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FORORD
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består blant annet av ca. 30 arbeidsnotater som belyser
ulike fagtema.
Dette arbeidsnotatet er risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) tilknyttet vegplanen.
Notatet er utarbeidet av Ane Fyksen og Kristin Strand Amundsen hos Asplan Viak.
ROS-analysen er utarbeidet som et selvstendig dokument. En oppsummering av aktuelle
hendelser og sårbarhetsforhold er gitt i planbeskrivelsen for reguleringsplanen, og
risikoreduserende tiltak er innarbeidet i planen i tråd med konklusjonene i analysen.
Elvestad, 01.02.2016
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER
For å identifisere risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til reguleringsplanen for E18 Vinterbro –
Retvet er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for tiltaket. Arbeidet
med ROS-analysen har pågått parallelt med planprosessen for reguleringsplanen.
Det ble arrangert ROS-samling den 7. mai 2015 med deltakere fra Statens vegvesen, Ås
kommune og Asplan Viak. Ski kommune, brann/politi, fylkesmannen i Oslo og Akershus og
vegtrafikksentralen var også invitert til ROS-samlingen, men var forhindret i å delta. På
samlingen ble det fokusert på hendelser knyttet til driftsfasen. Årsaken til dette er at risiko
knyttet til anleggsfasen blir ivaretatt i en egen SHA-analyse.
Sjekkliste for aktuelle hendelser ble gjennomgått og det ble utarbeidet en foreløpig ROSanalyse. Det er også utarbeidet en miljørisikoanalyse som en del av plan for ytre miljø.
Denne har vært lagt til grunn for utarbeidelse av den ordinære ROS-analysen.
I arbeidet med risikoanalysen er det identifisert risiko knyttet til flere hendelser som må
følges opp i det videre planarbeidet. Hendelsene er gjengitt under:
Risiko for hendelser med naturrisiko
Det er identifisert risiko for steinsprang i fjellskjæringa ved den vestre rundkjøringa på
Vinterbro. Det forutsettes at det i prosjekterings- og anleggsfasen vektlegges tilstrekkelige
sikringstiltak. For å redusere risikoen for steinsprang i driftsfasen må fjellskjæringa følges
nøye opp med gode driftsrutiner og tilstrekkelig beredskap.
Det er stedvis dårlige grunnforhold som utgjør en risiko for løsmasseskred. Det forutsettes at
anleggsnotatet med geotekniske anbefalinger følges opp i prosjekterings- og anleggsfasen,
slik at risikoen for løsmasseskred i driftsfasen reduseres, samt at det gjennomføres
stabilitetsberegninger for å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet.
Ved flom er det en generell risiko for at flomvann oversvømmer rensebasseng. Dette er
vurdert med lav risiko fordi flomvannet fører til at det forurensningen i rensebassengene blir
fortynnet, og slikt sett ikke medfører noen forurensningsfare for omgivelsene.
Risiko for hendelser i sårbare områder
Det er identifisert risiko for at tiltaket medfører inngrep i randsonen av en verdifull
naturtypelokalitet langs Vassflobekken mellom Vinterbro og Nygård. For å redusere
konsekvensen av dette må det i prosjektering- og anleggsfasen fokuseres på å hindre
utilsiktede inngrep.
Glennetjern har et rikt fugleliv som er sårbart for støy, spesielt i hekkeperioden. For å få
oversikt over konsekvensene bør området overvåkes i driftsfasen. Det er registrert 53
fuglearter i og rundt Glennetjernet og et stort flertall av fugleartene må anses som vanlige
arter. Skogdue, tidligere rødlistet har trolig hekket i skogen ved Glennetjern frem til det ble
hogd i dette området i 2014. Det er ikke gjort observasjoner av skogdue etter dette.
Det er identifisert risiko for skade på amfibieforekomst ved Holstadkrysset samt ved Frestad.
Plasseringen av massedeponi 5 medfører risiko for å ødelegge amfibienes vandringsveger
og overvintrings-/ overnattingsplasser. Det er besluttet at massedeponi 5 ikke
reguleres/opparbeides for å ivareta forholdene for amfibieforekomsten. Massedeponi 19 er
foreslått regulert selv om deponiet ligger innenfor influensområdet for dammer med
små/storalamandere. Tidligere vurdert massedeponi nr 40 reguleres ikke av hensyn til
salamandere. Det henvises til rapporten Deponier for nærmere beskrivelse av disse
vurderingene.
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Ny E18 går igjennom et jordbrukslandskap med flere viktige vassdrag som bla fører til
drikkevannskilden Gjersjøen, samt vannene Årungen og Østensjøvannet naturreservat.
Ved bygging av ny E18 Vinterbro - Retvet er det en forutsetning at alt vann skal renses før
det slippes ut til resipient. Dette gjelder både overvann fra veg og vaskevann fra tunnelene.
Ny veg med bedre drenering (lukket system for tunnelvaskevann og oppsamling av alt
vegvann i rensebasseng) vil trolig forebygge risiko for spredning av forurenset vann til
sideterrenget. De valgte renseløsninger er beskrevet i rapporten Vannmiljø og
renseløsninger. Salt fanges ikke opp av de valgte renseløsninger, og er derfor vurdert
spesielt ved Østensjøvann og Glennetjern. Ekstra tilførsel til Østensjøvannet anses som
begrenset ut fra dagens tilførsel fra vegene rundt vannet og fra tette flater i Ski sentrum.
Dersom overvåkningen av Østensjøvann viser at saltvann blir et problem, vil tiltak vurderes.
For Glennetjern er det i tillegg til rensedam foreslått ekstra grøfter langs vegen med lukkede
sandfang, infiltrasjon og oppsamling til rensedam. Dette kan bidra til å holde (midlertidig) noe
salt tilbake, og dermed redusere saltkonsentrasjonen. En fordeling av saltet over tid kan
bidra til naturlig utskifting av vannet i Glennetjern slik at det ikke blir en sterk
saltkonsentrasjon i bunnvannet. Utslipp fra rensedam til Glennetjern kan alternativt ledes via
våtmark som ytterligere kan holde tilbake / redusere saltkonsentrasjonen før utslipp til tjernet.
Det er identifisert risiko for at erosjon kan medføre konsekvenser for kulturminner på Oppsal.
Erosjonssikring av området må ivaretas i prosjektering- og anleggsgjennomføringen.
Vinterbro barnehage sin 100-metersskog forsvinner, men forbindelsen til Nøstvetmarka på
tvers av Vinterbrosletta opprettholdes. Det er risiko for at det oppleves at
turmulighetene/opplevelsene for barna reduseres.
Ny E18 skjærer igjennom Holstadmarka som benyttes om friluftsområde. Det er risiko for at
flere turveger/stier blir avskåret av ny trasè. For å redusere konsekvensen for brukerne må
det i vurderes omlegging og skilting, også for opprettholdelse av turvegnettet i anleggsfasen.
Risiko for hendelser knyttet til teknisk og sosial infrastruktur
Det er identifisert risiko knyttet til omkjøring ved planlagt eller ikke-planlagt stenging av E18.
All trafikk (hovedsakelig en kjøreretning) er i en avvikssituasjon overført til lokalvegnettet.
Mellom Vinterbro og Nygård ledes trafikken over Myråsdalen. Deltakere på ROS-seminar i
juni 2015 har foreslått at i man kan vurdere å omklassifisere disse vegene fra kommunal veg
til fylkesveg, samt å forkjørsregulere kryss for å sikre god framkommelighet i avviksituasjon.
Planforslaget viser ikke omklassifisering til fylkesveg. På E18 bør det også vurderes
etablering av havariåpninger på E18 for å kunne lede trafikken over i motsatt kjøreretning
ved ikke-planlagte stenginger. Ved Nygårdskrysset er det risiko for avviklingsproblemer ved
full stenging av E18 mellom Vinterbro og Nygård.
Ved behov for omkjøring mellom Nygård og Holstad ledes trafikken via Søndre Tverrveg og
fv. 152. Ved omkjøring vil avviklingsproblemene i kryssene i Ski sentrum forsterkes. På
grunn av lave trafikkmengder og ingen tunneler på E18 er det mindre sannsynlighet for
hendelser som medfører at E18 må stenges og behov for omlegging av trafikken på E18.
Ved behov for omkjøring mellom Holstad og Retvet ledes trafikken over på dagens
E18/nedklassifisert til fv. 128 helt fram til Elvestadkrysset. Ved stengt tunnel bør det i det
videre planarbeidet vurderes tovegstrafikk i tunnel (åpne katastrofeåpning) og evt. muligheter
for avslipp mot fv. 128 ved Retvet.
På grunn av omlegging av adkomstveger er det risiko knyttet til lengre uttrykningstider til
gårdene ved hendelser. Før anleggsfasen og før anlegget tas i bruk må uttrykningsetatene
gjøres kjent med nye adkomstløsninger.
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Det er identifisert risiko knyttet redusert kapasitet og kvalitet på eksisterende
drikkevannsbrønner. Alle brønner er registrert. I det videre planarbeidet må de brønnene
som blir berørt erstattes evt må det tilbys tilkobling til kommunalt nett der hvor dette er
hensiktsmessig.
Risiko for hendelser knyttet til virksomhet
I driftsfasen er det fare for generell avrenning til vassdrag. Det er planlagt lukket drenering og
rensebasseng for håndtering av forurenset vann langs hele E18. For Glennetjern er det risiko
for at vanntilførselen reduseres og at tjernets egenskaper reduseres på grunn av
gjengroing/økt saltkonsentrasjon. I prosjekterings- og anleggsfasen må tiltak for å
opprettholde tilsig til Glennetjern ivaretas.
Basert på støyberegningene i arbeidet med reguleringsplanen 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 Ski kommune viser støyberegningene at det er ingen bygg med støyfølsom bruk i rød
støysone, og 46 i gul støysone. Tilsvarende tall i Ås kommune er 24 bygg i rød og 177 bygg
i gul støysone. De ulike eiendommene er opplistet vedlegg i Rapport 305 Støyberegninger.
Innløsning av boliger pga. støy vil vurderes nærmere i byggeplanen dersom lokale
støyavbøtende tiltak for boliger viser seg å bli for omfattende og kostnadskrevende, eller ikke
gir tilstrekkelig virkning.
Risiko for trafikkulykker
Det er påpekt en generell risiko for ulykker for kjørende og gående, inkl. viltulykker. Risikoen
for ulykker er redusert gjennom at veganlegg og kryss utformes ihht vegnormalen. Videre
legges det opp til separering av trafikantgrupper, planskilte kryssinger og
viltgjerder/viltoverganger. I det videre planarbeidet er det viktig å se på utformingen av
viltgjerder i kryssområder for å redusere risikoen for at vilt forviller seg inn i kryssområder og
således skaper farlige situasjoner. For å redusere risiko for øvrige hendelser er det foreslått
risikoreduserende tiltak som må vurderes konkret (utforming av rekkverk, adkomst til
driftsbygninger, varmekabler i dekket ved driftsbygning, doble sett med bommer ved stengt
tunnel, system for innvinking til kontrollplass, høydehinder i god avstand fra tunnelportaler).
Løsninger for slokkevann må vurderes.
For farlig gods er det erfaringsmessig få hendelser knyttet til disse.
Selv om det planlegges ny veg med atskilte kjørebaner, planskilte kryss, sikkerhetssone
langs veg, viltgjerde mm er det fortsatt flere mulige ulykkessituasjoner. De fleste av dem er
knyttet til ulike typer fører/trafikantfeil evt. kjørefeil. Alle slike feil kan i verste fall ende med en
dødsulykke. Sannsynligheten for at slike ulykker inntreffer må reduseres med ulike
forebyggende tiltak som informasjon, herunder tydelig skilting og oppmerking for å hindre
feilkjøring/utforkjøring, rask aksjon ved skader i viltgjerder, utforming av katastofeåpninger
mellom kjørebanene og fokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter ved Franzefoss,
Vassflobekken og Nygårdskrysset. Ellers må det vurderes tiltak for å forebygge blending ved
utkjøring av tunneler ved lav sol i seinere planfaser.
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1 BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET
1.1 Tekniske forutsetninger
Ny E18 utformes som firefelts motorveg med kjørefeltbredde 3,5 m, 3 m bred ytre skulder og
4,5 m (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 1 Normalprofil for ny E18: Strekningen mellom Vinterbro og Frestadtunnelen har midtstilt belysning.
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Figur 2 Normalprofil for ny E18: Fra Frestadtunnelen og østover mot Retvet er belysningen sidestilt for å tilpasse
seg tilstøtende streknings plassering av belysning.

