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FORORD 

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

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

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

Dette notatet beskriver sideanlegg og serviceanlegg som er vurdert for den planlagte nye 
strekningen. Notatet er skrevet av Øyvind Dalen og Eivind Aase. 
 
 
Sandvika, 07/12/2015 

 
 
Eivind Aase  
Oppdragsleder 

 
 
Kristi K Galleberg 
Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 
Dette notatet beskriver sideanlegg og serviceanlegg som er vurdert for den planlagte nye 
strekningen. I følge krav gitt i Statens vegvesens normaler menes med serviceanlegg 
sideanlegg med servicetilbud til trafikantene. For å bli kategorisert som serviceanlegg kreves 
det at anlegget enten har drivstoffsalg eller innendørs serveringstilbud. 

Grunnlaget for vurderingene er planprogrammet som definerer og beskriver 
utredningsoppgaver som skal gjennomføres i arbeidet med reguleringsplanen. De følgende 
avsnittene er hentet fra planprogrammets beskrivelse av utredningsoppgavene. 
 
Fra planprogrammet kapittel 1.10 Vegserviceanlegg: 
Langs strekningen skal det vurderes behov for ulike vegserviceanlegg. Et vegserviceanlegg 
kan være rettet både mot trafikantene, men også mot de myndigheter som har behov for å 
gjennomføre kontroller forbundet til aktiviteten på vegnettet. Samlokalisering av 
døgnhvileplass og kontrollplass vurderes for å spare arealer. 

Kontrollplass i sørgående retning skal etableres som erstatning for kontrollplassen på 
Rissletta, som legges ned fordi E18 legges om. Kontrollplassen vil inneha funksjoner som 
gjør at Statens vegvesen, toll og politi kan samarbeide om å gjennomføre gode og effektive 
kontroller. Plassering, utforming og størrelse vil bli vurdert som en del av 
reguleringsplanarbeidet. 
 
Det skal reguleres døgnhvileplass på strekningen. Plassering, utforming, størrelse samt 
behov for fasiliteter vil bli vurdert som en del av reguleringsplanarbeidet og vil følge Statens 
vegvesens veiledning 279 Døgnhvileplass for tungtransporten. 
 
Det er behov for etablering av innfartsparkering ved Nygård. Aktuell plassering og 
størrelse, samt behovet for tilkobling til holdeplasser langs E18 vil bli vurdert og avklart 
gjennom arbeidet med reguleringsplanen. I reguleringsplanen skal det vurderes om det er 
behov for og eventuell plassering av innfartsparkering ved Vinterbro. Statens vegvesen har 
vurdert at det ikke er behov for innfartsparkering på Holstad. Årsaken til dette er at det i 
høringsutkastet til «Strategi for innfartsparkering» i Akershus er vurdert at å legge en 
innfartsparkering langs de mest trafikkerte delene av fylkesvegnettet vil kunne medføre økt 
trafikk inn mot disse områdene. 
 
I notatet er det beskrevet behov og eventuell lokalisering og utforming av døgnhvileplass, 
innfartsparkering og kontrollplass. Det er også utført en vurdering av hvorvidt det er behov 
for rasteplass på strekningen. 
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2 DØGNHVILEPLASS 

2.1 BEHOV 
Nær store byer og tettsteder anbefales større serviceanlegg med tilbud for 
langtransportsjåfører. I denne sammenheng ønsker Statens vegvesen en egnet lokalisering 
av døgnhvileplass i området som kan betjene trafikk både fra E6 og E18.  

Anleggene dimensjoneres etter trafikkmengde og behov. Dessuten må følgende kriterier 
oppfylles for at en hvileplass kan få godkjenning som døgnhvileplass med skilt og oppføring i 
NVDB (fra håndbok V136 Døgnhvileplasser for tungtrafikken): 

• Plassen skal være åpen for alle yrkesfører, og tilgjengelig 24 timer i døgnet. 
• Bredder, lengder, svingradier m.m. skal ha vogntog som dimensjonerende kjøretøy. 

Avkjøring og påkjøring fra offentlig veg skal være i henhold til vegnormalene 
• Antall oppstillingsplasser bør være: minst 25 på motorveier, minst 10 på andre 

riksveger. 
• Plassen bør ha fast dekke med oppmerkede plasser for hver enkelt oppstillingsplass. 

