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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 omhandler temaet vurderte alternativer og beskriver hvilke alternative
hovedgrep som har vært vurdert underveis i planarbeidet. De underliggende rapportene
(vedlegg) dokumenterer i utgangspunktet vurderte alternativer og beslutninger som ble tatt i
kreativ fase. Disse ble revidert etter gjennomført verdianalyse. Planene er imidlertid
bearbeidet videre etter dette, og løsningene kan derfor være noe endret fram mot det
framlagte planforslaget. Notatet er utarbeidet av Kristi K. Galleberg hos Asplan Viak.

Sandvika 07.12.2015

Kristi K. Galleberg
Rapportansvarlig
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SAMMENDRAG

1.1

SHA/HMS

6

I prosjektet er sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretatt gjennom at dette ligger som en
grunnleggende forutsetning for alle vurderinger og delrapporter som er utarbeidet for de ulike
fokusområdene Vinterbro, Nygård, Holstad og Retvet. Dette gjenspeiler seg i de tekniske
løsningene som er valgt og har blant annet påvirket valg av brulengder over bekker og
tilgrensende områder med bløte grunnforhold.
For Vinterbrokrysset har det allerede i den kreative fasen vært fokus på faseplaner og
metoder for brubygging for å sikre at prosjektet kan gjennomføres på en trygg måte i et
område med stor trafikkbelastning. I arbeidet med brukonstruksjonene i krysset er det også
lagt avgjørende vekt på sikkerhet i anleggsfasen, både for arbeidere og trafikanter. Det er
blant annet en forutsetning i prosjektet at det ikke skal støpes bruer over veger med trafikk.
Dette skaper store utfordringer for trafikkavviklingen på E6 ved evt. valg av betongbruer over
denne vegen.
For Holstadområdet er det gjennomført en egen studie av hvordan det kan være mulig å
bygge kulvert under jernbanen på en trygg måte. Dette er en del av prosjektet som vil ha
krav til høy gjennomføringsintensitet.

1.2

Beslutninger og konklusjoner

Overordnet
Det er besluttet å legge til grunn standardklasse H9 i stedet for H8 som lå inne i
kommunedelplanen for E18 Akershus grense – Vinterbro, samt en midtdeler på 4,5 m på
hele strekningen. Dette er et resultat av reviderte trafikkberegninger og vurderinger knyttet til
overvannshåndtering, belysning, trafikksikkerhet og driftshensyn.
Vinterbro
For Vinterbrokrysset legges prinsippløsningen i alternativ 1 til grunn for videre arbeid.
Alternativet bearbeides videre med tanke på optimalisering av trafikksikkerhet,
trafikkavvikling og arealinngrep for å forenkle krysset mest mulig.
Sydgående rampe som krysser over E6 får så lange spenn at den må utføres i stål for å få
tilstrekkelig bæreevne, samtidig som stengetiden for E6 gjøres kortest mulig.
Sikkerhetsutfordringene gjør seg også gjeldende for overgangsbrua over E6 selv om
spennene her er noe kortere. Av hensyn til estetikk og trafikkavvikling/sikkerhet skal begge
bruene over E6 utføres i stål.
Nygård
På strekningen Nygård – Vinterbro tas i prinsipp hele utvidelsen til 4 felt på vestsiden av
eksisterende E18. Inn mot Nygård blir det en overgang til tosidig utvidelse for å treffe sentrisk
under eksisterende overgangsbru på Nygård, som skal beholdes som i dag. Nygårdskrysset
beholdes som halvkløverkryss, men med tilpasninger/ombygging av ramper og rundkjøring.
Fra Nygårdsområdet senkes linja for E18 for å sikre fri høyde under Leonardo da Vinci bru.
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Holstad
Holstadkrysset er trukket nordover, for å bevare dyrket mark, i forhold til plasseringen som er
vist i kommunedelplanen for E18 Akershus grense – Vinterbro.
For kryssing av Østfoldbanen legges det til grunn for videre optimalisering/arbeid at ny E18
skal krysse under jernbanen i kulvert. Lengden på kulverten avgjøres gjennom den videre
optimaliseringen.
Retvet
Avslutningen av strekningen i Retvetområdet er besluttet å legges noe høyere i terrenget enn
det som er vist i kommunedelplanen for E18 Akershus grense – Vinterbro. Dette er for å
kunne ivareta bekkekryssing, vilttrekk, dyrket mark og kryss med lokalvegen (eksisterende
E18) på en god måte, samtidig som ny E18-linje får en bedre geometri/linjeføring.

Figur 1 Overisktkart over strekningen med fokusområdene Vinterbro, Nygård, Holstad og Retvet med sorte ringer.
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INNLEDNING OG BAKGRUNN

Statens vegvesen har i samråd med berørte kommuner, Ås og Ski, satt i gang et
reguleringsplanarbeid for framtidig E18 med tilhørende lokalvegsystem fra Vinterbro til
Akershus grense. Hovedmålet for prosjektet er å bedre trafikksikkerheten på en høyt
trafikkert hovedveg gjennom Akershus.
Traseen fra vedtatt kommunedelplan for E18 Akershus grense - Vinterbro gir rom for
optimalisering innenfor et belte på 400 m. Den innledende fasen av reguleringsplanarbeidet
var derfor en kreativ fase for å finne de best mulige prinsippløsningene innenfor rammene
gitt i kommunedelplanen for E18 Akershus grense - Vinterbro.
Målet med den kreative fasen var å finne gode prinsippløsninger som kan legge grunnlaget
for videre detaljplanlegging. Det var viktig å finne løsninger som fungerer godt både når det
gjelder trafikkavvikling, fremkommelighet, trafikksikkerhet og lesbarhet for trafikantene.
I den kreative fasen har arbeidet vært gjennomført i ulike tverrfaglige grupper med fokus på
bestemte utfordringer eller geografiske områder. Arbeidet i gruppene er oppsummert i egne
rapporter som utgjør bakgrunnen for denne samlede rapporten fra kreativ fase:
-

Teknisk premissdokument
Forprosjekt Vinterbro (vedlegg)
Forprosjekt Nygård – Vinterbro (vedlegg)
Forprosjekt Nygård (vedlegg)
Forprosjekt Holstad (vedlegg)
Forprosjekt Retvet (vedlegg)
Lokalveger, gs-veger og kollektiv (utredning av behov for tiltak på lokalvegnettet og
adkomstveger langs ny E18)
Leonardo da Vinci bru