1.2 Vinterbro – Nygård
På strekningen mellom Vinterbro og Nygård skal E18 utvides fra to til fire felt, i tillegg må
koblingen mellom E18 og E6 (Vinterbrokrysset) løses på en måte som gir tilfredsstillende
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Den nordre delen av kryssområdet på Vinterbrosletta ved
Nøstvet-tunnelen, beholdes som i dag.
Figuren nedenfor gir en oversikt over løsningen på strekningen mellom Vinterbro og Nygård.

Figur 3 Oversiktstegning for strekningen mellom Vinterbro og Nygård. Kilde: B-tegning.
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De viktigste svingebevegelser og trafikkstrømmer i Vinterbrokrysset:
•
•
•
•
•
•

E18 fra sør mot E6/E18 mot nord i to felt.
E18 fra nord mot E18 mot sør i bru over E6.
E18 fra sør mot E6 mot sør gjennom to rundkjøringer over E6.
E6 fra sør mot E18 mot sør, gjennom østre rundkjøring
Fv. 156 gjennom vestre rundkjøring kobles mot E6 sør i denne rundkjøringen og mot
E6/E18 nord og E18 sør i østre rundkjøring.
Atkomst til Franzefoss Pukk AS blir via en femte arm i østre rundkjøring.

Figur 4 Vinterbrokrysset sett fra øst mot vest med to rundkjøringer og tilhørende rampesystem. Franzefoss i
forgrunnen i bildet. Vinterbro senter og Tusenfryd til høyre. Kilde: VR-modell.

Det etableres et separat tilbud for gående og syklende med fortau fysisk skilt fra kjørebanen
gjennom kryssområdet over E6. Det nye systemet kobles både mot dagens gang- og
sykkelveg langs fv. 156 mellom Tusenfryd og Vinterbrosenteret og mot den planlagte
driftsvegen langs E18 mellom Vinterbrokrysset og Nygård (se mer om driftsvegen i eget
avsnitt under).

Figur 5 Kartet viser tilbudet til gående og syklende gjennom kryssområdet på Vinterbro. Rød linje viser gang- og
sykkelveg, gul linje viser fortau og blå linje viser driftsveg/turveg.
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Mellom Vinterbrosletta og Nygård beholdes eksisterende E18 som nordgående felt, mens
det bygges to nye felt for sørgående trafikk på vestsiden av eksisterende E18 inn mot
Myråsdalen.
Det etableres ingen ny gang- og sykkelveg langs E18 mellom Vinterbrokrysset og
Nygårdskrysset. Gående og syklende ledes inn på det eksisterende gang- og
sykkelvegsystemet langs Myråsdalen/Kveldroveien. Dette er fordi dagens
hovedsykkelvegrute går via Myråsdalen, og det eksisterende tilbudet vurderes som godt nok.
På grunn av behovet for vedlikehold av bl.a. rensedam ved Franzefoss etableres en driftsveg
langs vegfyllingen mot Vassflobekken. Driftsvegen gis atkomst fra lokalvegen Gamle
Kongevei ved Nygårdskrysset. Driftsvegen kan brukes som turveg, men den utformes ikke
med standard som gang- og sykkelveg, dvs. at den ikke blir asfaltert og belyst.
Nygårdskrysset beholdes i prinsippet som i dag, med mindre justeringer av rampene og den
østre rundkjøringen. Figuren under viser også en aktuell plassering av hhv døgnhvileplass
for tungtransport og innfartsparkerin, samt holdeplass for buss på rampene.

Figur 6 Nygårdskrysset sett fra nord mot sør med plassering av døgnhvileplass, innfartsparkering og
bussholdeplasser på rampene ned mot E18. Kilde: VR-modell

1.3 Nygård – kommunegrensa
I første del sørover fra Nygårdskrysset vil dagens E18 utvides sentrisk, dvs. at det bygges ett
nytt kjørefelt på hver side av dagens E18. Leonardo Da Vinci bru beholdes.
Sør for boligbebyggelsen ved Nygård svinger ny E18 østover i ny trase over dyrka mark og
deretter langs skogkanten av Sørliåsen. Ved Ris blir det en viltkryssing i kombinasjon med
driftsveg og turveg.
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Figur 7 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.

Figur 8 Dagens E18 stenges for gjennomgangstrafikk og brukes som lokalveg. Tilkobling mot Nygård for gående
og syklende og viltovergang ved Ris vises i bildet. Kilde: VR- modell

Nytt Holstadkryss er planlagt nord for jernbanelinja. Krysset betjener tilkobling mellom E18
og lokalvegen over Sneissletta/fv. 152 mellom Ås og Ski. I tilknytning til krysset planlegges
det også en kontrollstasjon som bl.a. skal inneholde vekt for tunge kjøretøy.
Det planlegges et permanent snødeponi i et område nordøst for nytt Holstadkryss i
tilknytning til kontrollplass og massedeponi. Atkomst til snødeponiet blir via kontrollplassen. I
samme område planlegges også to massedeponier, kalt 4a og 4b. Se nærmere beskrivelse
nedenfor.
Dagens E18 over Sneissletta beholdes som lokalveg for beboerne med tilbud for gående og
syklende, men stenges for gjennomgangstrafikk. All trafikk kobles mot nytt Holstadkryss.
Gang- og sykkelveg kobles mot dagens system langs Kongeveien (Nygård) med ny trase
langs vestsiden av ny E18. Gang- og sykkelvegen vil være dimensjonert slik at det er mulig å
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kjøre på den med landbruksmaskiner og lokalbuss i spesielle tilfeller. Endelig asfaltert
bredde og utforming vil bli bestemt i samråd med kollektivselskapet Ruter i byggeplanfasen.

Figur 9 Nytt Holstadkryss med ramper og 2 rundkjøringer. Figuren viser også tilknytning til eksisterende E18 som
blir nedklassifisert til fylkesveg / lokalveg med tilkobling til dagens rv. 152 mot Ski/Ås og kontrollplass for
tungtrafikk. Ny E18 ligger lavere i terrenget enn både Østfoldbanen og dagens E18. Kilde: VR-modell.

Etter Holstadkrysset fortsetter E18 som dagstrekning og skjærer ned i terrenget for å komme
under Østfoldbanen. Østfoldbanen krysses i en kort tunnel (betongkulvert). Deretter går E18
over Bølstadbekken i en lav bru. Ny E18 blir altså liggende lavere i terrenget enn både
Østfoldbanen og dagens E18 i dette området.

Figur 10 Ny E18 krysser under jernbanen i en kort tunnel og deretter over Bølstadbekken i en lav bru, sett fra
Haugerud mot Øvre Holstad gård. Kilde VR-modell.
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Det er sett overordnet på en løsning for ny fv. 152 mellom Ås og Holstad for å følge opp
intensjonen om dette fra gjeldende kommuneplan for Ås. Løsningen går ut på å legge ny fv.
152 langs vestsiden av jernbanen fram til Østfoldbanen krysser Bølstadbekken og deretter
føre den inn mot det nye Holstadkrysset. Løsningen skal erstatte traseen som er vist i
kommunedelplanen, og er ikke prosjektert i detalj.
Videre er det regulert inn en mulighet for gang- og sykkelveg langs jernbanen mellom Ås og
Ski sentrum.
For nærmere beskrivelser av overordnet løsning for fv. 152 og løsninger for gang- og
sykkelveg i Holstadområdet, vises det til Planbeskrivelsen.
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 11 Østligste del av E18 i Ås kommune, sett mot Skuterud gård fra vest. Helt til høyre i bildet er Felleskjøpet,
dagens E18 og Østensjøvannet. I forgrunnen synes ny bru over E18 ved Grytelandskogen som er kombinert
viltkryssing og lokalveg. Bakerst i bildet går E18 inn i tunnel under Holstad fra Skuterud til Haugerud. Mellom brua
i forgrunnen og tunnelportalen i bakgrunnen krysser også Gryteland lokalvei over E18 i bru. Kilde: VR-modell

Det planlegges to massedeponier ved Holstadkrysset, kalt 4a og 4b. Det etterfølgende
illustrasjoner viser plassering og utforming av massedeponiene. Deponiområde 4a
planlegges dyrket opp som «Ny jord»-område, mens deponiområde 4b skal tilbakeføres med
naturlig revegetering. Det henvises til rapporten Massedeponier for nærmere beskrivelse av
deponiene og konsekvensvurderinger.
Etterfølgende figur viser også planlagt snødeponi i området mellom kontrollplassen på
Holstad og deponi 4a. For nærmere beskrivelse av snødeponiet henvises til eget notat
«Snødeponi».
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Figur 9 Oversiktsillustrasjon deponi 4a og 4b.