Det kan vurderes grusdekke hvis plassen er ordnet på annen måte slik at det er lett 
forståelig hvordan bilene skal manøvrere og parkere. 

• Oppstillingsplasser og manøvreringsareal bør være fysisk atskilt fra andre 
trafikantgrupper og aktiviteter. 

• Det skal være toaletter, vask og dusj med moderne standard og godt renhold. 
• Plassen skal være belyst og det bør være tilgang til strøm for fryse- og kjølebiler. 
• Det skal være en tavle som viser kontakttelefon og nødnumre. 

2.2 LOKALISERING 
Statens vegvesen ønsker ikke å beslaglegge mer dyrka mark enn nødvendig når ny E18 skal 
bygges. Vi har derfor gjort et søk etter alternativ plassering for døgnhvileplass og 
innfartsparkering i området rundt Nygårdskrysset. 
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Figur 1 Vurderte alternativer til plassering av døgnhvileplass, markert med lys blå sirkler på kartet. «D» viser 
foreslått plassering 

Alternativ A ble forkastet på grunn av bratt stigning på adkomstveg for kjøretøyene som skal 
bruke døgnhvileplassen (adkomst fra rundkjøring vest for Nygårdskrysset). Alternativ C ble 
forkastet fordi den vil medføre riving av eksisterende næringsbygg på Nygård. I tillegg er en 
plassering på Høyungsletta/Vinterbro vurdert og forkastet fordi den vil komme i konflikt med 
parkeringsarealet til Tusenfryd og det ikke er tilfredsstillende servicetilbud der. 

A 

B 

C D 
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Kun alternativ B er derfor vurdert videre. 

 
Figur 2 Alternativ B, detaljert 

Alternativ plassering ligger delvis under Statnetts anlegg, og delvis på arealer regulert til 
næringsformål. Døgnhvileplassen er plassert lengst mulig mot Statnetts anlegg for å unngå å 
ta mye av arealet avsatt til næring.  

En døgnhvileplass skal muliggjøre yrkessjåførenes krav til hvile, og skal også ha praktiske 
funksjoner som toaletter, dusjer o.l. Opphold på døgnhvileplasser er kortvarig, som regel en 
natt. Døgnhvileplassen vil ha brukere med alle typer av last, også 
brannfarlig/eksplosjonsfarlig last. Statens vegvesen har hatt kontakt med Statnett og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å få en avklaring på om en 
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døgnhvileplass kan legges inntil en trafo med strømforsyning til et stort område. Så langt vi 
har kunnet avklare er det ingen restriksjoner på plassering av et slikt anlegg i forhold til 
stråling fra høyspentledningene, altså en vurdering av hensynet til yrkessjåførene. Statnett 
stiller krav om at byggverk (her servicebygg) ikke må oppføres nærmere overføringsanlegget 
enn 10 meters horisontalavstand fra ytterste strømførende line.  Minimumskravet til vertikal 
avstand mellom veibane og strømførende ledning er 9,3 meter. I tillegg skal det 
gjennomføres egen risikovurdering av døgnhvileplassen med tanke på nærhet til 
ledningsnettet før plasseringen kan aksepteres. 

Ifølge forskrift for landtransport av farlig gods, §7 Opphold under transport, 1 og 2.ledd, heter 
det at: 

«Farlig gods skal transporteres og losses uten unødig opphold. Dersom opphold under 
transport likevel er påkrevet, skal oppholdet foregå på egnet sted ut fra hensynet til den risiko 
det farlige godset utgjør for omgivelsene.» 

Statens vegvesen antar derfor at det vil bli restriksjoner på opphold for kjøretøy med farlig 
last ved plassering av døgnhvileplass ved trafo/ledningsnett, men har ikke fått dette bekreftet 
av DSB. Døgnhvileplassen skal være et tilbud til yrkessjåfører som har behov for hvile, 
uavhengig av last, og må ha en plassering uten restriksjoner for opphold.  

Statens vegvesen velger derfor å beholde opprinnelig plassering av døgnhvileplassen sør for 
Nygårdskrysset. For å minimere beslag av dyrka mark har vi plassert innfartsparkering for 
privatbiler på motsatt side av E18. 