Rapportene fra forprosjektene er vedlagt denne rapporten.
Det er også utarbeidet arbeidsnotater om Glenneområdet, snødeponi og deponier. I tillegg er
det gjennomført en mulighetsstudie med tanke på mulige deponiområder, noe som medførte
en utvidelse av planområdet.
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GENERELT – TEKNISKE PREMISSER

Utarbeiding av teknisk premissdokument utgjorde den første delen av kreativ fase. Her ble
det besluttet noen grunnleggende forutsetninger for det videre arbeidet. De viktigste er:
x
x

Optimalisering av linje for ny E18 skal skje innenfor en korridor på 200 m til hver side
i forhold til linje foreslått i vedtatt kommunedelplan for E18 Akershus grense –
Vinterbro.
Vegstandard H9 med 4,5 m midtdeler og midtstilt belysning legges til grunn.
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VINTERBRO

Vinterbrokrysset binder sammen E18 og E6 sørøst for Oslo, og er et viktig knutepunkt. Det er
viktig å finne en god løsning for sammenkobling av E6 og E18 slik at både trafikkavvikling,
fremkommelighet, trafikksikkerhet og lesbarhet blir best mulig.
Det er derfor gjennomført en omfattende prosess spesielt for Vinterbrokrysset. Prosessen
inkluderer innledende idéseminarer, trafikksimulering av mange alternativer og varianter
samt tverrfaglig bearbeiding av alternativer hvor både konsulent Asplan Viak og Statens
vegvesen har vært involvert.
Rapport fra forprosjekt Vinterbro finnes i sin helhet som vedlegg 1, det er derfor kun de
viktigste konklusjonene som gjengis her.

4.1

Veggeometri

I dag har E18 fartsgrense 60 km/t gjennom kryssområdet. Avstanden mellom
Nordbytunnelen og Nøstvedttunnelen er for kort til kryss og ramper med lengder og
horisontal- og vertikalkurvatur som beskrevet i vegnormalene for en veg med standard H9 og
dimensjonerende hastighet 100 km/t. Som et kompromiss er det lagt til grunn en forutsetning
om at dimensjonerende hastighet på E18 gjennom kryssområdet skal økes til 80 km/t i
forhold til i dag. Denne beslutningen medfører at E18-linja som tar av fra Høyungsletta mot
syd/øst må bygges om og rettes ut.

4.2

Vinterbro - alternativene

Gjennom de første fasene med idedugnad, bearbeiding og trafikksimulering kom det fram tre
forslag til hovedprinsipper for kryssløsning.
Alt. 1 er mest lik eksisterende kryss, men med en ny rundkjøring øst for E18 som gir adkomst
til Franzefoss pukkverk i stedet for eksisterende bru.
Alternativ 2 representerer en løsning med en stor rundkjøring som strekker seg over både E6
og E18.
Alternativ 3 er en løsning hvor det etableres en relativt stor rundkjøring over E6 og en over
E18. Nedenfor er prinsippløsningene vist med egne farger for de viktigste trafikkstrømmene.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

E18 Retvet – Vinterbro, Vurderte alternativer

11

Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Figur 2 Alternative prinsippløsninger for søndre del av Vinterbrokrysset. De fire viktigste trafikkstrømmene er vist
med hver sin farge. Områder der de kommer i konflikt med hverandre har fått orange farge.

Alternativ 1 viste seg å gi best og mest robust trafikkavvikling. Det ble derfor arbeidet videre
med optimalisering av denne prinsippløsningen, spesielt med tanke på trafikksikkerhet og
ramper.
I det videre arbeidet ble det vurdert flere løsninger med forskjellig antall rundkjøringer (2 – 4)
og ulike måter armene føres inn i rundkjøringene på.

4.3

Vinterbro - konklusjon

Konklusjonen er et kryss med to rundkjøringer med ombytting av de to nordre armene i
vestre rundkjøring (framlagt planforslag) og fem armer i østre rundkjøring.
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VINTERBRO – NYGÅRD

Strekningen Vinterbro - Nygård er ca. 1700 m lang. Forutsetninger for alle alternativene er at
de skal treffe sentrisk under overgangsbrua ved Nygårdskrysset. I tillegg har alle samme
tilkoblingspunkt til Vinterbrokrysset og har dermed fastsatte målpunkt i begge ender.
Alternativene er derfor begrenset til ulike måter å utvide dagens 2 kjørefelt til 4 felt i området
langs dagens trase.
Rapport fra forprosjekt Vinterbro - Nygård finnes i sin helhet som vedlegg 2, det er derfor kun
de viktigste konklusjonene som gjengis her.

5.1

Vinterbro – Nygård - alternativene

Alternativene som er vurdert er:
x
x
x

Alternativ 1, ensidig utvidelse mot vest
alternativ 2, ensidig utvidelse mot øst
alternativ 3, tosidig utvidelse

En ensidig breddeutvidelse vil være vesentlig enklere og billigere å gjennomføre enn en
tosidig utvidelse. Planleggingen viser at det ikke lar seg gjøre å unngå Vassflobekken øst for
eksisterende E18, selv ved tosidig utvidelse. Det er derfor ingen store fordeler knyttet til en
tosidig utvidelse.
Det er knyttet vesentlige usikkerheter og konsekvenser/kostnader til en løsning med
utvidelse østover mot Vassflobekken. Foreløpig planlegging viser at en utvidelse vestover
mot Kveldroveien og trafostasjon kan bli trangt, men er mulig.

5.2

Vinterbro – Nygård - konklusjon

Det er besluttet at strekningen Nygård – Vinterbro bygges ut med ensidig utvidelse mot vest.
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NYGÅRD

Strekningen som omfattes av dette kapittelet defineres fra vestenden av Sneissletta (ved
kontrollplassen) til Nygårdskrysset. Dagens E18 går over dyrket mark og passerer et
boligområde og næringsområde før Nygårdskrysset.
Vegutvidelsen forbi Nygård krever etablering av to nye kjørefelt, ombygging av begge av- og
påkjøringsfelt samt ramper og østre rundkjøring i eksisterende Nygårdskryss. Det vurderes
også å bygge en fotgjengerkulvert og innfartsparkering i tillegg til døgnhvileplass i
kryssområdet. Framtidig løsning vil forutsette at seks kjørefelt skal passere under
eksisterende overgangsbru på Nygård (inklusive av- og påkjøringsramper).