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

Statens vegvesen Region Øst

Asplan Viak AS

17

Nordre Skuterud

Ski

→

Grytelandskogen

Figur 10: Østligste del av E18 i Ås kommune, sett mot Skuterud gård fra st. Helt til høyre øverst i bildet er
Felleskjøpet, dagens E18 og Østensjøvannet. I forgrunnen synes ny bru over E18 ved Grytelandskogen som er
kombinert viltkryssing og lokalveg. Bakerst i bildet går E18 inn i tunnel under Holstad fra Skuterud til Haugerud.
Mellom brua i forgrunnen og tunnelportalen i bakgrunnen krysser også Askimveien (Gryteland lokalvei) over E18 i
bru. Kilde: VR-modell

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

Figur 12 Oversiktstegning ny E18 ved Grytelandsskogen og Glenne. Tunnelportal ved Nordre Skuterud til venstre
og Glennetjern nederst til høyre. Midt i figuren vises planlagt vilt- og friluftskryssing ved Grytelandskogen. Kilde:
VR-modell
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Figur 13 Detalj som viser vilt- og friluftskryssing ved Grytelandsskogen. Sett fra vest mot øst. Kilde: VR-modell

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

Figur 14 Oversiktsbilde over Glenneområdet, sett fra sør. Glennetjern til høyre i bildet. E18 ligger på en fylling litt
høyere enn det naturlige terrenget. Kilde: VR-modell

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

Statens vegvesen Region Øst

Asplan Viak AS

19

Figur 15 Bildet viser hvordan Bjastadveien vil krysse ny E18 i bru, sett fra nord mot sør. Kråkstadelva ligger til
venstre i bildet

Figur 16 Oversiktsbilde, ny E18 på strekningen over Kråkstadelva og Nesveien, før vegen går inn i tunnel ved
Frestad. Kilde: VR-modell.

Når E18 kommer ut av tunnelen under Frestadmarka krysses dyrka mark øst for Audenbøl
gård før ny E18 går parallelt med Bergerbekken et kort stykke. Audenbølveien krysser under
E18.
Videre østover følger ny E18 kanten av «Kvilesjøluggen» før den går over i lang bru over
Bergerbekken, dyrkamark og ny fv. 128 (dagens E18) ved Retvet og svinger opp i kanten av
Brekkaåsen før den kobles sammen med ny E18 i Hobøl kommune, Østfold fylke.
Bergerveien kobles til ny fv. 128.
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Figur 17 Oversiktsbilde, østre del av E18 Vinterbro – Retvet sett fra øst mot vest. Tunnelportalene fra de østre
tunnelene vises i bakre del av bildet. Kryssing av framtidig fv. 128 (omlagt dagens E18) og bru over dyrka mark
vises midt i bildet. Kilde: VR-modell

Det planlegges fire massedeponier i Ski kommune. I Ski kommune planlegges det
massedeponi ved Auerud, Gryteland, Frestadstunnelens vestre påhugg og ved Retvet.
Deponiområde 2.2. Auerud ligger på grensen mellom Ås og Ski kommuner, langs dagens
E18. Arealet består av dyrkamark og skogsområde. Deponiområde 8 Gryteland ligger i
skogsområdet øst for Gryteland gård, i kanten av et stort åpent kulturlandskap.
Deponiområde 19 Frestad nord ligger i en forsenkning i terrenget øst for Frestad gård.
Området er i dag hovedsakelig dyrkamark. Deponiområde 24 ligger i et daldrag nord for
Retvet gård. Området er delvis skogvokst og delvis flatehugd/åpent.
De etterfølgende figurer viser plassering og utforming av massedeponiene. Samtlige
deponier kan dyrkes opp som «Ny jord»-område. For nærmere omtale av hvert enkelt
massedeponi, samt konsekvenser av massedeponiene vises det til eget temarapport for
massedeponi, «Rapport – Deponier».
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Figur 18: Plassering av massedeponi 2.2 og 8.

Figur 19: Plassering av massedeponi 19.
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Figur 20: Plassering av massedeponi 24.

1.5 Tema som er felles for de tre delstrekningene
1.1.1 Bruer og viltkulverter og tunnelportaler
Vinterbrokrysset
Figuren på neste side viser det nye Vinterbrokrysset etter ombyggingen, og konstruksjoner
og bruer er vist med rødt.
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Figur 17: Oversikt bruer og kulverter ved nytt Vinterbrokryss. Foreløpige forslag til navn.

Nye Vinterbro bru er 85 m lang og fører sørgående trafikk på E18 over E6 i Vinterbrokrysset.
Nye Myrås bru bygges parallelt med eksisterende Myrås bru og er en 140 m lang
overgangsbru til E6. Nye Myrås bru vil så langt som mulig være en kopi av eksisterende bru.
Nye Vassflo bru er en bru mellom for avkjøringsrampe fra E18 nordgående mot østre
rundkjøring ved Vinterbro. Den er ca. 55 meter lang.
Froskehoppet bru og Tømmerrenna bru fører Nessetveien over av- og påkjøringsrampe for
E6/E18. Bruene er henholdsvis ca. 60 meter og ca. 25 meter lange.
Nye Vinterdalen bru er 54 meter lang og forbinder Franzefoss pukkverk til rundkjøringen på
østsiden av E18 ved Vinterbro.
Ris viltkryssing
Viltkryssingen er plassert ved Sørli. Lengden på selve brukonstruksjonen over E18 er ca. 60
meter, mens bredden er ca. 27 meter. Overgangen skal beplantes med trær langs
viltgjerdene for å skjerme viltet fra menneskelig aktivitet.
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Figur 18: Fugleperspektiv fra nordsiden

Figur 19: Viltkryssingen sett fra E18 i sørgående
retning

Øvre Holstad bru
Øvre Holstad bru er en jernbanebru for Østfoldbanen som krysser over E18. Brua er 12,5 m
bred og frihøyde over E18 er 5 m.

Figur 20: Ved Øvre Holstad krysser jernbanen ny E18 på Øvre Holstad bru. På figuren vises jernbanekryssing i
fugleperspektiv. Tunnelportaler til Holstadtunnelen ses øst for brua.

Bølstadbekken bru
Brua fører trafikken på E18 over Bølstadbekken og gir mulighet for kryssing av småvilt under
E18 langs bekken. Brua er ca. 45 meter lang og ligger lavt over terrenget med frihøyde
omtrent 3,8 meter over terreng.
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Figur 21: Brua over Bølstadbekken

Figur 22: Katastrofekryssingen for tunnel er plassert
på brua.

Grytelandsbekken bru
Grytelandsbekken bru er egentlig to parallelle bruer som fører ny E18 over
Grytelandsbekken. Den er 275 meter lang.

Figur 21 Grytelandsbekken bru i fugleperspektiv, sett mot øst.

Gryteland viltkulvert
Viltkryssingen er en kombinert vilt-, drift- og turveiforbindelse over E18. Gryteland skogsbilvei
vil også bli ført over kulverten. Lengen av kulverten langs E18 er ca. 90 meter. Overgangen
skal beplantes med trær langs viltgjerdene og langs skogsbilveien for å skjerme viltet fra
menneskelig aktivitet.
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Figur 22 Viltkryssingen i fugleperspektiv

Figur 23 Viltkryssingen sett fra E18 i østgående
retning

Kråkstadelva bru
Kråkstadelva bru er to parallelle bruer som er 310 m lange og som fører ny E18 over
Kråkstadelva og Nesveien. Frihøyden ved Nesveien er ca. 5,1 meter.

Figur 24 Kråkstadelva bruer sett mot vest. Nesveien nærmest og Kråkstadelva med kantvegetasjon i midten av
bildet.

Retvet bru
Retvet bru er to parallelle bruer som er 340 meter lange, og som fører ny E18 over
Bergerbekken og ny fv. 128 (dagens E18). Frihøyden ved Askimveien er ca. 5,7 meter.
Bruene har en forskjøvet plassering i forhold til hverandre for å legge til rette for at
Askimveien kan krysse på skrå under dem.
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Figur 25 Retvet bruer sett fra Askimveien

Figur 26 Fugleperspektiv av Retvet bru.

1.1.2 Tunneler, tekniske bygg og tunnelvann
Det er to tunneler på strekningen E18 Retvet - Vinterbro, Holstadtunnelen og
Frestadtunnelen. Begge tunneler har separate løp for hver kjøreretning, og to kjørefelt i hver
kjøretning. Tunnelløpene har tunnelprofil T10,5 og avstanden mellom tunnelløpene skal
være minimum 10 meter. Det skal anlegges havarinisjer for hver 500 meter og
tverrforbindelser (for rømning mellom tunnelløpene) for hver 250 meter. Tverrforbindelsene
anlegges i forbindelse med havarinisjene.
Samtlige portalområder i begge tunneler har to parallelle betongportaler. Portalmunningene
er utført med en jevn skrå overgang mellom portaltak og vegbane.
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Figur 27 Alle tunneler utformes med 2 separate løp. Hvert løp har to kjørefelt. Figuren til venstre viser det aktuelle
tunnelprofilet T10,5 for ett tunnelløp. Figuren til høyre er et eksempel på utforming av en av portalmunningene.
Kilde: Asplan Viak AS

Drensvann i tunnelen er definert som innlekkasjevann i fjelltunnelen dvs. vann som kommer
inn gjennom fjellet. Drensvann fra tunnelene vil være tilnærmet rent, og det behøves ikke
rensetiltak på dette vannet.
Vaskevann er spyle/vaskevann fra rengjøring av tunnelen, mens overvann er avrenning fra
biler og evt. snø som blir dratt med inn i tunnelene. Både vaskevann og overvann samles
opp i et separat system adskilt fra drensvannet. Som følge av strengere utslippskrav er det
prosjektert at tunnelvaskevannet skal gå gjennom en sedimenteringstank før det slippes ut.
Holstadtunnelen
Holstadtunnelen er 1350 meter lang, og er i all hovedsak en fjelltunnel. Det er planlagt 3
havarinisjer i hvert tunnelløp.
Det planlegges ett bygg i dagen ved hver ende av tunnelen. I vest, ved Haugerud,
planlegges det et mindre bygg, og i øst ved Skuterud planlegges et bygg på ca.170 kvm
grunnflate med alle nødvendige tekniske funksjoner. På grunn av tunnelens lengde
planlegges i tillegg et teknisk bygg inne i tunnelen.
For rensing av vaskevann og overvann planlegges en sedimenteringstank under bakken ved
siden av det tekniske bygget ved Haugerud. I samme område planlegges et
vannforsyningsbasseng (vann til tunnelvask og slokkevann ved evt. brann).

Figur 30: Tunnelmunninger og teknisk

Figur 31: Tunnelmunninger og teknisk bygg ved Haugerud.

bygg ved Skuterud

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

Figur 28 Bygg i dagen på vestsiden ved

Figur 1-29 Bygg i dagen på østsiden ved Audenbøl

Frestad

.

1.1.3 Fartsgrenser
Det er planlagt 110 km/t som skiltet hastighet for ny E18, men med unntak i og rundt
Vinterbrokrysset.
Ved Vinterbrokrysset er det i nordgående retning nødvendig å senke hastigheten til 90 km/t
fra Nygård mot Vinterbro og 80 km/t for påkjøringsrampen til E6. Avstanden mellom
Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen, samt av- og påkjøringsramper kombinert med krav til
trafikksikkerhet, gjør det umulig med fartsgrense 110 km/t på denne strekningen.

1.1.4 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 Grytelandsbekken, Glenne, Kråkstadelva og
Bergerbekken 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
redusere mengde salt brukt. Det lages en egen ytre miljøplan for driftsfasen der dette temaet
også blir vurdert.

1.1.5 Geologi og geoteknikk
Beskrivelsene av grunnforhold baserer seg på NGUs løsmassekart og omfattende
grunnundersøkelser som er gjennomført innenfor vedtatt vegkorridor. Området preges av
uryddige grunnforhold med store lokale forskjeller i grunnforholdene. Det finnes større
områder med berg i dagen og tynt løsmassedekke, men også områder med svært bløt
sensitiv leire (kvikkleire) og store dybder til fjell.
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På grunn av de dårlige grunnforholdene er det søkt etter løsninger hvor ny E18 ligger «lett» i
terrenget, det vil si uten store skjæringer eller fyllinger. Der det likevel er behov for
skjæringer og fyllinger på grunn av vegens geometri, er fyllingene laget av lette masser som
for eksempel lettklinker, EPC og glassopor. Ved bruene er det gjennomført særskilte
vurderinger knyttet til fundamentering. For plassering av tunnelportalene er det gjort grundige
vurderinger av grunnforhold og nødvendig fjelloverdekning.

1.1.6 Brønner og vannforsyning
Det er kartlagt 29 eiendommer med brønner i planområdet, 15 borebrønner i fjell, 12
løsmassebrønner og 5 gårdsdammer. Se egen rapport «Rapport - Registrering av
eksisterende brønner».
Samtlige brønner er lokale og begrenset, og kartlagt med hensyn til sårbarhet, vannkvalitet,
vannmengde og bruk. Undersøkelsen danner grunnlag for en sårbarhetsvurdering, og en
basis for å vurdere eventuell påvirkning av de enkelte brønnene.
De brønner som ligger mer enn 100 meter fra veganlegget (dvs. midlertidig eller permanent
inngrep i terrenget ved graving, sprengning eller oppfylling av deponier) vil trolig ikke bli
påvirket av ny E18. Brønner som ligger nærmere enn 100 m fra ny veg og/eller
anleggsområdet kan midlertidig eller permanent få dårligere vannkvalitet eller -mengde. For
disse brønnene er det aktuelt med midlertidig eller permanent erstatning av vannforsyningen.
Når det gjelder permanent erstatning er det to alternativer; å etablere en ny brønn eller å
koble til kommunal vannforsyning. Konkrete tiltak /vurderinger for den enkelte brønn vil
gjøres i seinere planfaser.

1.1.7 Omklassifisert E18 øst for Holstadkrysset
Dagens E18 mellom Holstad av Retvet omklassifiseres til fv. 128 og merkes opp med
kjørebanebredde 5,5 m og bred skulder som et tilbud til gående og syklende. Kryssene ved
Prestegårdsalleen, Bjastadveien, Kråkstadveien, Nesveien, Skotbuveien og Audenbølvegen
bygges om for å være bedre tilpasset de lave trafikkmengdene.
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1.1.8 Byggegrenser
For E18 planlegges det i hovedsak med 100 m byggegrense fra ytterste senterlinje, 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.
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2 OMKJØRINGSVEGER VED STENGT E18
I forbindelse med vedlikehold av dagstrekninger og tunneler samt ved større trafikkulykker vil
det være nødvendig å stenge deler av vegstrekningen som innebærer omkjøring.
Omkjøringsalternativene omfatter følgende:
•
•
•

Stenge en kjøreretning på E18 og åpne den andre med overgang til toveis trafikk på
dagstrekninger eller i tunnel.
Benytte omkjøringsveger som beskrevet i de etterfølgende kapitler
Benytte ramper for av- og påkjøring.

Informasjon om omkjøring vil bli gitt via automatiske skilt/lys-regulering (styrt fra
VegTrafikkSentralen (VTS), ved hjelp av skiltvogn eller manuell dirigering. Den aktuelle
situasjonen som krever omkjøring, vil være bestemmende for hvilken omdirigeringsmetode
som blir valgt.
I de etterfølgende kapitler er planlagte stengepunkter vist og definerte omkjøringsruter for de
tre delstrekningene.

2.1 Omkjøringsveg Vinterbro – Nygård
Mellom Nygård og Vinterbro blir omkjøringsruten langs de kommunale veien Myråsdalen og
Kveldroveien. Tilkoblingspunkter blir østre rundkjøring i Vinterbrokrysset og vestre
rundkjøring i Nygårdskrysset. Trafikkmengden langs Myråsdalen/ Kveldroveien er anslått til
6000 ÅDT i 2043.
Omkjøringsruta er vist i øvre del av figur 30.
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Figur 30: Myråsdalen og Kveldroveien blir omkjøringsveger mellom Vinterbro og Nygård. Fv. 154 Søndre
Tverrvei forbi Ski sentrum og fv. 152 Åsveien blir omkjøringsrute mellom Nygård og Holstad. Se kap 2.2.

Figuren viser trafikkmengder i framtidig situasjon på E18 på strekningen Vinterbro til Retvet.
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Figur 31 ÅDT for E18 i fremtidig situasjon (2043). Kilde: Trafikktellinger og gjennomførte
transportmodellberegninger i forbindelse med kommunedelplanen.
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2.2 Omkjøringsveg Nygård – Holstad
Dersom ny E18 må stenges mellom Nygård og Holstad er omkjøringsrute planlagt langs fv.
154 Søndre Tverrvei forbi Ski sentrum og videre langs fv. 152 Åsveien ned til dagens
rundkjøring ved Holstad, og videre langs ny fv. 128 (dagens E18) fram til det nye
Holstadkrysset. Dette vegnettet er beregnet til å ha en trafikkmengde på i størrelsesorden
15. – 16.000 ÅDT i 2043. Omkjøringsruta er vist i figur 30, og trafikkmengder er vist i figur
31.

2.3 Omkjøringsveg Holstad – Revet (Elvestad)
Dersom ny E18 må stenges mellom Holstad og Elvestad, blir dagens E18 (ny fv. 128)
omkjøringsvei. Siden det ikke er kryssområder mellom Holstad og Elvestad må omkjøringen
være helt fram til Elvestadkrysset. Trafikkmengder på strekningen er vist i figur 31.
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Figur 32: Omkjøringsrute ved stengt ny E18 mellom Holstad og Elvestad
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3 METODE
3.1 Prosess
Bakgrunnen for analysen er plan- og bygningslovens § 4-3, Samfunnssikkerhet og risiko- og
sårbarhetsanalyse, hvor følgende framgår:
«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.

Formålet med PBL § 4-3 er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse,
miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Oppgaven består i å ha sikkerhet som et
perspektiv og en oppgave både i den sektorovergripende samfunnsplanleggingen, og i
arealplanleggingen. Det er også en viktig sammenheng mellom samfunnsplanlegging og
arealplanlegging på dette feltet.
Analysen er basert på Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven, temaveileder (2011) og
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2011). I tillegg er
Statens vegvesens håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken lagt til grunn for arbeidet.
Analysen tar utgangspunkt i foreliggende forslag til løsninger i reguleringsplan (jf. Kap 1). I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter som Statens
vegvesens håndbok N100 om veg- og gateutforming.
Analysen er gjennomført i henhold til trinnene som er vist i figuren nedenfor.

Figur 33: Trinn i ROS-analysen, figur hentet fra NS 5814.
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Arbeidet med ROS-analysen har pågått parallelt med planprosessen for reguleringsplanen
og har bestått av følgende delprosesser:
ROS-samling den 7. mai 2015 med deltakere fra Statens vegvesen, Ås kommune og
Asplan Viak. Ski kommune, brann/politi, fylkesmannen i Oslo og Akershus og
vegtrafikksentralen var også invitert til ROS-samlingen, men var forhindret i å delta.
Grunnlaget samlingen var ROS-analysen fra kommunedelplanen, Miljørisikoanalysen
som er utarbeidet som et ledd i Ytre Miljø-planarbeidet, samt en aktuelle uønskede
hendelser knyttet til trafikksikkerhet som Statens vegvesen hadde utarbeidet i forkant
av analysen.
Hovedfokus for ROS-analysen er driftsfasen. Dette fordi anleggsfasen blir ivaretatt
gjennom en egen SHA-analyse.
Rapport med ROS-analyse er utarbeidet i etterkant av møtet. I arbeidet med å
utarbeide rapporten er DSBs sjekkliste benyttet for å sortere uønskede hendelser.
ROS-møte med utrykningsetatene 02.09.2015
Det er også gjennomført en miljørisikoanalyse som del av plan for Ytre miljø (3.12.2014).
Denne har vært lagt til grunn for utarbeidelsen av den ordinære ROS-analysen.
Det er gjennomført en egen prosess knyttet til helse og sikkerhet i anleggsfasen siden
Byggherreforskriften stiller klare krav til at SHA er ivaretatt i reguleringsplanfasen. Arbeidet er
gjort i form av et arbeidsmøte 26. august 2015. Til møtet forelå utkast til faseplaner og
gjennomføring av anleggsarbeider ifm. bygging av ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro.
Arbeidet omfatter å indentifisere uønskede hendelser som man tenker seg kan oppstå under
de enkelte anleggsarbeidene som er planlagt og foreslå risikoreduserende tiltak. En mer
detaljert fareidentifikasjon med tilhørende risikovurderinger av de enkelte uønskede
hendelsene vil bli utført i den framtidige byggefasen av prosjektet.
ROS-analyseprosessen er styrt og rapportert av Asplan Viak AS. Følgende har deltatt i
analyseprosessen:
Ås kommune: Jan Fredrik Aarseth
Follo brannvesen: Jan Erik Fredriksen
Follo politidistrikt: Johan Stokkeland
Utkast til ROS-analyse rapport er presentert i samarbeidsgruppemøte med Ås og Ski
kommuner (Liv Søyseth, Ås kommune og Kristian Larsen, Ski kommune).
Statens vegvesen: Åsmund Røseid, Finn Gulbrandsen, Marius Hofseth, Jan Birger Lund,
Lisa Steinnes Rø, Lene Sørlie Heier.
Asplan Viak: Kristin Strand Amundsen, Jan Martin Ståvi, Morten Mortensen, Ane Fyksen.
I rapporteringen fra arbeidet er det skilt mellom Plan-ROS og Trafikksikkerhets-ROS når det
gjelder kriterier for sannsynlighet og konsekvens. Dette er nærmere omtalt i kapittel 2.2.
Analysene er presentert i kapittel 4 og 5 i rapporten.
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3.2 Kriterier for sannsynlighet og konsekvens
3.2.1

Plan ROS

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
•

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede

•

Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (en til flere ganger i året)

•

Mindre sannsynlig (2) – kan skje, men neppe oftere enn ca. hvert 10. år

• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke usannsynlig, men skjer sjeldnere enn hvert 100. år
Ved vurdering av sannsynlighet er det så langt mulig og relevant lagt kunnskap om historiske
hendelser til grunn.
Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser er vist i Tabell 1.

Tabell 1Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser.

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

Ingen alvorlig skade

Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig

Ulykke med få/små skader

Ikke varig skade

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins

3. Alvorlig

Ulykke med
behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlingskrevende skade

System settes ut av drift
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

4. Svært alvorlig

Ulykke med personskade
som medfører varig mén;
mange skadd

Langvarig miljøskade

System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom

5. Katastrofalt

Ulykke med dødsfall

Varig miljøskade

Uopprettelig skade på
viktig samfunnsfunksjon

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 2.
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Tabell 2 Matrise for risikovurdering.
Konsekvens:

1. Ubetydelig

Sannsynlighet:

2. Mindre
alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært
alvorlig

5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

•
•
•
•

Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig
Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene

3.2.2

Trafikksikkerhets-ROS

For hendelser knyttet til trafikkulykker er det benyttet litt andre kriterier enn for plan-ROS
hendelsene.
Utgangspunktet for denne delen av analysen er å avdekke risiko for trafikkuhell med alvorlig
personskade eller dødsfall. Ulykker med kun materielle skader er ikke vurdert. Analysen
omfatter ikke risiko for trafikkulykke under anleggsgjennomføring.
Kriteriene for frekvens, dvs. sannsynlighet for at trafikkulykke med alvorlig personskade eller
dødsfall inntreffer på det planlagte veganlegget, er slik:
4. Svært ofte (1 gang pr år)
3. Ofte (1 gang hvert 2.-10 år)
2. Sjelden (1 gang hvert 10. – 30. år)
1. Svært sjelden (sjeldnere enn hvert 30. år)

Kriteriene for konsekvens av alvorlige trafikkuhell er:
1. Alvorlig personskade
2. Ulykke med en drept
3. Ulykke med flere drepte

Mulige hendelser med stor sannsynlighet og alvorlig utfall krever tiltak, jf matrisen bak gjennomgangen
av aktuelle hendelser.
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Tabell 3: Matrise for risikovurdering trafikksikkerhets ROS

Konsekvens
Frekvens

1. Alvorlig skadd

2. Drept

3. Flere drept

(4) Svært ofte
(1 gang pr år)
(3) Ofte
(1 gang hvert 2.-10 år)
(2) Sjelden
(1 gang hvert 10. – 30. år)
(1) Svært sjelden
(mer enn 30 år)

Tiltak nødvendig
Tiltak bør vurderes
Tiltak skal vurderes
Tiltak ikke nødvendig
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4 OVERORDNET RISIKOSITUASJON
4.1 Overordnede vurderinger
Innenfor planområdet er det et større overflatevann, Østensjøvann, og ett lite tjern,
Glennetjernet. Det er flere elver/bekker (Fåleslora, Vassflogbekken, Bølstadbekken,
Gryteandsbekken, Hølenvassdraget, Kråkstadelva, Bergerbekken/ Tingulstadbekken) i
planområdet som alle er sterkt påvirket av de store landbruksarealene i området. Nord-vestre
del av planområdet renner til drikkevannskilden Gjersjøen, og sør-østre del av planområdet
renner til Hobølelva og videre til drikkevannskilden Vansjø. Både Gjersjøen og Østensjøvann
har god økologisk tilstand (PURA, årsrapport 2014). Det er bestemt at alt overvann fra både
dagsone og tunnelvaskevann, skal renses før utslipp til resipient. Rensedammer vil
erfaringsmessig holde tilbake mellom 70 og 90 % av partiklene og forurensninger bundet til
partikler, slik som tungmetaller og PAH. Løste forurensninger og salter vil imidlertid passere
rensedammene.
Østensjøvannet er vernet som naturreservat og en viktig fuglelokalitet.
Planområdet består av landbruksområder med jord av svært god kvalitet som er viktig for
matproduksjonen. Disse trues av nedbygging, forurensning og utarming. Landskapsbildet og
kulturmiljøene gir området særpreg og identitet som må vernes om ved å ta vare på
kulturminner og kulturlandskap.
I følge kvartærgeologisk kart fra ngu.no består løsmassene i området hovedsakelig av
marine strand- og havavsetninger. Det er utført en rekke grunnundersøkelser som viser at
det er varierende grunnforhold langs strekningen, fra berg i dagen til partier med sensitiv /
kvikk leire. Grunnvannsmålinger viser at det er områder /lag med poreovertrykk. Geotekniske
vurderinger er dokumentert i egne arbeidsnotater, for dagsonene (fyllinger og skjæringer)
samt geotekniske fundamenteringsløsninger i forbindelse med de planlagte konstruksjonene
(bruer, kulverter osv).
En vedtatt kommunedelplan (fra 2012) ligger til grunn for arbeidet med reguleringsplan. Det
ble gjennomført en ROS-analyse i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen. I
kommunedelplanen ble følgende områder trukket fram med spesiell risiko, som fortsatt er
relevant for reguleringsplanarbeidet:
•
•
•
•

Forurensning av drikkevannskilden Gjersjøen
Skade på Østensjøvannet naturreservat pga. avrenning til Grytelandsbekken under
anlegg og drift.
Trafikkulykker: møteulykke pga. feil kjøreretning, påkjøring ved kjøretøystans,
bilbrann i tunnel, lav sol ved tunnelmunninger, viltpåkjørsel og utforkjøring.
Krysningspunktet mellom Østfoldbanen og E18 er påpekt som et kritisk punkt i
forhold til anleggsgjennomkjøring.

Alle disse hendelsene er vurdert i foreliggende rapport.
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4.2 Hendelser og situasjoner det ikke er knyttet risiko til
Hendelser som er vurdert i henhold til DSBs sjekkliste, men som er kvittert ut fordi de ikke er
relevante i planområdet/planen, er beskrevet her.

4.2.1

Naturrisiko

Tiltaket som planen åpner for er vurdert til ikke å berøre hendelser knyttet til steinskred,
steinsprang, sørpeskred, tidevannsflom, vind eller terrengformasjoner med spesiell fare.
Området er definert til å ha middels aktsomhet for radon, men dette er ikke relevant for
vegtiltak.

4.2.2

Sårbare områder

Tiltaket berører både sårbare naturområder, naturvernområder, vassdragsområder,
kulturminner og kulturmiljøer, samt viktige landbruksområder og friluftsområder, så samtlige
kategorier sårbare områder berøres av ny E18 Vinterbro – Retvet.

4.2.3

Teknisk og sosial infrastruktur

Tiltaket berører ikke havn/kaianlegg, sykehus/-hjem eller andre institusjoner,
forsvarsområder eller tilfluktsrom.

4.2.4

Virksomhetsrisiko

Tiltaket berøres ikke av hendelser knyttet til støybelastning utenom vegen, kilder til akutt eller
permanent forurensning, fare for elektromagnetisk stråling, ulykke med farlig gods til/fra
planområdet samt gruver og steintipper.
Tiltaket er vurdert til å ikke være et terrormål i seg selv og det er ikke potensielle terrormål i
nærheten.
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5 PLAN ROS
5.1 Naturrisiko
5.1.1

Analyse av og tiltak mot uønskede hendelser

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
Hendelse/Situasjon

1.

Steinskred; steinsprang

Sanns.

Kons.

2

3

2

3

Risiko

God sikring når skjæringen etableres,
tilstrekkelig beredskap og gode
driftsrutiner
Ref. arbeidsnotater med geotekniske
vurderinger (Multiconsult).

Ras fjellskjæring Vinterbro
2.

Løsmasseskred

Kvikkleireskred Bølstadbekken,
Skuterud, Glennetjern,
Kråkstadelva og Audenbøl.

På bakgrunn av grunnundersøkelser
mv. er det registrert 7 områder med
løsmasser bestående av påvist eller
antatt sprøbruddmateriale og/eller
kvikkleire. Områdene er merket som
Hensynssone på plankartene med
tilhørende planbestemmelser.

Kvikkleireskred i forbindelse med
etablering av massedeponier

3.

Flom Kråkstadelva

1

3

Bru over Kråkstadelva er dimensjonert i
fht. flom.

3

1

Forurensning blir svært fortynnet pga.
store mengder vann.

3

1

Forurensning blir svært fortynnet pga.
store mengder vann.

E18 blir oversvømt.
4.

Flom Vassflogbekken

Flom Vassflobekken medfører at
rensebasseng ikke fungerer og at
tilgang til rensebasseng
reduseres.
5.

Flom Kråkstadelva

Flom Kråkstadelva medfører at
rensebasseng ikke fungerer

5.1.2

Kilde/Kommentar/Tiltak

Hendelser med naturrisiko

Tabell 4 Risikovurdering for naturrisiko
Konsekvens:

1. Ubetydelig

Sannsynlighet:

2. Mindre
alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært
alvorlig

5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

3, 4, 5

2. Mindre sannsynlig

1, 2

1. Lite sannsynlig
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I driftssituasjonen kan det være risiko for steinsprang i fjellskjæringa ved den vestre
rundkjøringa på Vinterbro. I driftsfase er det derfor et risikoreduserende tiltak at denne
fjellskjæringa følges nøye opp med gode driftsrutiner og tilstrekkelig beredskap. Det er liten
risiko for masseras i driftsfasen da det er prosjektert med stabiliserende tiltak.
Generelt når det gjelder geoteknikk / løsmasseskred er det lagt til grunn at anbefalinger i
geotekniske arbeidsnotater følges opp i prosjektering og anleggsgjennomføring. Brua over
Bølstadbekken ligger i et område hvor det registrert poreovertrykk og geotekniske tiltak er
beskrevet. Mellom tunnelmunningen ved Nordre Skuterud gård og østover mot
Grytlandsbekken er det krevende grunnforhold (stedvis sensitiv leire og poreovertrykk). Tiltak
for å kontroll med poretrykk i anleggsfasen er vurdert og dokumentert i eget notat. I tillegg er
det vurdert spesielle fundamenteringsløsninger for brua over Grytlandsbekken. På
strekningen forbi Glennetjern er stabiliteten vurdert å være anstrengt og tiltak for å unngå
skred er vurdert. Disse vurderingene er dokumentert i eget notat. For brua over
Kråkstadelva er det tatt hensyn til kartlagte grunnforhold ved valg av
fundamenteringsløsning. Ved vestre tunnelpåhugg i Frestadtunnelen er det stedvis bløt leire,
og gjennomføring vil være anleggsteknisk krevende. I neste planfase må det gjøres
stabilitetsberegninger for å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. Også på strekningen østover
etter østre tunnelpåhugg på Frestadtunnelen er det vanskelige grunnforhold (bløt leire med
stor mektighet). I henhold til beskrivelsen i geoteknisk notat må fyllinger på denne
strekningen etableres med lette masser og bygges opp over tid for å unngå
poretrykksoppbygging.
Kråkstadelva er flomutsatt, men ny E18 går i lang bru over elva. Det er derfor ingen risiko for
flomvann fra Kråkstadelva og skal komme opp på E18. I flomsituasjoner kan
rensebassengene nær flomutsatte vassdrag ikke vil fungere på grunn av store vannmengder
(Vassflobekken / Kråkstadelva). Det er imidlertid vurdert til å ha liten konsekvens fordi slike
vannmengder bidrar til at forurensning fortynnes tilstrekkelig.

5.2 Sårbare områder
5.2.1

Analyse av og tiltak mot uønskede hendelser

Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
Hendelse/Situasjon

6.

Sårbar flora

Sanns.

Kons.

2

2

Ødeleggelser av rødlistede arter
og skade på verdifulle naturtyper.

7.

Sårbar fauna/fisk

Fuglelivet ved Glennetjern blir
forstyrret av støy i hekkeperiode
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Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

Ref. KU Rapport Naturmiljø og rapport
om massedeponier.
M8: Berører lokalitet gammel barskog

2

2

M24: Berører naturtypelokalitet Østre
Myrvoll.
Ref. eget notat som omhandler
kartlegging av fuglelivet ved Glennetjern
som er et viktig grunnlag for å overvåke/
dokumentere evt. endinger.
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8.

Sårbar fauna/fisk

2

2

Ref. egne arbeidsnotater som omhandler
kartlegging av salamandere ved Holstad.
Utforming og utstrekning av
massedeponier er tilpasset resultat av
salamanderkartleggingen. Tidligere
vurdert deponi 5 reguleres ikke, og nytt
deponi 4b er justert / tilpasset
salamanderkartlegging.

4

2

Ref. Naturmiljørapport.

4

1

Ingen tiltak.

3

3

Planlagt oppsamling av vegvann på bru
til sandfangskum og oljeavskiller. I tillegg
utvikle varslingsrutiner for innsatsstyrker.

2

4

Lukket system for tunnelvaskevann med
gode driftsrutiner, oppsamling av alt
vegvann som renses i
sedimentasjonsdammer, mulighet for å
stenge for å hindre utslipp til resipient,
beredskapsplan må være kjent for
brannvesen for rask aksjon, bevissthet
rundt saltingsstrategi.

4

2

Oppsamling av alt vegvann som renses i
sedimentasjonsdammer, mulighet for å
stenge for å hindre utslipp til resipient,
beredskapsplan må være kjent for
brannvesen for rask aksjon, bevissthet
rundt saltingsstrategi.

2

3

Lukket system for tunnelvaskevann med
gode driftsrutiner, oppsamling av alt
vegvann som renses i
sedimentasjonsdammer, mulighet for å
stenge for å hindre utslipp til resipient,
beredskapsplan må være kjent for
brannvesen for rask aksjon, bevissthet
rundt saltingsstrategi.

2

3

For veganlegget etableres rensedammer
for å forhindre dette.

Inngrep i leveområde for
rødlisteart amfibier i nærheten av
nytt Holstadkryss.
Massedeponier M5 og M4b
To naturtypelokaliteter (små og
storsalamandere) er innenfor
influensområdet til M19.
9.

Naturvernområder

Inngrep i naturtypelokalitet langs
Vassflobekken
10. Naturvernområder
Naturtypelokalitet gammel
barskog blir borte
Gjelder M8 og M24
11. Naturvernområder
Påvirkning NR Østensjøvannet
via Grytlandsbekken ved
trafikkuhell på ny E18.
12. Vassdragsområder
Forurensning Bergerbekken /
Kråkstadelva som går til
drikkevannskilde enten ved uhell
eller ved ordinær drift.

13. Vassdragsområder
Forurensning Vassflobekken som
går direkte til drikkevannskilde
ved uhell eller ordinær drift

14. Vassdragsområder
Forurensning
Bølstadbekken/Årungen

15. Vassdragsområder
Erosjon fra
veganlegget/sideterrenget/massedeponi kan slamme til bekker

Tiltak og konsekvenser for
massedeponiene er beskrevet i
temarapport «Deponier».

Aktuelt for følgende
massedeponier:
M4, M8, M19, M24
16. Nyere tids kulturminne/-miljø
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3

Ref. temarapport KU Kulturminner /
kulturmiljø.
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Erosjon av kulturminner på
Oppsal.
17. Viktige landbruksområder

4

2

Ref. temarapport Naturressurser og
Kulturminner og – miljø. Bygging av ny
E18 fører til beslag av i størrelsesorden
500 dekar dyrka mark. Tiltakshaver er
forpliktet til å erstatte all dyrka mark med
ny dyrka mark med tilsvarende kvalitet.
Jfr. «Ny jord»-prosjektet.

4

1

Ingen alvorlig helseskade. Reduserer
kvalitet på friluftsopplevelsen.

2

2

Merke turstier, oppdatere turkart,
tilrettelegge og vedlikeholde

4

3

Tilgang til Nøstvetmarka opprettholdes.

(både jord-/skogressurser og
kulturlandskap)

18. Parker og friluftsområder
-sjenerende støy i
rekreasjonsområder
(Nøstvetmarka ved Vinterbro,
Holstadmarka, Grytlandskogen,
dagstrekning mellom tunnelene
Frestad)
19. Parker og friluftsområder
Barrierevirkninger for
friluftsliv ved dagstrekninger i
jomfruelig terreng
20. Parker og friluftsområder
100-metersskogen ved
Vinterbro bhg forsvinner

5.2.2

Hendelser i sårbare områder

Tabell 5: Risikovurdering for sårbare områder
Konsekvens:

1. Ubetydelig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

10, 18

2. Mindre
alvorlig
9,13, 17

4. Svært
alvorlig

5. Katastrofalt

20
11

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig

3. Alvorlig

6, 7,8,19

14, 15, 16

12

1. Lite sannsynlig

E18 mellom Vinterbro og Nygård går langs en verdifull naturtypelokalitet (Vassflogbekken)
og det er risiko for at tiltaket medfører ytterligere inngrep i lokalitetens randsone. For å
redusere konsekvens av dette er det viktig å hindre utilsiktede inngrep.
Glennetjern har et rikt fugleliv som er sårbart for støy, spesielt i hekkeperioden. For å få
oversikt over konsekvensene bør området overvåkes i driftsfasen. Det er registrert 53
fuglearter i og rundt Glennetjernet og et stort flertall av fugleartene må anses som vanlige
arter. Skogdue, tidligere rødlistet har trolig hekket i skogen ved Glennetjern frem til det ble
hogd i dette området i 2014. Det er ikke gjort observasjoner av skogdue etter dette.
E18 går gjennom et jordbrukslandskap som er sårbart mot saltpåvirkning. Ny veg med bedre
drenering langs vegen vil trolig forebygge spredning av saltforurenset vann og annen
avrenning med forurensning fra vegbanen til side terrenget.
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Det er spesielt viktig at Vassflobekken som fører direkte til Gjersjøen som er
drikkevannskilde og Bergerbekken / Kråkstadelva som fører til Morsavassdraget skjermes for
eventuelle utslipp. Det samme gjelder NR Østensjøvannet og Grytelandsbekken.
For noen av deponiene må det i anleggsperioden avsettes areal og etablere rensedam for
oppsamling av partikkelavrenning før utslipp til resipient. Dette er beskrevet i
massedeponirapporten. For andre deponier er det beskrevet at det bør etableres rensedam
både i anleggsperioden og i driftsperioden for oppsamling av partikkelavrenning før innløp til
kum og rør.
Nær nytt Holstadkryss er det registrert en rødlisteartet amfibieforekomst. Det er gjennomført
registeringer av vandringsveger og overvintrings/overnattingsplasser for salamandere i dette
området. Et tidligere vurdert alternativ for massedeponi (M5, ref massedeponirapporten)
utgår for å ivareta vandringsveger/ overnattingsplasser for salamanderne.
For friluftslivet i området er det risiko for at den nye E18 vil gi barrierevirkninger i form av at
dagens turstier avskjæres og må legges om. I den sammenheng er det viktig at det merkes
godt og at dagens kartverk oppdateres. Støy i friluftsområdene kan oppleves som
sjenerende, men er ikke helseskadelig.
Det finnes mange kulturminner som blir direkte og indirekte berørt langs strekningen. Flere
kulturminner går tapt som en følge av utbyggingen. For kulturminner som ligger nært inntil
tiltaket og blir indirekte berørt er det viktig å hindre at kulturminnet blir skadet f.eks ved
erosjon.
100-metersskogen ved Vinterbro barnehage blir berør av utbyggingen av ny E18 på
Vinterbrosletta. Det er ikke foreslått spesielle avbøtende tiltak mot dette, men tilgang til
Nøstvetmarka i form av fortau langs vegsystemet/rundkjøringer over E6/E18 er ivaretatt
gjennom planforslaget.
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5.3 Teknisk og sosial infrastruktur
5.3.1

Analyse av og tiltak mot uønskede hendelser

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
Hendelse/Situasjon

21. Planlagt stenging av E18
Vinterbro - Nygård

Sanns.

Kons.

3

1

2

2

Planlagt stenging av E18 mellom
Vinterbro og Nygård på grunn av
nødvendig drift og vedlikehold.
Trafikken flyttes over til
Myråsdalen, og Kveldroveien.

22. Ikke-planlagt stenging av E18
mellom Vinterbro og Nygård
Stenging av E18 mellom Vinterbro
og Nygård på grunn av hendelse
(ulykke eller lignende)

23. Planlagt stenging av E18
Nygård og Holstad

3

1

3

2

Planlagt stenging av E18 mellom
Nygård og Holstad på grunn av
nødvendig drift og vedlikehold.
Trafikken må da ledes via Søndre
tverrvei og fv 152.

24. Ikke-planlagt stenging av E18
mellom Nygård og Holstad
Stenging av E18 mellom Nygård
og Holstad på grunn av hendelse
(ulykke eller lignende)

25. Planlagt stenging av E18
mellom Holstad og Retvet
Planlagt stenging av E18 mellom
Holstad og Retvet på grunn av
nødvendig drift og vedlikehold.
Dagens E18 (ny fv 128) blir
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3

1

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

Myråsdalen / Kveldroveien
bør vurderes å gjøres
forkjørsregulert for best
mulig avvikling i
avvikssituasjonen.

Samme omkjøringsrute som
hendelse 22. Etablering av
havarilommer mellom
Vinterbro og Nygård bør
vurderes i byggeplanfasen
slik at man kan ha
toveistrafikk i
avvikssituasjon.
Vurdere åpninger i
midtrekkverket (store nok for
tyngre kjøretøy) for å ha
mulighet for å lede trafikk
over i motsatt kjørefelt ved
uhell.
Omkjøringsrute via Søndre
Tverrvei og fv 152. Det er i
dag avviklingsproblemer i
kryssene ved Ski sentrum,
dette vil forsterkes i en
avvikssituasjon. På grunn av
lavere trafikkmengder vi
behov for stenging være
mindre enn på strekningen
for øvrig.
Samme omkjøringsrute som
hendelse 24.
Vurdere åpninger i
midtrekkverket (store nok for
tyngre kjøretøy) for å ha
mulighet for å lede trafikk
over i motsatt kjørefelt ved
uhell.
Både Holstadtunnelen og
Frestadtunnelen ligger på
denne strekningen.
Dagens E18 er ok
omkjøringsvei om natta, selv
om man merker opp kjørefelt
i 5,5 m bredde og
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omkjøringsrute, helt fram til
Elvestadkrysset.

26. Ikke-planlagt stenging av E18
mellom Holstad og Retvet

omarbeider/innsnevrer
kryssene ved Bjastadveien,
Nesveien og Skotbuveien/
Audenbølveien.

3

2

Samme omkjøringsrute som
hendelse 28.
Ved uhell i eller ved
tunnelene kan trafikken
omdirigeres via
katastrofeåpninger.

Stenging av E18 mellom Nygård
og Holstad på grunn av hendelse
(ulykke eller lignende).

Ved Retvet: vurder en
løsning med mulighet for
avslipp med bom fra ny E18
og til fv 128 som politiet kan
bruke til omdirigering av
nødsituasjon /stopp på E18.
Vurdere større arealer på
hver side av
tunnelmunningene slik at
redningshelikopter kan
lande.

27. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstid
mm)

2

3

Alle gårdsveier har fått ny
atkomst. Utrykningsetatene
må gjøres kjent med de nye
løsningene for atkomstveier.

1

3

Ny E18 har 3 m bred
skulder, som muliggjør at
politi kan stoppe kjøretøy
også på strekningen mellom
Holstad og Retvet hvor det
ikke er kryssområde.

3

3

Det er kartlagt 29
eiendommer med brønner i
område som grunnlag for å
vurdere konsekvenser og
erstatningsløsninger i
seinere planfaser.

Lengre uttrykningstid til gårder
som får nye adkomstveger
28. Brann/politi/ambulanse/sivilforsvar (utrykningstid mm)
Politi får ikke stoppet kjøretøy
utenom kryssområder. Gjelder
spesielt på strekningen Holstad –
Retvet.
29. Vannforsyning og avløpsnett
Redusert kapasitet og kvalitet på
drikkevannsbrønner
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5.3.2

Hendelser knyttet til teknisk og sosial infrastruktur

Tabell 6: Risikovurdering for teknisk og sosial infrastruktur ((a) – driftsfase)
Konsekvens:

1. Ubetydelig

Sannsynlighet:

2. Mindre
alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært
alvorlig

5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

21, 23, 25

2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

24, 26

29

22

27
28

Ved stenging av E18 mellom Vinterbro og Nygård (både planlagt og ikke-planlagt stenging)
vil trafikken ledes ut på de kommunale veiene Myråsdalen og Kveldroveien. Disse veiene er
vurdert omklassifisert til fylkesveger for å sikre tilgang som omkjøringsveg, men man finner
det ikke nødvendig. Disse veiene vil derfor fortsette å være kommunale veger. Myråsdalen
og Kveldroveien er ikke forkjørsregulert i dagens situasjon, og det er to kryss på strekningen.
I seinere planfaser bør det vurderes å forkjørsregulere disse vegene for å få best mulig
avvikling i avvikssituasjonen.
Dersom E18 stenges i begge retninger samtidig, kan det bli avviklingsproblemer på grunn av
konflikterende trafikkstrømmer i Nygårdskrysset. Snuing av ramper i vestre rundkjøring av
Nygårdskrysset vil avhjelpe denne situasjonen. Denne løsningen er vurdert, men forkastet
blant annet fordi beslag av dyrka mark da vil øke og at ramper da vil komme i konflikt med
Leonardo Da Vinci bru.
Det er ikke planlagt havariåpninger mellom Vinterbro og Nygård, men det anbefales at man
vurderer dette nærmere i byggeplanfasen. Alternativt kan man vurdere mulighet åpning av
midtdeler for å kunne kjøre toveis trafikk i de feltene som ikke er stengt.
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.
Et mulig tiltak er å vurdere muligheter for å åpne midtrekkverket, og da må åpning som er
stor nok for tyngre kjøretøyer. Dette for å ha mulighet for å lede trafikk over til motgående
kjørefelt ved uhell. Det vil bli lagt inn slike åpninger for hver 3. kilometer (ca.).
Fra politiets side er det ønskelig med areal slik at politiet skal kunne stoppe et kjøretøy også
utenom kryss. Dette gjelder spesielt den lange strekningen Elvestad-Holstad. Planforslaget
har satt av tilstrekkelig areal til å etablere dette. Nøyaktig plassering vurderes nærmere i
byggeplanen.
Det er kartlagt 29 eiendommer med brønner i planområdet, 15 borebrønner i fjell, 12
løsmassebrønner og 5 gårdsdammer. Se egen rapport nr. 263 Registrering av eksisterende
brønner.
Samtlige brønner er lokale 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.
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I områder der brønnen 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 vannmengde.
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.

5.4 Virksomhetsrisiko
5.4.1

Analyse av og tiltak mot uønskede hendelser

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
Hendelse/Situasjon

30. Tiltak i planområdet
som medfører fare for
forurensning til grunn
eller sjø/vassdrag

Sanns
.

Kons.

2

3

Generell avrenning til
bekker og vassdrag

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

En overordnet føring når det gjelder avrenning til
bekker og vassdrag er at alt overflatevann og
tunnelvann fra E18 skal renses før det slippes til
resipienter. Ref. grunnlagsrapport rapport 212
Vannmiljø som beskriver rensetiltak og
konsekvenser.
Også for planlagte massedeponier er det
beskrevet løsninger for å unngå avrenning til
bekker og vassdrag.

31. Tiltak i planområdet
som medfører fare for
forurensning til grunn
eller sjø/vassdrag

2

3

Grunnlagsrapport 212 Vannmiljø beskriver detaljert
de renseløsninger som er planlagt i forhold til
Glennetjern.

2

3

Grunnlagsrapport 212 Vannmiljø beskriver detaljert
de renseløsninger som er planlagt i forhold til
Glennetjern. Det er både planlagt komplett
rensedam og «diffus avrenning» for redusere
saltkonsentrasjonen i de mest utsatte periodene

3

1

Ingen tiltak.

3

1

Ingen tiltak.

Redusert vannstand i
Glennetjern kan føre til
gjengroing og tap av
artsmangfold
32. Tiltak i planområdet
som medfører fare for
forurensning til grunn
eller sjø/vassdrag.
Økt saltkonsentrasjon
Glennetjern
33. Lysforurensning
For boligbebyggelse som
har innsyn til ny E18
34. Lysforurensning
For friluftsområder
Holstadmarka,
Grytlandsskogen, dagsone
Frestad
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35. Planen/tiltaket medfører
økt støybelastning

4

3

Det er gjort støyberegninger som del av arbeidet
med reguleringsplan. Disse er dokumentert i
underlagsrapport nr 305 Støyberegninger.
Støysonekart er vist på X-tegninger. Retningslinje
T-1442 skal tilfredsstilles.

36. Planen/tiltaket medfører
økt støybelastning

3

3

Vurdere redusert hastighet, toveisregulering i ett
kjørefelt på E18 og varsling ved planlagt
omkjøring.

37. Skog-/lyngbrann

1

2

38. Tankbil med farlig gods
velter

2

2

Brannfaren må overvåkes i tørre perioder.
Rensedammer er utstyrt med dykket rør mellom
for-basseng og sedimentasjonskammer sikrer at
for-bassenget også kan benyttes som oljeavskiller
og sikkerhet ved eventuelle tankbilvelt.

39. Påkjørsel av bil eller
personell ved atkomst
til teknisk rom

1

4

Mulige avbøtende tiltak som må vurderes er
utforming av rekkverk, adkomst til driftsbygning fra
baksiden, varmekabler i dekket

40. Påkjørsel av arbeidere
ved arbeid i tunnelene
når tunnelene er stengt

2

3

Det bør vurderes doble sett med bommer ved
stengt tunnel for å hindre uønsket innkjøring i
tunnelene.

41. Påkjørsel av personer
ved havarilommer i og
utenfor tunnel, samt
ved stopp på skulder

2

2

42. Påkjørsel kontrollør ved
på E18 ved
kontrollplass Holstad

1

4

3 m bred vegskulder gjør at sannsynlighet er lav.
Planlagt skilting med mulighet for å stenge kjørefelt
og redusere fartsgrense gjør at også konsekvens
blir relativt lav.
Bør lage et system slik at man unngår at
mannskap må stå nede på E18 for å vinke inn biler
til kontrollplassen. (Risiko er forutsatt at mannskap
må stå nede på E18).

43. Påkjørsel av
tunnelutstyr

2

3

Høydehinder før tunnelportal. Vurdere å sette opp
høydehinder i Holstad- og Elvestadkrysset.

44. Brann i buss/tyngre
kjøretøy

2

3

Sannsynlighet og konsekvens satt på bakgrunn av
TUSI-beregninger. Ref. Forprosjektrapport tunnel.

Boliger langs omkjøringsveg
mellom får økt støy i
avviksituasjon.

Buss/ tyngre kjøretøy
begynner å brenne i en av
tunnelene (Holstad eller
Frestad)
45. Brann i personbil
Personbil begynner å
brenne i en av tunnelene
(Holstad eller Frestad)

Statens vegvesen Region Øst

Løsninger for slokkevann er beskrevet i rapporten
Forprosjekt tunneler.

1

3

Sannsynlighet og konsekvens satt på bakgrunn av
TUSI-beregninger. Ref. Forprosjektrapport tunnel.
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5.4.2

Hendelser knyttet til virksomhetsrisiko

Tabell 7: Risikovurdering for virksomhetsrisiko
Konsekvens:

1. Ubetydelig

Sannsynlighet:

2. Mindre
alvorlig

4. Svært
alvorlig

5. Katastrofalt

35

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

3. Alvorlig

33, 34

36
38,41

2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

37

30, 31,32,
40,43,44
45

39,42

Etter at ny E18 har åpnet, vil vannet fra vegarealer (overvann) og tunneler samles opp og
ledes til utslippspunkt med rensetiltak. Dette krever langsgående overvannssystem med
utslippspunkt der det er hensiktsmessig å anlegge rensesystem. Planlagte rensetiltak er
beskrevet i grunnlagsrapport 212 Vannmiljø.
Der det er egnet kan rensedammene etableres så tidlig som mulig i anleggsperioden slik at
de kan fungere som sedimentasjonsfeller for avrenning fra anleggsområdene. I tillegg kan
man vurdere midlertidige renseløsninger i anleggsfasen der avrenningen ikke fanges opp av
planlagte permanente renseløsninger.
Basert på støyberegningene i arbeidet med reguleringsplanen 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.
I Ski kommune viser støyberegningene at ikke er bebyggelse med støyfølsom bruk i rød
støysone, og 46 i gul støysone. Tilsvarende tall i Ås kommune er 24 bygg i rød og 177 bygg
i gul støysone. De ulike eiendommene er opplistet vedlegg i Rapport 305 Støyberegninger
med angivelse av høyeste støynivå på fasade. Innløsning av boliger pga. støy vil vurderes
nærmere i byggeplanen dersom lokale støyavbøtende tiltak for boliger viser seg å bli for
omfattende og kostnadskrevende, eller ikke gir tilstrekkelig virkning. Støysonekart er vist på
X-tegningene i tegningsheftet til reguleringsplanen.
I avvikssituasjoner, når det er nødvendig å bruke omkjøringsveger, vil boliger langs
omkjøringsvegen oppleve endringer i støyforholdene. Støyforholdene vil kunne overstige
grenseverdiene gitt i T-1442, men kun for kortere perioder. Det er ikke aktuelt å iverksette
støyreduserende tiltak for disse boligene, men nedsatt hastighet som gir lavere
støybelastning skal vurderes.
Det er relativt stort omfang av transport med farlig gods på vegstrekningen, men
erfaringsmessig få uhell.
Beregning av hendelser og ulykker er gjort med dataprogrammet TUSI. Ut fra disse er antall
hendelser og stipulert tidsintervall mellom hendelser beregnet. Beregningsgrunnlaget for
TUSI er begynner å bli lite oppdatert. Etter innføringen av diverse krav i portalsonen, bl.a
krav til rekkverk, traktformet portal, geometriske krav mht overgangssone på skulder og
geometrisk føring av horisontalkurvatur i 2010 antas ulykker i portalsonen og være mindre
enn det beregninger i TUSI-viser. Resultatene er vist i Forprosjektrapport for tunneler.
Oppsummert er resultatene for hver av tunnelene følgende (beregnet tid mellom hendelser):
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•
•
•
•

Kjøretøystopp: 4 dager
Ulykker med personsskade: 22 mnd
Brann i lette kjøretøy: 12 år
Brann i tunge kjøretøy: 37 år
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6 TRAFIKKSIKKERHETS-ROS
En fortsatt reduksjon av antall drepte og skadde, i tråd med Nullvisjonen, krever en proaktiv
tilnærming til trafikkulykker. Risikoanalyser knyttet til trafikksikkerhet kan være et bidrag til
dette. Statens vegvesen har laget en veileder for risikovurderinger som blant annet skal
brukes som hjelpemiddel for å vurdere risiko i forbindelse med veg- og arealplaner.
Analysen i dette kapitlet er en konkretisering av ROS-analysen for planforslaget, med hensyn
til trafikksikkerhet i driftsfasen.
Hendelse og sted

Frekvens
(med
personskade)

Kons.

Risiko

Mulig tiltak

Generelt for hele E18 strekningen

46. Ulykke ved feltskifte
(blindsone,sleng).
Feltskifte pga. saktegående kjøretøy.
Dårlig belysning
47. Viltpåkjørsel

3

2

Generelt: Mer reflekterende
oppmerking.
Veglys

3

3

Sørge for gode avslutninger av
viltgjerdet og sikre god info/beredskap
for viltnemda for rask aksjon.

Skader på viltgjerdet blir ikke reparert

48. Ulykke, utforkjøring eller
møteulykke

1

3

2

3

3

1

Rask reparasjon av skader på gjerde.
Ikke plante med beiteplanter langs
vegen. Viltgjerdet plasseres slik at det
kan inspiseres fra E18.
Katastrofeåpninger er gitt en skrå
utforming slik at biler ikke kommer
over i motsatt kjørebane dersom de
kommer ut av kontroll ved
katastrofeåpninger.

Bil kommer over i motsatt kjørebane ved
katastrofelommer.
49. Ulykke, påkjøring bakfra

3 m brede skuldre gjør at
sannsynlighet blir lav. Strekning
mellom Nygård og Holstad har 1,5 m
skulder-

Forårsaket av kjøretøystans i vegbanen
eller stopp på skulder
50. Feilkjøring på rampene med
påfølgende frontkollisjon

Kryssutforming Vinterbro, Nygård og
Holstad- kryss. Skilting.
Røde lys mot kjøreretningen er
forutsatt.
Utforming som “umuliggjør” uønskede
svingebevegelser

Vinterbro
51. Påkjøring bakfra ved innkjøring på
E6 fra E18 sørfra.

2

1

1

1

E18 fra sør innsnevres til ett felt før
kobling til E6.

Vist løsning må sjekkes ifht kapasitet.
Alternativt vurdere 4 felt i hver retning
på hele Vinterbrosletta. (angitt
frekvens forutsetter ok kapasitet).

Vinterbro -Nygård
52. Østre rundkjøring; kø/kryssulykker
for trafikk fra E18 sørfra mot E6 /
Vinterbro i østre rundkjøring.
Viktig trafikkstrøm i denne
rundkjøringen.
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Vurdere / sette av plass til filterfelt
mellom rundkjøring og gang- og
sykkelveg.
Trafikkberegninger viser god
kapasitet i dette krysset.
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53. Påkjøring bakfra på grunn av
endringer i fartsgrense (110 km/t –
90 km/t – 80 km/t)

2

1

2

1

2

1

3

2

3

2

1

2

3

1

3

3

Fartsgrense skal være 110 km/t på
strekningen, men 80 km/t i
Vinterbrokrysset.

54. Ulykker med gående og syklende
Mye gang- og sykkeltrafikk / høy
bruksfrekvens av driftsveg langs
Vassflobekken

Anbefales gradvis nedtrapping fra 110
km/t via 90 km/t til 80 km/t mot nord.
Sør / østover kan 110 km/t starte så
raskt som mulig etter
Vinterbrokrysset.
Innføring av 90 km/t mellom
Nygårdskrysset og Vinterbro (begge
retninger) bør vurderes.
Bør vurdere visuelle tiltak for å oppnå
ønsket kjørehastighet.
God skilting om vegstandard og at
ordinær sykkel sykkeltrase langs
Myråsdalen.

Nygårdskrysset
55. Påkjøring bakfra østre rundkjøring
Nygårdskrysset

Flytte av-rampe til sørsiden av
krysset, slik at trafikken mot Ski kan
kjøre uhindret gjennom krysset.

Trafikk fra E18 som skal mot Ski. Bilister
vil trolig ikke bruke høyre felt når de skal
svinge mot Ski. Kan gi kø og
tilbakeblokkering på rampe.

56. Påkjøring av fotgjenger i
Nygårdskrysset
Fare for at fotgjengere / busspassasjerer
krysser over østre rundkjøring i plan
pga. omvei til buss-stopp på rampe på
nordgående retning.

«Trykk for buss»-system blir viktig.
Mulighet for enklere atkomst fra
innfartsparkering til bussholdeplass
nordgående. Planlegge løsninger som
hindrer fotgjengere å gå tvers
gjennom rundkjøringene.

Nygård - Holstad
57. «Vipp» i ytterkant av kjørefelt; velt.
Spesielt ved det smalere profilet
ved Leonardo da Vinci bru

Profilert kantlinje. Jevn skjøt mellom
asfalt og grøft.
Utvide bredde på skulder til
tilsvarende som resten av
strekningen.

Sovning, unnamanøver el
58. Påkjørsel av da Vinci bru som fører
til skade/ødeleggelse av brua.

Bru er dimensjonert for å tåle
påkjøring av større kjøretøy og har en
frihøyde i henhold til krav i
vegnormalene.

Holstadkrysset

59. Feilkjøring ved utkjøring fra
kontrollstasjonen ved Holstad.

Vurdere om kontrollstasjonen skal
stenges med bom når den ikke er i
bruk.

Dersom kontrollstasjonen blir åpent for
publikum kan feilkjøring (rampe mot
kjøreretning) skje
60. Vilt innenfor gjerdet ved
Holstadkrysset
Holstadkrysset ligger i et område med
spesielt mye viltkryssing

Statens vegvesen Region Øst

Sørge for gode avslutninger av
viltgjerdet og sikre god informasjon /
beredskap for viltnemda for rask
aksjon. Plassere gjerdet så nærme
veien som mulig for enkel inspeksjon.
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Holstad - Retvet
61. Utforkjøring fra bruer

1

3

1

3

Rekkverk i henhold til vegnormaler.
Geoteknisk prosjektering.

Miste kontroll på kjøretøy/bråstopp.
Ujevnhet på veien/brua fordi en av
delene synker (grunnforhold)
62. Ulykke ved tunnelportal
Forårsaket av blending/motsol ved
utkjøring av Holstad- og
Frestadtunnelen.

Hendelser er mest relevant i
tunnelmunninger mot øst og vest,
altså for begge tunneler på E18
Nygård – Vinterbro.
Nærmere vurderinger av avbøtende
tiltak gjøres i byggeplanfasen.

Tabell 8: Risikovurdering knyttet til trafikkulykker

Konsekvens
Frekvens
4 Svært ofte
(1 gang pr år)
3 Ofte
(1 gang hvert 2.-10 år)

1. Alvorlig skadd

2. Drept

3. Flere drept

50,59

46,56,57

47,60

2 Sjelden (1 gang hvert
10. – 30. år)

51,53,54,55

1 Svært sjelden
(mer enn 30 år)

52

49
58

48,61,62

Selv om det planlegges ny veg med atskilte kjørebaner, planskilte kryss, sikkerhetssone
langs vegen, viltgjerde mm er det fortsatt flere mulige ulykkessituasjoner. De fleste av dem er
knyttet til ulike typer fører/trafikantfeil evt. kjøretøyfeil. Alle slike feil kan i verste fall ende med
dødsulykke. Sannsynligheten for at slike ulykker kan inntreffe, må reduseres med ulike
forebyggende tiltak som informasjon, herunder tydelig skilting og oppmerking for å varsle
kjøring mot kjøreretningen.
For å forebygge viltulykker er det forutsatt gjennomgående viltgjerde. Det er likevel risiko for
at vilt kommer inn på vegen. Viltgjerdet må utformes med sikte på unngå lekkasjer.
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