2.3 UTFORMING 
Ideelt sett bør det være egen innkjørsel inn til områder som er reservert til døgnhvil. 
Oppstillingsplassene bør organiseres slik at det er innkjøring i den ene enden og utkjøring i 
den andre slik at rygging unngås. Foreslått utforming tar hensyn til disse kravene.  
Anleggenes utforming tilpasses sjåførenes behov for døgnhvile og følgende fasiliteter 
anbefales: 

• Oppstillingsplasser reservert for tungtransport, skjermet fra andre trafikanter. 
• Toalettanlegg med dusj 
• Stikkontakt for 230V, 16A 
• Spisested, fortrinnsvis døgnåpent 
• God atkomst hele året 

Det vil som regel være behov for et minimum antall oppstillingsplasser for å kunne forsvare 
finansiering av infrastruktur, drift og vedlikehold, sanitærforhold, skilting m.m. Normalt bør det 
være minimum 10 oppstillingsplasser på en godkjent døgnhvileplass. For deler av det 
lavtrafikkerte riksvegnettet kan det være tilstrekkelig med 5 plasser dersom det ikke er lenger 
enn 2-3 timer mellom dem. I høytrafikkerte områder er det ofte behov for flere oppstillings-
plasser, og et minimumsantall langs motorveger bør være 25. For områder med svært høye 
trafikkmengder, kan behovet være enda større. Foreslått kapasitet på anlegget er 25 
oppstillingsplasser. Innkjøring og oppstillingsplasser skal primært ha fast dekke, og være 
dimensjonert for tunge kjøretøy slik at dekket ikke får spor, ujevnheter og deformasjoner. 
Oppstillingsplasser må oppmerkes tydelig, slik at det ikke er tvil om hvordan bilene skal kjøre 
inn og parkere. Ved vinter og snødekke skal det også fremgå tydelig hvordan bilene er tenkt 
parkert. I enkelte tilfeller kan det aksepteres grusdekke på oppstillingsplassene, men da skal 
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plassen være organisert på en måte som ikke gir tvil om hvordan bilene skal stå. Foreslått 
utforming er med fast dekke og tilstrekkelig vintervedlikehold som sørger for en god og 
lesbar situasjon også ved vinterforhold. Utformingen av døgnhvileplassen må tilrettelegges 
med områder for utendørs opphold, samt sikre gode gangforbindelser mellom parkerings-
areal og servicefunksjoner. Utformingen av dette må ha en kvalitet som inviterer til bruk og 
opphold. Forslått plassering har gang- og sykkelvegforbindelse til den etablerte service-
funksjoner på motsatt side av rundkjøringen ved de vestre av- og påkjøringsrampene til E18. 
 

 
Figur 3: Foreslått lokalisering av døgnhvileplass ved Nygårdskrysset. 
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3 INNFARTSPARKERING 

3.1 BEHOV 
Planprogrammet omtaler behovet for å vurdere innfartsparkering ved Nygård. En kartlegging 
av dagens innfartsparkeringsplasser i Oslo og Akershus gjort i forbindelse med utarbeidelse 
av strategidokumentet viser at drøyt halvparten av de som benytter dagens innfarts-
parkeringstilbud i Ås og Ski bor under 3 km fra holdeplassen. For kollektive arbeidsreiser 
som går over grensen mellom Akershus og Oslo, er andelen som benytter en 
innfartsparkeringsplass på 11 %. For reisende med tog er andelen 18 %, mens for buss er 
andelen 3 %. Innfartsparkering i forbindelse med bussreiser utgjør således en svært liten 
andel av kollektivtrafikken i sørkorridoren.  

I forslag til «Strategi for innfartsparkering» i Akershus er vurdert at å legge innfartsparkering 
langs de mest trafikkerte delene av fylkesvegnettet vil kunne medføre økt trafikk inn mot 
disse områdene. Noe som vil 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.  

Statens vegvesen opparbeider nå (2015) en midlertidig innfartsparkering ved da Vinci-brua, 
og behovet for en permanent løsning skal vurderes på sikt. Før endelig avklaring om behov 
for permanent løsning, herunder lokalisering og dimensjonering av anlegget, anbefales det 
en registering av bruk av midlertidig løsning med telling for eksempel vår og høst 2016.  

3.2 LOKALISERING 
Figur 2 viser at det primære nedslagsfeltet for en innfartsparkeringsplass ved Nygårdskrysset 
i stor grad overlapper med nedslagsfeltet til Ski stasjon. Når Follobanen kommer vil det 
sannsynligvis være mer hensiktsmessig for folk i dette området å ta seg til Ski og benytte tog 
derfra, da Follobanen vil kunne tilby en vesentlig høyere frekvens enn de regionale bussene. 
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.   

Holstadområdet er vurdert til å ligge i et av de mest trafikkerte områdene langs 
fylkesvegnettet, og Statens vegvesen anbefaler således at det ikke etableres 
innfartsparkering på Holstad. Figur 19 viser at 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.  

Holdeplassene langs E18 vil da i hovedsak betjene ekspressbusser for Østfold, med 
mulighet for avstigning til arbeidsplasser i Nygårdsområdet, herunder overgang til lokalbuss.  
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Som en følge av dette planlegger vi ikke innfartsparkering på Nygård. Men i teknisk plan er 
det identifisert et egnet område ved pumpestasjonen i det sørøstrehjørne av krysset. Dette 
arealet er satt av til annet vegformål i forslag til reguleringsplan, som en reservasjon av et 
mulig fremtidig areal til dette formål. 



 13 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 

Figur 4: Primært nedslagsfelt (3 km) for potensielle innfartsparkeringsplasser i Ski og Ås. 
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4 KONTROLLPLASS 
Det er forventet et nytt Vektkontrolldirektiv fra EU i 2018. Dette direktivet vil ha innvirkning på 
bruk av og utforming av kontrollplasser. Følgende teknologi er nå tilgjengelig:   

• Vekt som veier bilene i fart (opp mot 200 km/t).  
• Kamera / database: biler som har vært inne til flere kontroller og fått mangler  
• Termografering: leser av temperatur på bremser i «fart».  

Denne teknologien vil gi mer effektive kontroller blant annet bedre muligheter for å velge ut 
de bilene som virkelig må kontrolleres.  

I lys av dette er det klokt å ikke detaljere utformingen av kontrollplassen i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet, men sørge for å sette av tilstrekkelig areal slik at beste tilgjengelige 
teknologi kan legges til grunn ved endelig utforming av anlegget. 

4.1 BEHOV 
Langs eksisterende veg ligger det en kontrollplass for trafikk i østlig retning. Denne 
funksjonen må opprettholdes på ny veg. Det er også et ønske at ny kontrollplass kan betjene 
trafikk i begge kjøreretninger. 

Kontrollstasjonene brukes hovedsakelig til stikkprøvekontroll av tunge kjøretøy over 3,5 tonn 
og dermed hovedsakelig yrkessjåfører. En vanlig kontroll består av: 1) Veiing og «ytre» sjekk 
av teknisk stand (lyder) 2) Inn i vekthallen eller oppstilling på 5 plasser utenfor.  Sjekk av 
papirer (løyvedokumenter) og sikring av last.  

I tillegg kan det være aktuelt med samarbeidskontroller med politi og toll, inkludert kontroll av 
lette biler og temakontroller (eksempelvis bilbelter, piggdekk og årsavgift).  

Det er ca. 12 fast ansatte ved Taraldrud kontrollstasjon, og det samme personalet vil betjene 
planlagt kontrollplass ved Holstad.  

4.2 LOKALISERING 
Det er derfor foreslått at kontrollplassen flyttes til kryssområdet ved nytt Holstadkryss hvor 
den kan koples til av- og påkjøring fra 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 
akselerasjons- og retardasjonsfelt. Dette vil være lite hensiktsmessig på den korte 
strekningen mellom kryssområdene Holstad og Nygård. I tillegg er det i prosjektet lagt vekt 
på å beslaglegge minst mulig dyrket mark. Kontrollplassen foreslås derfor plassert i 
skogsområdet øst for nytt Holstad kryss. Se figuren under. 
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4.3 UTFORMING 
Eksisterende kontrollplass langs E18 har en størrelse på ca. 70 meter x 30 meter. Størrelsen 
på ny kontrollplass er beregnet ut fra eksisterende Støkken kontrollstasjon langs E6 gjennom 
Vestby kommune. Denne er benyttet som et eksempel på ønsket størrelse og utforming. 

Det er vesentlig at hele lengden på kjøretøy kan stå på en plan strekning under veiing, og 
vekten har en lengde og bredde på 30 meter x 3,5 meter. Mannskapsbua (ca. 50 m2) må ha 
vann- og avløp og kontorplass til 5 - 6 personer. Det må dimensjoneres for både ansatte- og 
kundetoalett. (Avklares i byggesøknad).  

Det skal være mulig med oppstilling av ventende kjøretøy og snumulighet internt på plassen 
for biler som skal kjøre ut. 

Størrelsen på plassen er derfor planlagt til ca. 150 meter x 50 meter. 

 

 

 

 

 

Tekniske behov:   

Skilt: bør være 4 rekker med skilt (dvs. gjentas 4 ganger før innkjøring). Skilting starter ca. 1 
km før innkjøring i begge retninger. Skiltene er variable LED-skilt med tre posisjoner. 
(Innarbeides i byggeplan)  

Elektro: Rørtrase fra kontrollstasjon, standard elektropakke 6 x 110 mm, bør legges el-rør ut 
til midtrabatt ved hver skiltgavle. (Innarbeides i byggeplan)  

Kontrollstasjonen bør være stengt med bom når den ikke er i bruk. (Innarbeides i byggeplan).  

Belysning: Det er belysning hele døgnet i området rundt mannskaps bua. Ved Taraldrud 
følger annenhver lysmast vegbelysningen, mens øvrig belysning styres fra kontrollstasjonen. 
(Innarbeides i byggeplan)  

Asplan Viak sjekker hvilke løsninger er vist på EL-tegninger og VA-tegninger i forhold til 
planlagt kontrollstasjon.  

Det bør være dyp drenering rundt kontrollstasjonen fordi vekta er svært dyp.   

Nærmere om tekniske behov:   

Skilt: bør være 4 rekker med skilt (dvs. gjentas 4 ganger før innkjøring). Skilting starter ca. 1 
km før innkjøring i begge retninger. Skiltene er variable LED-skilt med tre posisjoner. 
(Innarbeides i byggeplan)  
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Elektro: Rørtrase fra kontrollstasjon, standard elektropakke 6 x 110 mm, bør legges el-rør ut 
til midtrabatt ved hver skiltgavle. (Innarbeides i byggeplan)  

Kontrollstasjonen bør være stengt med bom når den ikke er i bruk. (Innarbeides i byggeplan).  

Belysning: Det er belysning hele døgnet i området rundt mannskaps bua. Ved Taraldrud 
følger annenhver lysmast vegbelysningen, mens øvrig belysning styres fra kontrollstasjonen. 
(Innarbeides i byggeplan)  

Asplan Viak sjekker hvilke løsninger er vist på EL-tegninger og VA-tegninger i forhold til 
planlagt kontrollstasjon.  

Det bør være dyp drenering rundt kontrollstasjonen fordi vekta er svært dyp.   
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5 RASTEPLASS 

5.1 BEHOV 
I retningslinjene for plassering av rasteplasser (Statens vegvesens håndbok 204 – 1997) 
anbefales det en maksimal avstand på 45 kilometer mellom rasteplasser på avkjørselsfri veg. 
Det bør tilsvarende være mulighet for rast/stopp hver 15. kilometer.  

Avstanden mellom eksisterende rasteplasser på E18 ved Svartskog (Oppegård) og ny 
rasteplass ved Knapstad i Østfold er ca. 30 kilometer. I tillegg er det mulighet for stopp ved 
serviceanlegg på Nygård. Det er usikkert om bensinstasjonen som ligger ved dagens E18 
ved Elvestad vil opprettholdes når ny E18 åpner. Det er kryss på ny E18 ved Elvestad og 
mulighet for å komme seg til denne bensinstasjonen men stasjonen inngår ikke denne i 
vurderingen.  

Det er derfor ikke behov for ny rasteplass på strekningen og følgelig planlegges det ikke 
rasteplasser på denne strekningen. 
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