6.1

Leonardo da Vinci bru

Gang- og sykkelvegbrua over E18 ble åpnet i 2001 og har hatt et spesielt fokus i
planarbeidet så langt. Brua ble initiert og tegnet av kunstneren Vebjørn Sand, basert på
skisser av Leonardo da Vinci. Bruas spesielle historie og arkitektur krever spesielle hensyn i
planleggingen av E18.
Når E18 skal utvides fra to til fire felt vil passasjen under Leonardo da Vinci bru bli for liten.
Det ene geometriske alternativet (linje 15000) vil følge tilnærmet samme trase som dagens
E18 fra Nygårdskrysset, for så å passere sentrisk under Da Vincibrua. Brua bæres av tre
limtrebuer som spenner over veien, hvor den midterste av disse (senterbuen) er bruas
laveste punkt i forhold til veien.

Figur 3 Bilde av Da Vincibrua slik den står i dag. Bildet er hentet fra http://broer.no/bro/b/b3_4.jpg
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Figur 4 Geometrikontroll for vegbredde 23 m

Figur 5 Geometrikontroll for vegbredde 25,5 m

Figur 4 og 5 viser at kjørebanen må senkes mellom 1,3 og 1,9 meter under dagens
kjørebane dersom brua fortsatt skal bli stående som overgangsbru over den nye firefelts
vegen.

6.2

Nygård - alternativene

Lokalvegnettet på Nygård blir i utgangspunktet berørt av utvidelsen på E18 i liten grad. Det
er likevel vurdert en alternativ kryssløsning til den eksisterende halvkløverløsningen for å
utrede forholdet til bussholdeplasser og kollektivtrafikk. Denne vil omfatte en større
ombygging av lokalvegnett og kryssarealer på vestsiden av E18.
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Rapport fra forprosjekt Nygård finnes i sin helhet som vedlegg 3, det er derfor kun de
viktigste konklusjonene som gjengis her.

6.2.1

Alternativer for ny E18 og Leonardo da Vinci bru

Det er vurdert to alternative geometriske hovedløsninger for E18 linja. Grunnen til dette er at
den eksisterende gang- og sykkelvegforbindelsen over Leonardo da Vinci bru legger sterke
føringer for utforming av traséen, og det er vesentlig å studere i hvilken grad løsningen kan
optimaliseres uten disse føringene. Et av alternativene søkte dermed å beholde
krysningspunktet ved Leonardo da Vinci bru mest mulig uendret, mens det andre alternativet
ble gitt en større frihet til å optimalisere vegløsningen uten å ta hensyn til eksisterende
bindinger og tvangspunkt langs traséen.
Forskjellen i de to alternativene ligger i vertikallinjen og kan beskrives hhv som en lav linje
(15000) hvor Leonardo da Vinci bru er beholdt og en høy linje (10000) hvor Leonardo da
Vinci bru ikke er beholdt.

6.2.2

Alternativer for ramper, kryss og lokalvegnett

Med utgangspunkt i et ønske fra busselskapene om ruterkryss i stedet for kløverkryss ble det
gjennomført en enkel studie av hvorledes en ruterkryssløsning kan etableres på Nygård.
En forutsetning har vært å se bort fra arealer som allerede er regulert til næringsarealer
og/eller bebygd. Det ble derfor kun sett på en mulig ombygging på vestsiden av krysset.
Skissen under gir en indikasjon på nødvendig omfang av en slik ombygging.

Figur 6: To alternative kryssløsninger.

Løsningen vil kreve en større omlegging av lokalvegnettet enn for eksisterende
halvkløverløsning. I tillegg vil den kreve separate rundkjøringer for rampeløsning og
lokalvegnett.
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Det arbeides videre med linje 15000 hvor Leonardo da Vinci bru beholdes. Statens vegvesen
går i gang med nødvendige avvikssøknader som følge av dette.

6.3.2

Konklusjon - ny E18

Som følge av beslutningen om å beholde Leonardo da Vinci bru er det besluttet at lav linje
for ny E18 skal legges til grunn for det videre arbeid.

6.3.3

Konklusjoner - ramper, kryss og lokalvegnett

Det er besluttet at dagens kryssløsning skal legges til grunn for det videre arbeidet med
reguleringsplanen, da en ombygging til halvt ruterkryss fremstår som uhensiktsmessig stor i
omfang dersom formålet kun er å tilrettelegge for anleggelse av en bussholdeplass med
gunstigere utforming enn holdeplassløsningen i et halvkløverkryss. Arealbeslaget blir også
vesentlig større.
Halvkløverløsningen optimaliseres videre med tanke på radier og utforming av ramper og
rundkjøringer.
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HOLSTAD

I forbindelse med reguleringsplanlegging av ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro er det
gjort et eget alternativsøk etter mulige løsninger for Holstadkrysset samt kryssing av
Østfoldbanen og eksisterende E18 på Holstad. Underveis i prosessen har flere alternativer
og varianter vært vurdert.
Rapport fra forprosjekt Holstad finnes i sin helhet som vedlegg 4, det er derfor kun de
viktigste konklusjonene som gjengis her.

7.1

Jernbanekryssing

Det er to måter å krysse jernbanen på, over eller under. Kryssing over jernbanen er ved bruk
av riktige sikringstiltak mulig å gjennomføre uten større inngrep i eksisterende jernbane.
Kryssing under jernbanen kan utføres på flere måter, og avhengig av hvilken metode man
velger, vil dette påvirke muligheten for togframføring. Uansett hvilken metode man velger så
er det viktig at eksisterende kabelfremføringer blir i varetatt og håndtert tidlig slik at
funksjonene som disse kabelføringene ivaretar, kan opprettholdes gjennom de forskjellige
anleggsperiodene.
Det er gjort vurderinger av de anleggs- og jernbanetekniske utfordringene som kryssing av
jernbanen ved Holstad medfører. Disse vurderingene er oppsummert i et eget notat hvor
konklusjonen er at det er anleggsteknisk, jernbaneteknisk og konstruksjonsteknisk
gjennomførbart med både bru over jernbanen og kulvert under jernbanen. Begge løsningene
vil kunne realiseres uten uforholdsmessige konsekvenser av økonomisk eller trafikkmessig
art.
Bygging av bru over jernbanen vil være den minst komplekse og mest forutsigbare måten å
krysse sporene på. Denne løsningen har imidlertid andre utfordringer knyttet til vegens
linjeføring og tilhørende uheldige virkninger for landskap og støy.
Bygging av kulvert under jernbanen er en kompleks operasjon, med større risiko for
uforutsette problemer og med større behov inngrep i jernbanetrafikken. Dette er det beste
alternativet for landskap og nærmiljø.

7.1.1

Holstad - alternativene

Alternativene er benevnt 1a, 1b, 2a og 2b. Horisontalgeometrien er den samme for alle
alternativene. Alt. 1 innebærer høy linje for ny E18 og kryssing av Østfoldbanen og
eksisterende E18 på bruer, mens alt. 2 representerer løsningen med lav linje med ny E18 i
kulvert, hvor Østfoldbanen og eksisterende E18 krysser over ny E18.
Det er også vurdert mulige optimaliseringer av alternativ 1 for å forbedre vertikalgeometrien
og unngå lavbrekk inne i tunnelen. Det finnes derfor tre varianter av alternativ 1b. Disse er
videre betegnet 1b-1, 1b-2 og 1b-3.
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Figur 7 Linjeprofilet for ny E18 for alle de fire vertikalkurvaturene som er vurdert fra nytt Holstadkryss til
Holstadtunnelen.

7.2

Holstadkrysset

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

I den kreative fasen er det arbeidet med alternativer for å unngå lavbrekk inne i
Holstadtunnelen. Alternativene medfører noe forskjell i lengde på tunnelen, uten av dette har
vært utslagsgivende for valget.

7.4

Holstad - konklusjoner

Alternativ 2, der ny E18 krysser under jernbanen, legges til grunn for det videre planarbeidet
ut fra hensynet til veggeometri, landskap, nærmiljø og friluftsliv, inkl støy og jordvern.
Lengden på kulverten optimaliseres med tanke på kostnadsnivå i forhold til andre hensyn.
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SKUTERUD – FRESTAD

8.1

Veggeometri
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Det er ønskelig å sikre god optisk linjeføring og vurdere muligheter for reiseopplevelser for
trafikantene. I starten av kreativ fase ble det derfor gjort en vurdering av veggeometrien som
ligger i vedtatt alternativ for kommunedelplanen for E18 Akershus grense – Vinterbro. Med
utgangspunkt i foreliggende 3D-modell og plangrunnlag, ble det derfor tidlig gjort en
overordnet gjennomgang av veggeometrien med dette som fokusområde. Gjennomgangen
førte til flere endringer i geometrien, hvorav den viktigste er en heving av linja ned mot
Kråkstadelven. Dette medfører at ny E18 krysser Kråkstaddalen på en bro i stedet for å ligge
tilnærmet på terreng.
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Figur 8 Heving av linja og kryssing av Kråkstadelven på bru.

8.2

Glenne

Strekningen forbi Glennetjern er behandlet spesielt. Både mot vest, sør og øst avgrenses
området av skogbevokste rygger, og overordnet kan området sies å være et avgrenset og
sammenhengende jordbrukslandskap. Dette bidrar til at man opplever hele området som
atskilt fra områdene omkring, og med et svært helhetlig og sammenhengende
landskapsbilde. Innenfor det overordnede området finnes enkelte oppdelinger i form av
kantsoner, et skogholt omkring Glennetjern og et bølgende og delvis kupert terreng.
Glennetjern er et lite tjern som ligger i en forsenkning. Fordi tjernet nesten er helt omkranset
av skog, er det lite synlig og tilgjengelig. Det er kun fra Glennevegen i nordvest at det finnes
et gløtt eller delvis utsyn til tjernet.
Plassering av ny E18 høydemessig og sideveis og vegens avrenning til Glennetjern, er noen
av temaene som har vært gjenstand for grundige vurderinger.
I arbeid med optimalisering av vegtraseen forbi Glenne er det sett på en løsning hvor vegen
trekkes noe lengre nord med større avstand til Glennetjern. Større avstand til vannet vil
redusere faren for forurensing av vannet og vannmiljøet samt skape større avstand til gården
Glenne søndre.
Vest for Glenne går vegtraseen gjennom Grytelandskogen. Terrenget i Grytelandskogen
ligger betraktelig høyere enn på Glenne. Det fører til at vegen vil ligge i skjæring gjennom
skogen før den kommer ut i det åpne kulturlandskapet ved Glenne. Terrenget på Glenne
ligger som en skålform med vannet i det laveste området og dyrkamarka som stiger opp mot
vest, nord og noe slakere mot øst.
En veg gjennom dette området vil føre til terrenginngrep. Velger man å legge vegen lett i
terrenget gjennom skogen vil det føre til høye fyllinger forbi Glenne. Legges vegen lavere i
terrenget gjennom Grytelandskogen vil fyllingene forbi Glenne bli lavere.

8.3

Frestadtunnelen

I januar 2015 ble det gjennomført en verdianalyse av hele prosjektet. Ett av forslagene fra
denne var å heve veglinja gjennom Frestadtunnlen slik at den kunne bygges som to
fjelltunneller adskilt med en dagsone i stedet for to fjelltunneler bundet sammen med en
betongtunnel/løsmassetunnel.
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Figur 9 Opprinnelig løsning for Frestadtunnelen

Figur 10 Vurdert alternativ løsning for Frestadtunnelen

Som følge at dette forslaget ble det tegnet opp flere ulike løsninger og gjennomført
supplerende grunnboringer for de nye veglinjene. Grunnboringene viste at en hevet veglinje
ville gi stor sannsynlighet for å få for liten fjelloverdekning i flere områder i fjelltunnelene.
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Skuterud – Frestad - konklusjoner

Det er besluttet å legge en middels høy linje til grunn for det videre arbeidet med
reguleringsplanen.
Det er også besluttet at Skuterudbekken og Kråkstadelven skal krysses med bruer. Lengden
på bruene optimaliseres med tanke på kostnader og estetikk i det videre planarbeidet.
Frestadtunnelen beholder opprinnelig linjeføring og etableres med to fjelltunneler bundet
sammen med en løsmassetunnel/betongtunnel slik at den fremstår som en
sammenhengenede tunnel.
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RETVET

Det er gjort et eget alternativsøk etter mulige løsninger for tilkobling til tilstøtende parsell i
syd/øst og kryssingen av eksisterende E18 ved Retvet. Underveis i prosessen har mange
alternativer og varianter vært vurdert før det ble silt ut tre alternativer som ble gjenstand for
en forenklet, sammenlignende konsekvensvurdering.
Rapport fra forprosjekt Retvet finnes i sin helhet som vedlegg 5, det er derfor kun de viktigste
konklusjonene som gjengis her.

9.1

Retvet - alternativene

Alle alternativene følger samme trasé, forskjellene ligger i vertikalkurvaturen (vegens høyde)
og kryssing av eksisterende E18 sør for Brekkaåsen.
Nord for Audenbøl kommer ny E18 ut av tunnel. Videre sørøstover, fram til Kvilesjøluggen
ligger alle alternativene på en 5-6 m høy fylling. Audenbølveien vil krysse under ny E18 i
kulvert.
Øst for Kvilesjøluggen foreligger to alternativer for linjeføring for ny E18. Et der ny E18 ligger
lavt over jordet og ny lokalveg (eksisterende E18) krysser over på bru, og et alternativ hvor
ny E18 ligger høyt og eksisterende E18 krysser under. Dette alternativet ble utarbeidet med
to varianter hvor ny E18 krysser dyrket mark, bekk og eksisterende E18 med hhv
fylling/kulvert (alt 2a) og bru (alt. 2b).

Figur 11 Plan og profil alt. 1a. Beslag av dyrket mark er vist med gul skravur.
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Figur 12 Plan og profil alt. 2a. Beslag av dyrket mark er vist med gul skravur.

Figur 13 Plan og profil alt. 2b. Beslag av dyrket mark er vist med gul skravur.
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Retvet - konklusjon

Ut fra hensynet til landskapsvirkninger, nærmiljø, naturmiljø og landbruk anses alternativ 2b
med eksisterende E18 under ny E18 og ny E18 på bru, som det beste alternativet.
Brualternativet er også foretrukket på grunn av dårlige grunnforhold i området.
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MASSEDEPONIER

I forbindelse med optimalisering av veglinjen for ny E18 fra Retvet til Vinterbro har det vært
søkt etter egnete områder for deponering av overskuddsmasser. Det er beregnet at det kan
bli opptil ca. 1,5 – 2,0 mill m3 løsmasser som skal deponeres fra prosjektet. Stein som blir
tatt ut forutsettes å kunne benyttes i vegbyggingen eller kan leveres til et
steinbrudd/pukkverk, for eksempel pukkverket på Vinterbro. De fleste områdene som blir
vurdert som deponiområder vil etter oppfylling av masser tilbakeføres som nye områder for
dyrket mark.
Arbeidet tok utgangspunkt i delprosjekt «Ny jord» og hvilke av områdene i denne planen som
kunne egne seg som deponiområder. I tillegg er det gjort befaringer med tanke på å se etter
terrengformer som kan egne seg for oppfylling. Arealene var lenge også en del av «Ny jord»utredningen, men ble i sluttfasen tatt ut av denne planen og overført til vegplanen.
Alle deponiområder skal lukkes etter endt anleggsvirksomhet og tilbakeføres til LNFområder, enten som skogbruk eller som jordbruk. For arealer som skal tilbakeføres til
jordbruk, vil samme krav til kvalitet som for «Ny jord»-prosjektet gjelde. Deponiområdene er
tatt ut av «Ny jord»-prosjektet på grunn av hjemmelssituasjon, der «Ny jord»-prosjektet
baserer seg på frivillige avtaler, mens regulering til deponi gir grunnlag for bruk av
ekspropriasjon dersom det er nødvendig.

Figur 14 Viser 10 mulige deponiområder som skal utredes videre.
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KONSTRUKSJONER

11.1

Bruer
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I kreativ fase har det vært arbeidet spesielt med bruene i Vinterbrokrysset, samt de
langsgående bruene som krysser hhv Skuterudbekken, Kråkstadelven og Retvetområdet.
For nærmere beskrivelse av alle konstruksjonene i prosjektet henvises det til dokumentet
«Forprosjekt konstruksjoner».
Vinterbro – bruer over E6
Brua over E6 som utgjør E18 sydgående rampe krysser over eksisterende E6 (begge
kjøreretninger) i en svært skrå vinkel. Geometrien på vegsystemene fører til en
brukonstruksjon i 3 spenn på henholdsvis 29 meter, 54 meter og 55 meter, til sammen 137
meter. Føringsbredden er 14 meter mellom rekkverk.

Figur 15: Oppriss bru for sydgående rampe på E18.

Landkarene utføres i betong. Et brudekke i stål vil kunne tillate en slankere konstruksjon og
for å ivareta kravet til frihøyde mellom vegbanene, bør derfor både bruoverbygning og søyler
utføres i stål. Denne utførelsen vil også bidra til en raskere og dermed tryggere
anleggsgjennomføring.
Overgangsbrua over E6 krysser over eksisterende E6 begge løp i en tilnærmet rett vinkel
mellom vestre og midtre rundkjøring. De tekniske utfordringene er tilsvarende som for brua
for E18 sydgående rampe, men spennvidden over E6 er betydelig kortere. Det benyttes en
5-spenns brukonstruksjon med to midtre spenn over E6 på 36 meter, de to utenforliggende
på 28 meter og et kortere spenn mot rundkjøringen på vestsiden på 12 meter.
Underbygningen består på den måten av 2 landkar og 4 søyler. Føringsbredden er 15 meter
mellom rekkverk.

Figur 16: Oppriss av overgangsbru over E6.
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Vertikalgeometrien på denne brua er ikke like trang som på brua over. Selv om det er plass
til en løsning med betongdekke i samvirke med en stålkassekonstruksjon er det usikkert om
det er mulig å forsterke en stålkassekonstruksjon slik at denne kan godkjennes for støp over
trafikkert E6. Med bakgrunn i vekt på sikkerhet og effektiv anleggsgjennomføring bør derfor
brua få samme utførelse som brua for sydgående rampe for E18 med et rent ståltverrsnitt
med samme pilar i midtrabatten og samme byggesekvens.
Øvrige langsgående bruer
Det er avdekket spesielt dårlige grunnforhold langs vassdragene. Av hensyn til sikkerheten
bør derfor disse krysses med bruer. Dette gjelder i praksis Bølstadbekken, Skuterudbekken
og Kråkstadelven. Lengden på bruene optimaliseres med tanke på kostnader i forhold til
estetikk gjennom det videre arbeidet.
Med unntak av bruene som krysser E6 på Vinterbro, utføres alle bruene i prosjektet i betong
som er den økonomisk mest gunstige utførelsen.

11.2

Overgangsbruer og –kulverter

Det har vært gjennomført en tverrfaglig prosess for å klarlegge hvilke kryssende lokalveger
som skal opprettholdes og hvor det er behov for tur- og viltkryssinger.
Overgangsbruer og –kulverter utføres i betong.

11.3

Konstruksjoner - konklusjoner

Alle kryssende lokalveger opprettholdes og får kryssing av ny E18 i kulvert eller på
overgangsbru, avhengig av hvordan vegen ligger i forhold til ny E18.
I Holstadmarka og i Grytelandsskogen etableres kombinert kryssing for driftsveg, vilt og
friluftsliv.
Sammen med tunnelene og flere lange bruer, anses dette å tilfredsstille behovet for drifts-,
vilt- og turkryssinger.
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GS-VEGER/-SYSTEM

Det er gjennomført en behovsanalyse på E18s sidevegnett som del av
reguleringsplanarbeidet. Hensikten med analysen er å vurdere om det er nødvendig å
gjennomføre tiltak på lokalvegnettet og atkomstveger langs hele strekningen. For nærmere
beskrivelse av vurderingene som er gjort henvises det til dokumentet «Lokalveger, gs-veger
og kollektiv».

12.1

Situasjonsbeskrivelse

Dagens E18 har to kjørefelt langs hele strekningen. Den er stedvis smal og fartsgrensen
varierer fra 60 til 80 km/t. Noen kryss er kanaliserte, dvs. kryss med venstre- og/eller
høyresvingefelt, men ikke alle. Det ligger stedvis flere boliger langs E18 og mange av
boligene har avkjørsel direkte til E18. Det er ingen forbikjøringsfelt langs strekningen.
Det er etablert et sammenhengende gang- og sykkelvegsystem langs hele E18 mellom
Vinterbro og Holstad, mens strekningen mellom Holstad og Retvet mangler tilbud til gående
og syklende med unntak av en kortere strekning i området ved Kråkstad.
Beregninger av framtidige trafikkmengder tilsier at trafikkmengde på den nye E18 blir ca.
20.000 til 25.000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) framskrevet til 2043. På gammel E18, fv. 128, er
det antatt at trafikkmengden blir redusert til ca. 2000 kjøretøy per døgn. Trafikkmengden blir
altså betydelig redusert på gamle E18/fv. 128 sammenlignet med dagens situasjon.
Ved utbygging av ny E18 vil gang- og sykkelvegsystemet som ligger langs dagens E18 i
hovedsak bli opprettholdt på strekningen Vinterbro - Holstad. Unntakene er der den nye
vegen kommer i direkte konflikt med dagens tilbud.
Over Sneissletta/Rissletta vil dagens E18 bli nedgradert til lokalveg som skal betjene
boligområdet på Sneis/Ris.
Framføring av ny E18 vil føre til at dagens løsning for gående og syklende ved
Nygårdsområdet ikke kan bli opprettholdt.

12.2

Gs-veger - Konklusjoner

Som erstatning for fortausløsningen på brua inn til Franzefoss Pukk AS vil det bli etablert
fortausløsning gjennom rundkjøringene i Vinterbrokrysset, som forbindelse inn til Vinterdalen
og Marka. Hovedtilbudet til gående og syklende langs dagens E18 vil være dagens løsning
over Nordbytunnelens tunnelportal og videre gjennom Myråsdalen til Nygård.
Eksisterende E18 over Sneissletta/Rissletta vil bli stengt for gjennomkjøring ved Langli og
lokalveiens koblingen mot ny E18 og fv. 152 mot hhv. Ski og Ås vil skje gjennom det nye
Holstadkrysset.
Som en del av prosjektet vil det bli etablert en ny turveg/gang- og sykkelforbindelse mellom
Sneissletta og Kongeveien, på vestsiden av ny E18.
Mellom Holstad og Retvet legges E18 i ny trase og dagens E18 vil bli nedgradert til
lokalveg/fylkesveg.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

E18 Retvet – Vinterbro, Vurderte alternativer

13

ANDRE TILTAK

13.1

Rensebassenger
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Som hovedprinsipp skal alt vegvann renses før utslipp til resipient. Det er i gang vurderinger
av om det finnes akseptable løsninger som alternativ til oppsamling av alt vegvann i
rensebassenger. Bruk av diffus avrenning er til utredning.

13.2

Døgnhvileplass

Det er gjort vurderinger av muligheten for å finne plass for en døghvileplass innenfor
planområdet.
Følgende kriterier må oppfylles for at en hvileplass kan få godkjenning som døgnhvileplass
med skilt og oppføring i NVDB (fra håndbok 279 Døgnhvileplasser for tungtransporten):
-

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.

Med utgangspunkt i disse kriteriene er det kommet fram til et forslag som:
x
x
x
x
x

er i direkte tilknytning til Nygårdskrysset ved E18 og mindre enn 5 minutters kjøretid
unna E6 ved Vinterbro.
er på samme side av E18 som en bensinstasjon og hurtigmatkjede.
har kapasitet på 25 oppstillingsplasser
har tilfredsstillende utforming, også med tanke på vinterforhold
har gang- og sykkelvegforbindelse til etablerte servicefunksjoner på motsatt side av
rundkjøringen ved de vestre av- og påkjøringsrampene til E18.
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Figur 17: Mulig område for døgnhvileplass og innfartsparkering (nedre høyre del).

13.3

Innfartsparkering

Det er gjort en vurdering av behov og muligheter for en innfartsparkering ved Nygård.
En kartlegging av dagens innfartsparkeringsplasser i Oslo og Akershus gjort i forbindelse
med utarbeidelse av strategidokumentet viser at innfartsparkering i forbindelse med
bussreiser utgjør en svært liten andel av kollektivtrafikken i sørkorridoren.
I forslag til «Strategi for innfartsparkering» i Akershus er verken Nygård eller Holstad nevnt
som aktuelle innfartsparkeringsplasser.
Statens vegvesen opparbeider nå (2014) 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, bør det
gjennomføres en registering av bruk av midlertidig løsning med telling for eksempel vår og
høst 2014, da det er mye som tyder på at behovet for innfartsparkeringsplasser ved
Nygårdskrysset ikke vil være så stort i fremtiden.

13.4

Snødeponi

Det skal vurderes muligheten for å etablere et snødeponi for snø fra nærmiljøet,
hovedsakelig fra Ski. Etter innspill fra leder av driftsseksjon Akershus, så bør deponiet
fortrinnsvis etableres et sted på strekningen mellom Nygårdskrysset og Holstadkrysset i Ås.
Minstekrav til snødeponiet er på 2500 m3. I tillegg vil det være behov nødvendig areal til
rensing (system)/rensetiltak og resipient, driftsveg og manøvreringsarealer for kjøretøy.
Det er stipulert et behov på ca. 4000 m3. Med utgangspunkt i at deponiet bygger ca. 2 m i
høyden, gir det et areal på ca. 2000 m2 til selve deponiet.
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Snødeponiet kan utgjøre et lokalt forurensingsproblem. Snøen inneholder akkumulerte
forurensninger fra vegslitasje og trafikk samt forurensing og søppel fra andre kilder.
Forurensninger følger smeltevannet til resipientene jord, innsjø, elv/bekk, sjø, grunnvann.
Små resipienter kan bli betydelig forurenset.
Deponiet opptar arealer og er potensielt i konflikt med mange brukerinteresser som blant
annet friluftsliv. Deponiet kan virke skjemmende for omgivelsene og reduserer den estetiske
verdien av landskapet.
Ved plassering av deponiet er det flere faktorer som vurderes. Minske fare for forurensing
og avrenning, sikre store nok arealer til rensetiltak og forhold til annen arealbruk er førende
for plassering. Avstand fra adkomstveien bør ikke være for lang. Det er også gunstig at
deponiet ligger nærme hovedveien slik at det blir mindre kjøring lokalt i området. Deponiet
bør også ligge slik til at det er mulighet for å skjerme det fra omgivelsene. Det kan hende at
deler av snøen blir liggende over sommeren.
I området nær Holstadkrysset er det vurdert flere mulige alternativer, fortrinnsvis i
sammenheng med aktuelle deponier.

13.5

Andre tiltak - konklusjoner

13.5.1

Døgnhvileplass

Det planlegges en døgnhvileplass på Nygård.

13.5.2

Innfartsparkering

Det planlegges ikke innfartsparkering på Nygård. Det settes imidlertid av et område på
vestsiden av krysset til. Dette arealet reguleres til annet vegformål som en reservasjon av et
mulig fremtidig areal til dette formål.

13.5.3

Snødeponi

Det planlegges et snødeponi ved Holstadkrysset i tilknytning til massedeponi 4A.
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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.
Som en del av prosjektet ble det besluttet å gjennomføre en kreativ fase spesielt for
Vinterbrokrysset med tanke på å finne en optimal løsning for krysset. Denne rapporten er en
oppsummering av den kreative fasen hvor målet har vært å finne gode prinsipper som kunne
legge grunnlaget for videre detaljplanlegging og reguleringsarbeid.
Rapporten er en revidert utgave av tidligere rapport, datert 30.5.2014. En del figurer er
oppdatert fra nyere modell og det er foretatt enkelte tekstlige korrigeringer. De er fortsatt
inkludert omtale av åtte ulike alternativ for ramper og lokalvegnett og rapporten beskriver og
vurderer enkelte sentrale tema for disse samt anbefalt ny løsning.

Sandvika, 03/09/2015

Eivind Aase
Oppdragsleder
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Kvalitetssikrer
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INNLEDNING

Vinterbrokrysset binder sammen E18 og E6 sørøst for Oslo og er et viktig knutepunkt på
hovedvegnettet. På Vinterbro møtes E18 og E6 og går sammen over en kort strekning på
noen hundre meter. I arbeidet med reguleringsplanen har det vært viktig å finne en
sammenkobling mellom vegene slik at det blir planlagt en god løsning både når det gjelder
trafikkavvikling, fremkommelighet, trafikksikkerhet og lesbarhet for trafikantene.
På Vinterbrosletta er det i dag tre felt i hver kjøreretning. Vegbredden er utvidet med 10
meter og kjørefeltene er trukket noe ut fra fjellskjæringen i en strekning over 800 meter.
Midtdelere med beplantning skiller kjøreretningene. Dagens løsning er sårbar, en tankbilvelt
på Vinterbrosletta vil lamme biltrafikken både på E6 og E18, og lengden på vekslingsstrekningen tilfredsstiller ikke vegnormalene. Nærmest E6 Nøstvedttunnelen i nord er det fire
kjørefelt. To felt fører inn i Nøstvedttunnelens nordgående løp og to felt er lagt i en rampe
over tunnelportalen for trafikk mot E18 Mosseveien og lokalvegene. De to feltene gir en
omkjøringsveg med god kapasitet hvis tunnelen må stenges på grunn av vedlikehold eller
hendelser. I sydenden av sletta tar Fv 156 av mot Vinterbro (sør) og Ringnestunnelen (nord).
Mulighetene for ytterligere utvidelse av vegtraseen begrenses av Vinterbro sentrum,
fornøyelsesparken Tusenfryd og Follo renseanlegg på vestsiden og et pukkverk på østsiden
av E6. Pukkverket på østsiden av Vinterbrosletta har i dag egen avkjøring fra Fv 156 med
tofelts bru over E6/E18.
Sommeren 2013 ble det arrangert et idéseminar som samlet foreløpige vurderinger fra
kommunedelplanen og videreutviklet disse konseptuelle idéene i konkrete forslag. Resultatet
fra idéseminaret ble videre vurdert i en trafikkutredning, utarbeidet høsten 2013, som
diskuterte de tre hovedkonseptene i forhold til fremkommelighet og trafikkavvikling. Det er
utarbeidet fire temanotat, en forprosjektrapport og et forprosjekt med tegninger som alle
vurderer forskjellige overordnede konsept for trafikk og geometriske løsninger for et nytt
fremtidig kryssområde.
(1) NOTAT - Ideseminar Vinterbrokrysset 19.6.2013. - dokumentasjon og
oppsummering.
(2) NOTAT - Trafikkutredning av Vinterbrokrysset – 13.11.2013.
(3) FORPROSJEKT TEGNINGER - Vinterbro kryssløsninger – 15.11.2013.
(4) TEKNISK PREMISSDOKUMENT – siste utgave 3.9.2015.
(5) FORPROSJEKT - Nytt Vinterbrokryss siste utgave 3.9.2015.
(6) NOTAT - Kryssløsninger fv. 156 Vinterbro, 21.3.2014.
(7) NOTAT – Trafikale vurderinger av alternative løsninger for Vinterbrokrysset,
26.8.2014.
Prosjektets tekniske premissdokument (4) beskriver tekniske premiss for alle fag, og er
grunnlag for de vurderinger som er utført i forkant av denne rapporten.
Trafikkutredningene (2) og (7) fokuserte på ulike konseptløsninger og konkluderte med at ett
av de vurderte hovedalternativene skilte seg vesentlig ut fra de andre, og anbefalingen deres
konkluderer slik:
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Basert på trafikkanalyser av de tre alternativene mener vi at alternativ 1 er den beste
løsningen for fremtidig utforming av Vinterbrokrysset. Det er denne løsningen som samlet
sett har den høyeste kapasitetsgrensen, og følgelig gir best trafikkavvikling for fremtidig
trafikkmengde. Det anbefales at det videre reguleringsplanarbeidet baseres på å
optimalisere prinsippløsningen i alternativ 1, og at det ikke brukes ressurser på å utvikle de
øvrige alternativene videre.

Figur 1: De tre konseptløsningene for krysset som er vurdert i (2) og (5). Det anbefalte alternativ 1 vises lengst til
venstre av de tre figurene. Det er dette alternativet det er jobbet videre med i prosjektet.

Videre er det utført en detaljert trafikkanalyse av lokalvegnettet på fv. 156 for å optimalisere
den trafikale løsningen for hovedlinje og lokalvegnett i alternativ 1. Viktige forutsetninger som
er hensyntatt i dette arbeidet er forbindelsen på tvers av E6, koplingen mellom E18 mot
Nygård og E6 mot Vassum, atkomst til pukkverket og næringsområdet syd for krysset samt
gang- og sykkelvegforbindelser gjennom området.
Det er prosjektert ulike varianter av krysset som inkluderer alt fra to til fire rundkjøringer,
direkteførte ramper mellom E18 og E6, og ulike atkomster til pukkverket. Denne rapporten
presenterer åtte ulike alternativ og beskriver konsekvenser for sentrale tema som det er
fokusert på i det videre arbeidet med reguleringsplanen.

1.1

Verdianalyse – endringer i løsningsvalg

I januar 2015 ble det i regi av Statens vegvesen gjennomført en Verdianalyse av prosjektets
foreslåtte løsninger på det tidspunktet. Analysen ble utført av en uavhengig gruppe som
vurderte prosjektets foreslåtte løsninger. Forslagene ble presentert i egen rapport og
resultatet ble gjennomgått og vurdert av Statens vegvesens prosjektledelse. Analysen
foreslo enkelte endringer av løsninger foreslått i Vinterbrokrysset i forhold til hva som
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tidligere er presentert i denne rapporten. Følgende endringer er vurdert og tatt til følge i
planforslaget:
1. Ny bru for E18 sørgående linje flyttes sørvestover slik at den kan bygges mens
eksisterende bru avvikler trafikken på E18.
2. Atkomst til pukkverket skal ikke legges til rundkjøring i rampe/lokalvegsystem, men
koples separat inn på fylkesveg 156. Enten via egen bru, som i dag, eller gjennom
eksisterende kulvert under E6.
3. Et fjerde felt på nordgående kjørebane på fellesstrekningen E6/E18.
Rapportens konklusjoner og anbefaling følger denne vurdering.
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TRAFIKKBEREGNINGER

Dette kapittelet inneholder en kort oppsummering av noen av de viktigste vurderingene som
er utført i forbindelse med utforming av nytt kryss. Det foreligger flere notat i tillegg til en
oppsummerende rapport for trafikk og trafikkberegninger for prosjektet.

2.1

Trafikkberegninger og vurderinger

Det er gjennomført en rekke kapasitetsberegninger for å vurdere alternative geometriske
løsninger av Vinterbrokrysset. Felles for alle beregningene er at dagens timetrafikk er
fremskrevet til år 2043 basert på RTM23+ beregninger og Statens vegvesens prognoser for
fylkesvis trafikkvekst. Vegvesenet har gjennomført tellinger som gir et komplett
trafikkgrunnlag, av morgen og ettermiddagstrafikk, på alle veg-armer i Vinterbrokrysset.
Utforming av Vinterbrokrysset har vært en kontinuerlig prosess, der nye forslag og varianter
har dukket opp underveis i arbeidet. Trafikale vurderinger av forslagene har blitt gjennomført
fortløpende og dokumentert i fem forskjellige trafikknotater. De fem notatene er:
•
•
•
•
•

AIMSUN-modell av Vinterbrokrysset - 02.10.2013
Trafikkanalyse Vinterbro - 21.11.2013
Kryssløsninger Fv. 156 Vinterbro - 21.03.2014
Trafikale vurderinger av alternativ Løsning for Vinterbrokrysset - 26.08.2014
Vurdering av lokalveisystemet i Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset - pågår.

Beregningsverktøy
SIDRA 6.0 har blitt benyttet til å gjøre kapasitetsberegninger av
enkeltkryss. Dette programmet gjør beregninger ved hjelp av
matematiske formler og anslår kapasitetsutnyttelse i løpet av en
time. AIMSUN har blitt benyttet for å simulere trafikkmønsteret
ved de ulike alternativene og for å undersøke hvor i systemet
trafikken får problemer.
AIMSUN-modell av Vinterbrokrysset
Notatet tar for seg hvordan AIMSUN-modellen av
Vinterbrokrysset er bygget opp og hvordan trafikkdata er samlet
inn. I notatet presenteres beregninger der dagens utforming av
krysset blir vurdert opp mot beregnet fremtidig trafikkmengde.
Beregningene viser at det er behov for å utbedre
Vinterbrokrysset dersom det skal kunne håndtere fremtidige
trafikkmengder.
Tabell 1 viser beregnet reisetid og fart for sørgående trafikk på
E18.
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Tabell 1 Trafikkberegninger av dagens utforming

Figur 2 Analysert reiserute

Trafikkanalyse Vinterbro
Tre svært forskjellige hovedkonsepter for utforming av Vinterbrokrysset ble vurdert ved hjelp
av AIMSUN og SIDRA. Trafikkberegningene avdekket at alternativ 1 hadde klart best
trafikkavviklingsevne.
Figur 3 viser de tre forskjellige utformingene. Fargene rød, grønn, lilla og blå viser de fire
største trafikkstrømmene i lokalveisystemet over E18/E6. Oransje farge viser hvor to av
trafikkstrømmene krysser hverandre. Alternativ 1 leder de fire største strømmene gjennom
lokalveisystemet uten at de er i konflikt med hverandre. Det er årsaken til den gode
trafikkavviklingsevnen. Alternativ 1 er i stor grad en videreutvikling av dagens kryssutforming,
og alle videre forslag er varianter med utspring i alternativ 1.

Figur 3 Hovedkonsepter Vinterbrokrysset. