonsbelte på østsiden av vegen. Her vil det være sammenhengende 
gjenstående vegetasjon bakenfor så de visuelle konsekvensene er mindre; skogkanten blir 
trukket lengre inn. Det er viktig å sikre Vassflobekken i anleggsperioden. 

Ved Nygårdskrysset er det mest jordbruksarealer som ligger innenfor anleggsbelte. Fjerning 
av dyrka mark vil være mest synlig i nærområdet.  

Nygård – kommunegrensa 

Ved ny viltovergang, Ris viltovergang, og videre fram til Holstadkrysset er det 
vegetasjonskledde områder på begge sider av den nye vegen. På østsiden av vegen blir 
skogkanten flyttet lengre inn i skogen. De visuelle konsekvensene er større på vestsiden av 
vegen som har et smalere vegetasjonsbelte langs vegen. Fjerning av vegetasjonen vil 
eksponere den nye veien i større grad mot bebyggelsen langs Sneissletta.  

Rundt nytt Holstadkryss vil store arealer bli ryddet for vegetasjon. Skogsområder i bakkant vil 
dempe virkningen. 

På strekningen fra nytt Holstadkryss til tunnelportal ved Haugerud gård er det hovedsakelig 
dyrka mark som blir berørt i tillegg til kryssing under jernbanen og driftsveg langs 
Bølstadbekken.  
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Anleggsarbeidet vil være eksponert i det åpne landskapsrommet. Sikring av kantvegetasjon 
langs Bølstadbekken er vesentlig for å bevare bekkeløpet og redusere erosjon langs bekken.  

7.15.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Generelt vil anleggsperioden medføre belastninger som støy, støv og rystelser for beboere 
og turgåere i området. I tillegg kan barriereeffektene også bli store i anleggsperioden, da 
kryssingsmuligheter som vil foreligge i ferdig situasjon ikke er etablert i anleggsfasen. Det 
kan forekomme noe anleggstrafikk langs eksisterende veger. 

7.15.3 Naturmiljø 
Anleggsfasen medfører økte forstyrrelser for fugle- og dyrelivet. Fugl og pattedyr er spesielt 
sårbare i yngle- og hekketiden og i vintre med mye snø. 

Fuglelivet ved Østensjøvannet NR vil være noe sårbart for forstyrrelser i anleggsfasen, 
spesielt dersom det vil være anleggsveger nær vannet.  

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 utfylling vil trolig skje, 
slik at tiltaket er vurdert å ha negative konsekvenser for Vassflobekken.  

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. 

7.15.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Anleggsbeltet vil ha et større arealbeslag enn det ferdige veganlegget. I anleggsfasen vil 
derfor de negative konsekvensene av tiltaket være større enn for det ferdige veganlegget. Se 
for øvrig kapittel 7.5. 

7.15.5 Naturressurser 
Jordbruk 

Gjennomføring av jordflytting i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen, med mål 
om minst mulig potensielle negative konsekvenser for jordbruksdriften. 

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 
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kjøre under våte forhold. Det kan derfor, i noen tilfeller, bli aktuelt å legge opp til 
massetransport på midlertidige anleggsveier inn på nydyrkingsarealene (arealer som inngår i 
Ny jord-prosjektet), 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. 

Drenssystem 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.  

Skogbruk 

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.  

7.15.6 Vannmiljø 
Det er ulike typer påvirkning / forurensning som kan oppstå i anleggsfasen som kan ha 
negativ innvirkning på vannkvaliteten og brukerinteressene i vassdragene: 

• Jordpartikler og næringsstoffer ved graving, masseforflytninger, mellomlagring og 
deponi av masser 

• Surt vann fra myrområder 
• Søl av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av maskiner 
• Avrenning av nitrogen fra sprengstoff ved sprengningsarbeid 
• Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeid 

Vannmengden fra oppstrøms område (fremmedvann) til anleggsområde bør reduseres til et 
minimum, eller ledes til egnede punkt for kontrollert påslipp. Tiltakene i anleggsområdet bør 
legges så nær kilden til påvirkningene som mulig.  

Etablering av rensedammer for driftsfasen er lagt inn som en forutsetning og er planlagt ved 
kryssing av alle vassdrag. Der det er egnet kan rensedammene etableres så tidlig som mulig 
i anleggsperioden slik at de kan fungere som sedimentasjonsfeller for avrenning fra 
anleggsområdene.  

Midlertidige renseløsninger bør også etableres i anleggsfasen der avrenningen ikke fanges 
opp av planlagte permanente renseløsninger. Der permanente rensedammer har effekt for 
anleggsgjennomføringen, etableres disse i anleggsfasen. Midlertidige fangdammer for 
oppsamling av jordpartikler bør ha et minimum areal på 0,5% av anleggsarealet 
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Som tiltak mot olje- og drivstoff-søl må det lagres absorbsjonsmiddel i anleggsmaskinene 
samt at lensepumper skal ligge i beredskap ved riggene. Gode varslingsrutiner er viktig. 

Forslag til utslippskrav utarbeides som del av YM-plan for de enkelte entreprisene. 

Nedenfor gis en oppsummering av anleggstiltak for å minimere avrenning av partikler og 
hindre oljesøl fra anleggsområdet til resipient. 

• Avskjærende grøfter og ledevoller oppstrøms anleggsområdet planlegges og etableres 
tidlig for å redusere at overflatevann renner inn i anleggsområdet 

• Fokus på masseforflytninger i perioder med lite nedbør. 
• Rask tilsåing etter hvert som nye områder ferdig etableres.  
• Etablering av midlertidige rensedammer; sedimentasjonsdammer /fangdammer 

nedstrøms vannveger og i lavpunkter i terrenget.  
• Tiltak mot oljesøl: Muligheter for stenging av basseng for lensing av olje. 
• Kombinasjon av sedimentasjonsbasseng og sandfilter hvis det er store mengder partikler 

i avrenningsvannet. 
• Sedimentasjonskontainere brukes der det ikke er mulig å anlegge noen midlertidig 

rensedam.  
• Tilstrebe å beholde graskledte buffersoner i flomveger og i lavpunkt i terrenget 
• Mellomlagring av masser legges på høytliggende områder, eller med god drenering av 

overflatevann, slik at vannpåvirkningen reduseres til nedbør på jordhaugene. 
• Tildekking av masser med tett duk. Masser legges i god avstand til vannresipient  
• Krav til prøvetaking oppstrøms og nedstrøms anleggsområde 

7.15.7 Vibrasjoner, rystelser og støy 
Det er lite bebyggelse i umiddelbar nærhet til ny E18, men massetransport fra anlegget og ut 
på offentlig veg mot deponier vil generelt kunne generere både rystelser og støy. Dette 
gjelder også massetransport inn til anlegget, forflytning av maskiner og generell kjøring til og 
fra anlegget med tunge kjøretøy. I tillegg vil det bli vibrasjoner fra tunnelsprengning og 
skjæringer. 

For noen av de mest utsatte boligene vil det eventuelt måtte iverksettes tiltak for å forebygge 
støy, vibrasjoner og rystelser. Aktuelle tiltak er midlertidige/permanente støyskjermer, 
vurdere fartsgrenser, begrense transporttider, tilbud om hotellovernatting for en kortere eller 
lengre perioder eller midlertidig bosted i den mest belastende perioden. 

For øvrig stilles krav til entreprenøren i hht. Retningslinjer T-1442 fra 
Miljøverndepartementet. 

7.15.8 Støv 
Støv har tilnærmet samme nedslagsfelt og problemområder som for støy. 

Tiltak som vanning, hjulvask og eventuelt salting spesifiseres i konkurransegrunnlaget for 
entreprenør. 

7.15.9 Vannavrenning 
Rensesystemene skal etableres så tidlig som mulig i anleggsperioden slik at de i størst mulig 
grad også kan fungere som sedimentasjonsfeller for avrenning fra anleggsområdene. 
Midlertidige renseløsninger bør også etableres i anleggsfasen der avrenningen ikke fanges 
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opp av planlagte permanente renseløsninger. Dimensjoneringen av midlertidige 
renseløsninger kan avvike fra renseløsninger anlagt for driftsperioden.  

For tunneldrivingen vil det bli satt krav til oppsamling og rensing/gjenbruk av drivevannet. 
Tunnelvannet renses i prosessanlegg med mikrofilter for partikler. Det kan også være aktuelt 
med pH-justering før gjenbruk/utslipp. 

For å holde kontroll på vannet kan det vurderes å drive tunnelene på synk. 

7.15.10 Sikring av verneverdige områder 
I tilknytning til anlegget er det identifisert en del områder med verneverdi (naturmiljø, 
kulturminner etc). Disse områdene må i varierende grad sikres mot trafikk/anlegg og 
ødeleggelser i anleggsperioden. Det skal utarbeides en rigg- og marksikringsplan som viser 
hvilke områder som skal hensyntas. Disse skal sikres/markeres med bånd eller alpingjerde. 

7.15.11 Trafikksikkerhet i anleggsperioden 
Store deler av prosjektet går i jomfruelig terreng med få konflikter med eksisterende trafikk. 
For områder med nærføring og/eller kryssing av eksisterende veger er det utarbeidet 
faseplaner, bl.a. for å ivareta sikkerheten for alle trafikantgrupper. 

For å sikre de ulike trafikantgruppene mot anleggsarbeidene er det i hovedsak lagt opp til 
fysisk adskillelse mellom anleggsområdet og trafikk. I faseplanene er følgende 
trafikksikkerhetsmessige hovedgrep vurdert i forhold til de enkelte grupper: 

Biltrafikk: 

• Tung sperring mellom anlegg og offentlig tilgjengelig veg 
• Nedsatt hastighet på dagens E18 vurderes. 
• Rundkjøringer i koblingspunkter mellom E18 og anlegget 

Kollektiv: 

• Ekspressbuss. Opprettholdes tilfredsstillende, adskilt fra anlegget (nedsatt hastighet) 
• Lokaltransport: Opprettholdes tilfredsstillende, adskilt fra anlegget (nedsatt hastighet). 

Stoppestedene på Nygård må tilpasses ny trafikk, evt. flyttes under 
anleggsgjennomføringen 

Myke trafikanter: 

• Syklister: Holdes utenfor anlegget. Må ivaretas ved midlertidige omlegginger av 
dagens E18 

• Tur/skigåere: Det legges opp til at anleggsområdene avgrenses i oppstarten ved at 
midlertidig sikring settes opp. 

• Gående: Holdes utenfor anlegget. Må ivaretas ved midlertidig omlegginger. 

7.16 Sammenstilling og samfunnsøkonomisk vurdering av 
delstrekning 1 

Strekningen mellom Vinterbro og Nygård ble ikke konsekvensutredet samtidig med 
kommunedelplanen som ble vedtatt i Ås kommune høsten 2012. Som en del av arbeidet 
med reguleringsplanen for E18 Vinterbro - kommunegrensa er strekningen mellom Vinterbro 
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nå konsekvensutredet ihht metodikken i håndbok V712 Konsekvensanalyser. Behovet for 
utredninger er fastsatt i planprogrammet.  

Denne sammenstillingen omhandler derfor bare utbyggingsprosjektet mellom Vinterbro og 
Nygård. Resten av strekningen, (Nygård – kommunegrensa) ble konsekvensutredet i 
arbeidet med kommunedelplanen.  

Alternativet som er utredet er utvidelse av E18 fra to til fire felt, med ensidig utvidelse mot 
vest, samt ombygging av Vinterbrokrysset. Det er ikke planlagt massedeponi på denne 
strekningen. Fordi det kun er konsekvensutredet et alternativ blir sammenstillingen av 
konsekvensene en forenkling ihht metodikken for sammenstilling som er beskrevet i håndbok 
V712 Konsekvensanalyser. 

For å synliggjøre virkningene av de prissatte konsekvensene er det gjennomført 
kostnadsberegninger etter anslagsmetoden. Det er også gjennomført en forenklet kost-
nyttevurdering. 

For å synliggjøre prosjektets virkninger for ikke-prissatte temaer er det gjennomført 
konsekvensanalyser ihht metodikken i håndbok V712.  

7.16.1 Prissatte konsekvenser 
Planlagte ombygninger av Vinterbrokrysset og strekningen opp til Nygårdskrysset er 
kostnadsberegnet til 1,2 mrd. Kostnadsoverslaget er basert på deler av ANSLAG-rapport 
(2.sept 2015) og kostnadsnotat datert 19.8.2014. Kostnadsoverslaget er inkludert 6% påslag 
for byggherrekostnader og usikkerhet på 14 %. Fordelingen er ca. 1 mrd for selve krysset og 
200 mill for utvidelse til firefelt. 

7.16.2 Ikke prissatte konsekvenser 
Det er gjennomført en konsekvensutredning etter håndbok 140 Konsekvensanalyser / V712 
for et alternativ mellom Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset. De ikke-prissatte 
konsekvensene for alternativet er redegjort for i kapittel 7. 

Tema Beskrivelse Verdi-
omfang -
konsekvens 

Landskap Fjerning av dagens bru til pukkverket og helhetlig utforming av 
bruer, vegutstyr og sideterreng vil gi positive konsekvenser for 
landskapsbildet. Ombyggingen medfører større terrenginngrep 
i sideterrenget mot Myråsdalen, Vinterbro barnehage og langs 
ny atkomstveg til pukkverket. 

(-) 

Revegetering av fyllingen, opprydding i bekkeløpet og fjerning 
av gammel granskog kan gi en mer åpen og variert 
vegstrekning.  Driftsveg langs bekken vil gi terrenginngrep. 

(+) 

Utvidelse av mot Myråsdalen E18 vil ikke ha noen 
landskapsmessig betydning. Oppfylling i lavbrekket ved 
trafostasjonen vil gi en bedre sammenheng i terrenget og 
mulighet for vegetasjonsskjerm mellom E18 og Kveldroveien 

(0/+) 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

100-metersskogen ved Vinterbro barnehage reduseres. (---) 
Bedret tilgjengelighet til Nøstvetmarka. (0/+) 

Naturmiljø 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 

(-) 
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grad påvirket av planene 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

Tiltaket kommer i direkte konflikt med flere automatisk freda 
kulturminner i området. En større samling steinalderlokaliteter 
ligger i planens influensområde, og vil bli indirekte påvirket i 
form av visuell og støymessig innvirkning. Det samme gjelder 
for to eldre tun med SEFRAK-registrerte bygninger øst for 
tiltaksområdet. Direkte konflikt med automatisk freda 
kulturminner vil likevel gi stor negativ konsekvens.  

(---) 

Kulturminnene I det tilførte sporveismiljøet på Høyungsletta er 
hver for seg intakte og godt vedlikeholdt, men utgjør et kunstig 
tilflyttet miljø (museum). Tiltaket kommer i berøring med 
sporveismiljøet og kulturminnene som er samlet innenfor dette 
miljøet. Gamle Mossevei er lite lesbar i dette området i dag, og 
omfanget av tiltaket er derfor vurdert som lite. Omfanget av 
tiltaket må sees i lys av eksisterende veganlegg og 
utbygginger i området, der kulturminnene fra nyere tid ikke 
lenger ligger i sin opprinnelige sammenheng. 

(--) 

Naturressurser Svært negativt omfang da skogressursen går tapt.  (--/---) 
Begrenset med jordsbruksarealer går tapt. 0*) 
Økt trafikk og større vegareal vil bidra til noe økt 
forurensningsbelastning, men nedbørfeltet er så stort at 
beregnede forurensningsutslipp gir ubetydelig økning i 
forurensningskonsentrasjon til Gjersjøen. Store kryss både 
ved Vinterbro og Nygård, gir økt fare for uhell med mulig 
forurensning. Det er planlagt tre rensedammer på strekningen. 

(--) 

7.16.3 Sammenstilling av prissatte og ikke prissatte konsekvenser 
Sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for utbyggingsalternativet er 
en vurdering av fordeler og ulemper ved alternativet. 

Etter metodikken som er angitt i håndbok 140/ V712 skal også sammenstillingen inneholde 
en sammenligning av utredede alternativer. Fordi det bare er ett alternativ som er utredet vil 
sammenstillingen av prissatte og ikke prissatte konsekvenser kun gi en vurdering av hva 
prosjektet koster samfunnet og hvilke konsekvenser dette får for de ikke prissatte temaene. 

Utbyggingen av E18 mellom Vinterbro og Nygård koster samfunnet 1,2 mrd kr. For ikke 
prissatte temaer har tiltaket størst negativ konsekvens for nærturområdet som blir beslaglagt 
ved Vinterbro barnehage, direkte beslag av flere kulturminner ved Myråsdalen og beslag av 
skogressurser med høy bonitet. For jordbruksarealer forutsettes beslaglagt areal erstattet 
med nydyrkingsarealer som forutsatt i «Ny jord» prosjektet.  

Revegetering av ny fylling, opprydding i bekkeløpet og fjerning av gammel granskog ned mot 
Vassflobekken kan gi en mer åpen og variert vegstrekning og ansees som et positivt bidrag 
for landskapsbildet.  

7.16.4 Måloppnåelse og anbefaling 
Utbyggingen av delstrekningen er et ledd i å oppnå prosjektmålene i hovedprosjektet E18 
Ørje – Vinterbro.  
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- Økt trafikksikkerhet, spesielt nedgang i de mange alvorlige møteulykkene. Prosjektets 
effektmål: 0 drepte eller hardt skadde på strekningen, 0 møteulykker 

- Økt framkommelighet gjennom økt kapasitet. Prosjektets effektmål: Ved å øke fra to 
til fire felt reduseres kjøretid fra Retvet til Vinterbro med ca. 6 minutter. 

- Miljøgevinst ved at tung- og gjennomgangstrafikken ledes utenom byer og tettsteder, 
bla for å unngå konflikt med lokaltrafikk. Prosjektets effektmål: redusert konflikt med 
lokaltrafikk og bebyggelse ved Nygård og Sneissletta. 

Måloppnåelse 

Økt trafikksikkerhet: 

Vinterbrokrysset er et komplisert kryss, hovedsakelig som følge av at trafikantene blir 
presentert for mange valg og at strekningene valgene skal tas på (vekslingstrekningene) er 
svært korte. Gjennom utbyggingen av krysset blir linjeføringen gjennom krysset forbedret, 
noe som fører til bedre lesbarhet som igjen bidrar til økt trafikksikkerhet. Spesielt vil dette 
gjøre seg gjeldende ved avkjøring fra E6 (nord) mot E18 (sør) da rampesystemet bygges om 
og gis en forbedret linjeføring, men også ved at rundkjøringen mot 
Vinterbrosenteret/Tusenfryd utformes på en mer logisk måte enn i dag ved at kurvaturen på 
rampene utbedres og at trafikkstrømmene i rundkjøringen omorganiseres. Trafikksikkerheten 
ved påkjøring fra E18 mot nord på Vinterbrosletta forbedres betydelig ved at dagens to 
«flettinger» reduseres til én.  

Mellom Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset er det midtdeler i dag, slik at utbyggingen på 
strekningen bidrar til å opprettholde trafikksikkerheten slik den er i dag med tanke på risiko 
for alvorlige møteulykker.   

Økt framkommelighet: 

E18 utvides fra to til fire felt mellom Vinterbro og Nygård. Dette gir en vesentlig økning i 
kapasiteten på strekningen og bidrar til at framkommeligheten blir ivaretatt selv med en 
betydelig trafikkvekst.  

Miljøgevinst 

Mellom Vinterbro og Nygård går E18 i dagens trase, og endringer for det omkringliggende 
miljøet vil ikke endres i betydelig grad, med unntak av at trafikken fra Franzefoss Pukk AS 
føres utenom fv. 156 Høyungsletta, og mer direkte ut på E18 enn den gjør i dag. 

Anbefaling 

Statens vegvesen anbefaler utbyggingen av prosjektet som er videreføring av utvikling av ny 
E18 mellom Ørje og Vinterbro. Utbygging av strekningen mellom Vinterbro og Nygård er 
sentral fordi det er på denne strekningen av E18 at trafikkbelastning er størst mellom Ørje og 
Vinterbro, og slikt sett også størst behov for et robust vegsystem som kan håndtere 
framtidige trafikkmengder.  

Strekningen er sentral for å få full utnyttelse av investeringene i vegprosjektet som er gjort på 
resten av strekningen, helt til grensen mot Sverige. 
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8 ORDLISTE 
Under følger en ordliste med ord som brukes i teksten som kan være vanskelige å forstå. I 
den beskrivende teksten for hvert av ordene er det lagt vekt på å framstille ordet på en 
folkelig måte, og ikke nødvendigvis med den faglig korrekte definisjonen av ordet. 

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

Bankett: en del av vegskulderen i tunneler. Bygget med delvis avvisende kantstein med 
funksjon å hindre kjøretøy å kollidere med tunnelveggen.  

Grunnerverv: for å bygge veg må Statens vegvesen eie det arealet vegen skal bygges på. 
Grunnerverv er prosessen som må gjennomføres for at Statens vegvesen skal få eierskap til 
det arealet de ikke eier i dag, men som er nødvendig å eie for å bygge og drifte vegen. 

Halvkløverkryss: en utforming av et planskilt kryss. Løsning hvor på- og avkjøringsrampene 
mot hovedvegen befinner seg på samme side av krysset, formet som et halvt firkløver. 

Horisontallinje: vegens plassering sidevegs i terrenget.  

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

Kulvert: undergang, evt. tunnel av betong 

Lukket system for overvann: et system for håndtering av overvann. Det betyr at alt vann 
fra veganlegget samles opp i vannledninger og føres til rensebasseng for rensing før det 
slippes ut i grunnen. 

Massedeponi: et område hvor overskuddsmasser fra vegutbyggingen skal oppbevares, 
permanent eller midlertidig. 

Midlertidig arealbeslag: areal som ikke eies av Statens vegvesen, men som er nødvendig å 
ta midlertidig i bruk i anleggsfasen for å få bygget ny veg. Arealet beslaglegges bare i 
anleggsfasen. 

Midtdeler: fysisk skille eller avstand som skiller kjøreretningen fra hverandre. 

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

Omkjøringsveg: en planlagt rute som skal brukes av E18-trafikken når det er behov for å 
stenge ny E18, enten ved planlagt vedlikehold eller ved uforutsette hendelser. 

Omklassifisert E18: veg som får endret eierforhold og eller funksjon. F eks fra statlig til 
fylkeskommunal / kommunal veg. 

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

Reguleringsplan: En reguleringsplan fastsetter hvordan et areal innenfor et avgrenset 
område skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er et juridisk bindende dokument 
bestående av kart og bestemmelser. Reguleringsplanen gir nødvendig rettsgrunnlag for 
gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn.  
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Sikkerhetsavstand: et areal på utsiden av vegen som skal være fritt for gjenstander / 
elementer som kan være til skade ved en evt. utforkjøring. 

Synk: helningsvinkel på tunnel. Drives tunnel på synk heller den nedover.  

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

Trafikknomogram: er et forenklet beregningsverktøy som brukes for å beregne 
luftforurensing. 

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

Tunnelprofil: det typiske snittet av tunnelen som viser bredder på kjørefelt, fri høyde i 
tunnelen, vegskulder inkl. bankett, plassering av vifter etc. 

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

Vertikallinje: vegens høydemessige plassering i terrenget. 

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

Veglinje / trasé: vegens plassering i omgivelsene. 

Vegskulder: det asfalterte arealet som ligger utenfor hvitstripa. 

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

ÅDT: Årsdøgntrafikk, gjennomsnittlig antall kjøretøy som passerer et gitt punkt i løpet av et 
døgn. Gir et bilde av trafikkmengder. 
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9 DOKUMENTLISTE 
• Planbeskrivelse, 01.02.2016 
• Reguleringsbestemmelser, 01.02.2016 
• Plankart, 01.02.2016 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse, 01.02.2016 

 

Rapporter og fagnotater Dato Dokumentnummer 
Teknisk premissdokument 22.01.2016 AV 532554 - 004 
Vurderte alternativer (tidl. Rapport kreativ fase) m/vedlegg: 22.01.2016 AV 532554 - 163 
-         Forprosjekt Vinterbro 07.12.2015 AV 532554 -154 
-         Forprosjekt Nygård - Vinterbro 07.12.2015 AV 532554 -007 
-         Forprosjekt Nygård 07.12.2015 AV 532554 -153 
-         Forprosjekt Holstad 07.12.2015 AV 532554 -152 
-         Forprosjekt Retvet 07.12.2015 AV 532554 -151 
Forprosjekt tunneler 22.01.2016 AV 532554 -206 
Kvalitetssikring Verdianalyse 14.01.2015 SVV 
Prosjektets vurdering av Verdianalysens forslag 03.09.2015 SVV 
Mulighetsstudie massedeponier 01.07.2014 SVV 
Spillvann nord Nygård 03.09.2015 AV 532554 - 220 
Risikovurdering Ytre miljø 03.09.2015 AV 532554 - 021 
Støyberegninger inkl. tunnelportaler 17.12.2015 AV 532554 - 250 
Vegserviceanlegg (Døgnhvileplass, Innfartsparkering, kontrollplass) 22.01.2016 AV 532554 - 261 
Avvikssituasjoner og omkjøringsveger 07.12.2015 AV 532554 - 262 
Registrering av eksisterende brønner 22.01.2016 AV 532554 - 263 
Vassdragstekniske vurderinger (inkludert flomberegninger) 22.01.2016 AV 532554 - 230 
YM-plan 22.01.2016 AV 532554 - 264 
Temanotat Luftkvalitet 01.10.2015 AV 532554 -265 
Trafikkgrunnlag, trafikkberegninger 22.01.2016 AV 532554 - 268 
Kulturminner og kulturmiljø 01.02.2016 AV 532554 - 204 
Naturmiljø 01.02.2016 AV 532554 - 211 
Vannmiljø (inkludert renseløsninger) 01.02.2016 AV 532554 - 212 
Naturressurser 01.02.2016 AV 532554 - 213 
Landskapsbilde 01.02.2016 AV 532554 - 210 
Nærmiljø og friluftsliv 01.02.2016 AV 532554 - 209 
Lokalveger, gs-veger og kollektiv (tidl. Behovsanalyse) 22.01.2016 AV 532554 - 267 
Deponier 01.02.2016 AV 532554 - 273 
Snødeponi 01.02.2016 AV 532554 - 225 
Anleggsgjennomføring 22.01.2016 AV 532554 - 269 
Prissatte konsekvenser (Vinterbro – Nygård) 01.02.2016 AV 532554 - 302 
SHA-vurdering 11.09.2015 AV 532554 - 271 
Forslag til omklassifisering av veger 22.01.2016 AV 532554 - 275 
Arbeidsnotat om drift og vedlikehold 07.12.2015 AV 532554 - 272 
Kostnadsoverslag etter Anslagsmetoden 01.02.2016 AV 532554 - 207 
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Rapporter og fagnotater  Dato  Dokumentnummer 
Geoteknisk datarapport 1   125103-RIG-RAP-001 
Geoteknisk datarapport 2   125103-RIG-RAP-002 
Beskrivelse av grunnforhold   125103-RIG-NOT-002 
Geoteknisk prosjekteringsnotat   125103-RIG-NOT-003 
Materialparameter - overordnet   125103-RIG-NOT-007 
Materialparametere - Profil 5300   125103-RIG-NOT-007-1 
Materialparametere - Profil 8700 - 8800   125103-RIG-NOT-007-2 
Materialparametere - Profil 10200 - 10800   125103-RIG-NOT-007-3 
Materialparametere - Profil 14450 - 14650   125103-RIG-NOT-007-4 
Materialparametere - Profil 15400 - 15500   125103-RIG-NOT-007-5 
Materialparametere - Profil 16000 - 17000   125103-RIG-NOT-007-6 
Materialparametere - Profil 12350-13000   125103-RIG-NOT-007-7 
Områdestabilitet - overordnet   125103-RIG-NOT-009 
Områdestabilitet - Rissletta   125103-RIG-NOT-009-1 
Områdestabilitet - Holstad   125103-RIG-NOT-009-2 
Områdestabilitet - Skuterud og Østensjø   125103-RIG-NOT-009-3 
Områdestabilitet - Kråkstad   125103-RIG-NOT-009-4 
Områdestabilitet - Li og Retvet   125103-RIG-NOT-009-5 
Områdestabilitet - Glenne   125103-RIG-NOT-009-6 
Områdestabilitet - Vinterbro   125103-RIG-NOT-009-7 
Dagsonenotat   125103-RIG-NOT-010 
Bølstadbekken bru   125103-RIG-NOT-012 
Skuterudbekken bru   125103-RIG-NOT-013 
Kråkstadelva bru   125103-RIG-NOT-014 
Retvet bru   125103-RIG-NOT-015 
Overgangsbruer og undergangskulverter   125103-RIG-NOT-019 
Bølstad bru - Kryssing under Østfoldbanen   125103-RIG-NOT-020 
Tunnelportaler   125103-RIG-NOT-021 
Vinterbrokrysset (bruer)   125103-RIG-NOT-022 
Deponiområder - Lokalstabilitet   125103-RIG-NOT-025 
Deponiområder - Områdestabilitet   125103-RIG-NOT-026 
Beregningsnotat - Holstad   125103-RIG-TB-001 
Beregningsnotat - Skuterud   125103-RIG-TB-001 
Beregningsnotat - Glenne   125103-RIG-TB-001 
Ingeniørgeologisk rapport   125103-RIGberg-RAP-001 
Kjernelogging   125103-RIGberg-RAP-002 
Refraksjonsseismiske undersøkelser   125103-RIGberg-NOT-002 
Forprosjekt konstruksjoner og tekniske bygg 22.01.2016 AV 532554 - 240 
Tegningshefte teknisk plan 01.02.2016 AV 532554 - 110 
Tverrprofiler 01.02.2016 AV 532554 - 120 
Illustrasjonshefte Ski 01.02.2016 

 Illustrasjonshefte Ås 01.02.2016    
Planprogram Retvet – Vinterbro 21.5/27.5 2014 AV 532554 - 009 
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Vedlegg 1: Reguleringsbestemmelser 

Vedlegg 2: Liste over kulturminnelokaliteter som søkes frigitt ved dispensasjonssøknad 

 

Separate vedlegg 

Vedlegg 3: Plankart 

Vedlegg 4: ROS-analyse 

 





 

Kommunevåpen 
 

 

Regplan for E18 Vinterbro – kommunegrense Ski 
 

ArealplanID: 
 

/ KS-vedtaket 
 

Dato: 01.02.2016 
 

Evt revisjonshistorikk  
 

Evt liste planens juridiske dokumenter 
 

 

 
§1 FORMÅL MED PLANEN 
Reguleringsplanen skal gi nødvendig grunnlag for gjennomføring og utbygging av ny E18 
på strekningen mellom Retvet og Vinterbro. Denne reguleringsplanen gjelder strekningen 
mellom Vinterbro og Ski kommunegrense. Planen skal avklare arealbruken for utbyggingen, 
både midlertidig arealbruk i anleggsfasen og ferdig utbygd anlegg. 

§ 2 REGULERINGSFORMÅL  
Reguleringsplanen gjelder følgende ulike vertikalnivå: 

- Under bakkenivå (1) 
- På bakkenivå (2) 
- Over bakkenivå (3) 

 
Nivå 1 (under bakkenivå) reguleres til følgende formål: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
1_SV  Vegformål 
1_VGS Gang og sykkelveg 
 
Nivå 2 (på bakkenivå) reguleres til følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg       
BFS Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
BF Forretninger 
BAT Annen offentlig eller privat tjenesteyting 
BBH Barnehage 
BN Næringsvirksomhet 
BI Industri 
BV Bensinstasjon / vegserviceanlegg 
BAS Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (fornøyelsespark) 
 
 



Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    
SV Vegformål 
SKV Kjøreveg 
SGS Gang- og sykkelveg 
SVT Annen veggrunn, teknisk anlegg 
SVG Annen veggrunn, grøntareal 
STJ Bane 
SPA Parkering 
 
Grønnstruktur 
GP Park 
GTD Turveg 
 
Landbruks-, natur- og friluftslivsområder 
L LNF 
LF Friluftsformål 
 
Hensynssoner (jf. pbl. § 12-6 og 11-8) 
H190 Sikringssone tunnel 
H310 Fareområde – ras og skredfare 
H370 Faresone, høyspenning 
H730 Kulturminne 
 
Bestemmelsesområder (jf. pbl § 12-7) 
Frigitt kulturminne / dispensasjonssøknad 
Anleggs- og riggområder 
 
Nivå 3 (over bakkenivå) reguleres til følgende formål: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
3_SV  Vegformål 
3_SKV  Kjøreveg 
3_SGS Gang- og sykkelveg 
3_SVG Annen veggrunn, grøntareal (viltlokk) 
 
§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1  Støy  

Klima- og miljødepartementets rundskriv T-1442/2012 (retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging) skal legges til grunn for støyutredningene og for å begrense støy fra 
bygge- og anleggsvirksomhet. 

For eiendommer med støyømfintlig bebyggelse, som etter de fastlagte tiltakene langs veg 
får et støynivå som overskrider de anbefalte grenseverdiene i retningslinje T-1442/2012, 
skal det vurderes behov for skjerming av privat hoveduteplass (balkong, terrasse eller 
annet mindre oppholdsareal i nær tilknytning til boligen) og/eller fasadetiltak i byggeplanen 
for prosjektet. Det skal gis tilbud om fasadetiltak til de støyømfintlige bygningene som har 
overskridelse av kravene til innendørs støynivå Leq>30 dB i oppholds- og soverom, angitt i 
NS 8175:2012 lydklasse C. Dersom det er uforholdsmessig kostbart å tilfredsstille kravene i 
lydklasse C kan klasse D (Leq > 35 dB) vurderes.  I tillegg gis det tilbud om skjermingstiltak 
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til boliger som har støynivå LDEN > 55 dB på privat hoveduteplass og til skoler/barnehager 
som har støynivå LDAY > 55 dB på uteoppholdsareal.  

Bygninger som skal vurderes for skjermingstiltak på privat hoveduteplass og/eller 
fasadetiltak, er angitt på plankartet og listet i planbeskrivelsen. Bygningene ligger både 
innenfor og utenfor planområdet. Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene 
avklares etter samråd med den enkelte grunneier, og eventuelt gjennom 
byggesaksbehandling, dersom tiltaket er søknadspliktig. Ved fasadetiltak skal det sikres 
tilfredsstillende ventilasjon i oppholdsrom. 

Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs veg som er markert på plankartet og 
beskrevet i planbeskrivelsen, skal ferdigstilles før ny veg tas i bruk.  

For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak beskrevet i plan for ytre miljø, jf. 
også tabell 4 og 6 i retningslinje T-1442/2012 som veiledning for støy i anleggsperioder. 

§ 3.2  Byggegrenser langs offentlig veg 

Der hvor byggegrenser ikke er inntegnet på reguleringskartet gjelder generelt følgende 
bestemmelser: 

• For ny E18 er byggegrense 100 meter fra senterlinjen i nærmeste kjørebane. 
• For fylkesveger er byggegrense 50 meter fra midt veg. 
• Det er ikke tillatt å etablere fast parkering, opplag og manøvreringsareal i 

byggeforbudssonen mot offentlig veg. 

§ 3.3  Ytre miljø, samfunnssikkerhet og rigg- og marksikringsplan 

Tiltakshaver skal sørge for at relevante tiltak som er beskrevet i plan for ytre miljø (YM-
plan) innarbeides i kontrakt med entreprenør for E18-utbyggingen. YM-planen oppdateres 
ved behov i senere faser. YM-planen skal blant annet gi føringer for følgende forhold:  
 

• Massehåndtering  
• Tiltak for å minimere risiko for spredning av fremmede arter 
• Inngrepsgrenser rundt verdifulle naturmiljølokaliteter og kulturminner 
• Krav til avbøtende tiltak for naturmiljøet ved utforming av veganlegget, 

inkludert sidearealer, herunder prinsipper for revegetering. 
• Terrenginngrep og avrenningsforhold tilknytning til bekker/vassdrag, 

inkludert omlegging av bekker. Vannforskriftens §12 skal legges til grunn for 
tiltak i og langs vassdrag.  

• Bevaring av eksisterende vegetasjon, sideterrengsbehandling og 
revegetering skal så langt som mulig utføres. 

 
Tiltakshaver skal sørge for at det foreligger en rigg- og marksikringsplan som gir føringer for 
gjennomføring av anleggsarbeidet ved utbygging av ny firefelts E18 og massedeponier. 
Rigg- og marksikringsplanen oppdateres ved behov i senere faser. 
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§ 3.4  Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses umiddelbart i den utstrekning det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. De som utfører arbeidet i marka skal 
gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes 
fylkeskommunens kulturminneavdeling, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
Kulturminner som søkes frigitt ved dispensasjonssøknad er listet opp og vedlagt 
planbeskrivelsen (vedlegg 4). 

 § 3.5  Inngrep i private VA-anlegg og dreneringsanlegg i landbruket 

Private vann- og avløpsanlegg skal kartlegges før anleggsstart for E18 Vinterbro – 
kommunegrense Ski. Dersom anleggsarbeidet kan skade slike anlegg skal det utarbeides 
en plan for erstatning av anlegg og beredskap for midlertidig vannforsyning i anleggsfasen. 
 
Dersom anleggsarbeidet for ny E18 medfører inngrep i dreneringsanlegg i dyrka mark skal 
Statens vegvesen kompensere grunneier økonomisk slik at dreneringsanlegget erstattes 
etter inngrepet i anleggsperioden, eller reparere/istandsette anlegget. 

§ 3.6 Overvann og flom 

Alle bekkeløp og elvegjennomføringer skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 
års nedbørsintensitet, samt sikkerhetsmargin i henhold til Rapport Vassdragstekniske 
vurderinger (inkludert flomberegninger) som er vedlegg til reguleringsplanen. 
 
§4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BFS 
Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til 
boligbebyggelse: 

• Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Nygårdsåsen, R16 
(planID: 016) 

 
§ 4.2 Forretninger, BF 
Plankartet i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til forretning: 

• Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av 
Nygårdsåsen (Nordby, Grendesenter, Mobiltomta), (planID: 035) 

 
§ 4.3 Annen offentlig eller privat tjenesteyting (kontrollstasjon), BAT 
Areal for kontrollstasjon med tilhørende anlegg er benevnt BAT. Innenfor området tillates 
oppføring av kontrollstasjon med nødvendige bygg og anlegg. 

§ 4.4 Barnehage, BBH 
Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til 
barnehage: 

• Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Barnehage Vinterbro 
(planID: 225) 

• Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Barnehage for 
Steinerskolen i Ås (planID: 188) 
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§ 4.5 Næringsvirksomhet, BN 
Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til 
næringsformål: 

• Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Vinterbro næringspark 
(planID: 159) 

• Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Nygård/Nordvang (planID: 
196) 

• Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Nygårdsåsen 
(Nordby, Grendesenter, Mobiltomta), (planID: 035) 

 
§ 4.6 Industri, BI 
Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til 
industriformål: 

• Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Pukkverk 
ved Vinterbro (planID: 235) 

 
§ 4.7 Bensinstasjon / vegserviceanlegg, BV 
Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til 
bensinstasjon og/eller vegserviceanlegg: 

• Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Vinterbro Næringspark – 
Område N3 og ny vei til Nygårdskrysset (planID: 160) 

 
§ 4.8 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (fornøyelsespark), BAS 

• Reguleringsplan for del av Tusenfrydparken og området langs Gamle Mossevei 
(planID: 115) 

§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 2.LEDD NR. 
2) 

§ 5.1 Kjøreveg, SKV 

Veg (Europaveg), SKV1/1_SV 
Areal for ny firefelts motorveg med tilhørende kryss er benevnt SKV1 (ny E18)/1_SV for veg 
i tunnel. Vegens utforming er angitt i teknisk plan. Innenfor området tillates etablert 
konstruksjoner og nødvendige installasjoner, etter gjeldende tekniske krav. 
 
Veg (Fylkesveg) SKV2  
Areal for fylkesveg er benevnt SKV2. Vegens utforming er angitt i teknisk plan. Innenfor 
området tillates etablert konstruksjoner og nødvendige installasjoner, etter gjeldende 
tekniske krav. 
 
Veg (Kommunal veg), SKV3 
Areal for ny kommunal veg er benevnt SKV3. Vegens utforming er angitt i teknisk plan. 
Innenfor området tillates etablert konstruksjoner og nødvendige installasjoner, etter 
gjeldende tekniske krav. 
 
Veg (Privat veg), SKV4 
Areal for private veger er benevnt SKV4. Vegene kan benyttes av tilliggende eiendommer. 
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Driftsveg, SKV5 
Vegen skal benyttes som driftsveg for adkomst til rensedam og kommunalt VA-anlegg ved 
Vinterbro. 
 
§ 5.2 Gang- og sykkelveg, SGS 
Gang- og sykkelveger er benevnt SGS. 
 
§ 5.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT 
Innenfor områder avsatt til annen veggrunn tillates nødvendige skjæringer, fyllinger, 
rensedammer og andre tekniske installasjoner i tilknytning til veganlegget. I tillegg 
døgnhvileplass med nødvendige anlegg. 
 
§ 5.4 Annen veggrunn, grøntareal, SVG 
Innenfor områder avsatt til annen veggrunn, grøntareal tillates det oppført og opparbeidet 
viltovergang over ny E18. Det tillates at deler av viltovergangen benyttes som driftsveg for 
landbruket og turveg. Driftsveg skal etableres i ytterkant av viltovergangen. Endelig bredde 
på viltovergangen fastlegges i byggeplan. 
 
§ 5.5 Jernbanetrase, STJ 
Areal for jernbanetrase er benevnt STJ. Innenfor området tillates jernbane med tilhørende 
installasjoner. 
 
§ 5.6 Parkering SPA 
Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til 
parkering: 

• Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Tusenfrydparken og 
området langs Gamle Mossevei, R-115 (planID: 115) 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 2. LEDD NR. 3) 

§ 6.1 Park, GP 
Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til park: 

• Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Tusenfrydparken og 
området langs Gamle Mossevei, R-115 (planID: 115) 

• Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Vinterbro Næringspark (planID: 
159) 

 § 7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSLIVSFORMÅL (PBL § 12-5 2. LEDD, NR. 5) 

§ 7.1 LNF 
 

Landbruk, L1 
Områdene merket L1 omfatter eksisterende landbruksareal. 
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Landbruk med anleggsbelte, L2 
Områder merket som L2 kan brukes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
gjennomføringen av ny E18. Etter at bruken som midlertidig anleggsområde opphører skal 
L2-områdene ryddes og tilbakeføres til sin opprinnelige karakter. 

Landbruk med deponi/oppdyrking, L3 
På områder merket som L3 er det tillatt med deponering av overskuddsmasser fra 
veganlegget, med nødvendig anleggsarbeid og terrengbearbeiding i henhold til teknisk 
plan. Det er kun Statens vegvesen som kan deponere masser. Områdene skal beskyttes 
mot mulig forurensningsbelastning i henhold til de miljøtiltak som er fastsatt i plan for ytre 
miljø som følger reguleringsplanen (jf. punkt 3.3). Etter at områdene er fylt opp skal de 
enten fulldyrkes til jordbruksformål, jf definisjon i Forskrift om nydyrking § 3, eller 
tilbakeføres til skog. Før deponering kan igangsettes skal det utarbeides en detaljert 
oppdyrkingsplan som godkjennes av kommunen. Planen skal utarbeides av jordfaglig 
kvalifisert personell i tråd med kravene opplistet nedenfor:  

a) Planen skal vise håndtering av masser med ulik jordkvalitet og oppbygging av 
jordbruksprofilet. 

b) Planen skal angi under hvilke værforhold dyrkingsarbeidene kan gjennomføres. 
Jordfysiske kriterier skal legges til grunn. 

c) Overflaten på arealer som skal dyrkes skal ryddes for stein/røtter/kvist og jevnes før 
påføring av matjord/undergrunnsjord. 

d) Ferdig opparbeidet areal skal ha stein/røtter/kvist-fritt matjord- (pløyedybde) og 
undergrunnsjikt til grøftedybde.  

e) Planen skal inkludere drenering av området. 
f) Ferdig opparbeidet areal skal ha maks helling 1:8 (anbefalt 1:10). 
g) Dyrkingsfeltenes avslutning mot sideterreng skal tilpasses eksisterende 

landskapsform og utformes slik at det ikke er fare for erosjon. 
h) Transporten av overflatevann fra områdene skal utformes slik at miljøtilstanden i 

berørte vassdrag ikke forringes, jf krav til vannkvalitet i Vannforskriften. 

Vegareal som tilbakeføres til landbruk, L4 
Området merket som L4 skal tilbakeføres til landbruksareal etter at vegarealet blir 
overflødig på bakgrunn av omleggingen av E18. 
 
Landbruk med målestasjon, L5 
Innenfor området tillates det oppført målestasjon for overvåking av vannavrenning fra 
landbruk, med nødvendig atkomst. 
 
Landbruk med deponi / riggområde, L6 
Områder merket som L6 tillates benyttet til riggområde / deponi. Etter at bruken som 
riggområde/deponi opphører skal L6-området ryddes og tilbakeføres til sin opprinnelige 
karakter. 
 
§ 7.2 Hindre spredning av svartelistede arter og planteskadegjørere 
For alle områdene L1 – L6 skal det sikres at både tilførte masser og plantemateriale ikke 
medfører spredning av skadelige fremmede plantearter, jf. den såkalte «svartelista» til 
Direktoratet for naturforvaltning, samt planteskadegjørere og floghavre. Vurderingen og 
tiltakene skal dokumenteres som en del av kontrollregimet som beskrevet i § 7.1. 
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§ 8 HENSYNSSONER (PBL § 11-8 JF. § 12-6) 
 

§ 8.1 Sikringssone tunnel, H190 
Tiltak som kan forringe tunnelens stabilitet, skade tunnelen eller tunnelinnredningen (for 
eksempel sprengning, peleramming, spunting, boring i grunnen, sjakt- og tunneldriving, 
injeksjon, større utgravinger, fundamentering eller påføring av tilleggslaster) kan ikke 
iverksettes uten spesiell tillatelse fra Statens vegvesen. 

Boring av hull skal dokumenteres med koordinatfesting av hullets plassering og 
avviksmåling av hullbanen under boring. 

Statens vegvesen kan også sette andre krav til tiltaket. 

§ 8.2 Faresone – Ras/Skred, H310 
Innenfor hensynssonen tillates det ikke tiltak uten at grunnforholdene og stabilitet er 
tilstrekkelig dokumentert. Innenfor hensynssonen tillates kun utbygging og drift av veg med 
tilhørende anlegg i regi av, eller med tillatelse fra, Statens vegvesen. 

§ 8.3 Faresone høyspenningsanlegg, H370 (pbl § 11-8, 2. ledd, pkt. a) 
Innenfor faresone i forbindelse med kraftlinjer tillates satt opp og driftet kraftlinjer (HF). 
Tiltak i dette området skal godkjennes av linjeeier. 
 
§ 8.4 Kulturminne, H730 
Innenfor hensynssonen - båndlagt etter kulturminneloven (automatisk fredet kulturminne) 
gjelder kulturminnelovens bestemmelser. Her skal det ikke, uten eventuelt særskilt søknad 
og tillatelse fra rette kulturminnemyndighet, igangsettes tiltak som kan skade, ødelegge, 
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de 
automatisk fredete kulturminnene. 
 
§ 9 BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7) 
 
§ 9.1 Frigitt kulturminne / dispensasjonssøknad 
I områder markert som bestemmelsesområde (frigitt kulturminne / dispensasjonssøknad) er 
tiltak i henhold til planen tillatt. Kulturminnelokaliteter lokalisert innenfor 
bestemmelsesområdet er eller skal søkes frigitt ved dispensasjonssøknad jfr. KML §8 4. 
ledd. 
 
§ 9.2 Anleggs- og riggområde 
I områder som er markert som bestemmelsesområder (midlertidige anleggsområder) tillates 
det gjennomføring av nødvendig anleggsarbeid for utbygging av ny firefelts E18. 
Anleggsarbeidet skal gjennomføres iht. føringer i plan for ytre miljø og rigg- og 
marksikringsplan. 
 
Etter avsluttet anleggsperiode, skal området i sin helhet arronderes og tilpasses tilliggende 
arealer, slik at overganger og terrengformasjoner blir så naturlige som mulig.  
 
Skravuren for bestemmelsesområdet kan fjernes fra plankartet administrativt etter at 
anleggsperioden er over.  
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§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7 2. LEDD NR. 10) 
 

§ 10.1 Støytiltak 
Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs veg som er markert på plankartet og 
beskrevet i planbeskrivelsen, skal ferdigstilles før ny veg tas i bruk. Støykrav som legges til 
grunn er omtalt i § 3.1. 
 
§ 10.2 Istandsetting av sidearealer 
Fyllinger, grøfter og arealer som er avsatt som midlertidig anleggsområde skal istandsettes 
i henhold til føringer i rigg- og marksikringsplan senest ett år etter at veganlegget er tatt i 
bruk.  
 
§ 10.3 Tiltak på dagens E18 (ny fv. 128) 
Dagens E18 skal stenges nord for avkjørselen til Langlisletta 79 og vil fungere som lokalveg 
mellom Langlisletta 79 og nytt Holstadkryss. Lokalvegen over Sneissletta skal oppmerkes 
med brede skuldre som tilbud til syklister og skal omklassifiseres til kommunal veg. 

På strekningen mellom nytt Holstadkryss og kommunegrensa skal dagens E18 (i delvis 
omlagt trase) omklassifiseres til fylkesveg (fv. 128). 

§ 10.4 Gang- og sykkelveg 
Gang- og sykkelveger i tilknytning til Vinterbrokrysset, Nygårdskrysset og nytt Holstadkryss 
skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med E18.  Dette gjelder ikke gang- og sykkelveg 
langs jernbanen på Holstad. 
 
Fra Langlisletta 79 til Leonardo da Vinci bru skal det opparbeides gang- og sykkelveg. Det 
tillates kjøring med landbruksmaskiner.  
 
Gang- og sykkelveger i tilknytning til eksisterende kryss ved Holstad skal opparbeides og 
ferdigstilles samtidig med E18. 
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Kulturminner som søkes frigitt gjennom dispensasjon i Ås kommune 

Bestemmelsesområde som angitt i plankartet. 

Bestemmelsesområde ID Navn Type 
#18 191345 Holstad øvre Kokegroplokalitet 
#17 191506 Holstad østre Kokegroplokalitet 
#16 150194 Holstad nedre med øvre Kokegroplokalitet 
#13 191428 Holstadmarka Kokegroplokalitet 
#9 191400 Nordby vestre Bosetning-aktivitetsområde 

#21 70025 Askim (i matr Askjum) Gravfelt 
#22 191434 Askjum Bosetning-aktivitetsområde 
#23 191399 Skuterud nordre Bosetning-aktivitetsområde 
#23 191522 Skuterud Veganlegg 
#20 191358 Haugerud Bosetning-aktivitetsområde 
#19 212275 Haugerud Kokegroplokalitet 
#7 12146 Vinterbru JB- Bosetning-aktivitetsområde 
#6 21301 Nordby Bosetning-aktivitetsområde 
#5 21302 Nordby Bosetning-aktivitetsområde 
#4 22638 Nordby Bosetning-aktivitetsområde 
#3 76264 Nordby Bosetning-aktivitetsområde 
#2 76265 Nordby Bosetning-aktivitetsområde 
#8 180136 Bosetning-aktivitetsområde Bosetning-aktivitetsområde 

#10 212180 Skisjordet Dyrkingsspor 
#11 191405 Ris Bosetning-aktivitetsområde 
#12 173914 Kjølstadskogen Bosetning-aktivitetsområde 
#15 173926 Kjølstadskogen Bosetning-aktivitetsområde 
#14 191432 Holstadmarka Dyrkingsspor 
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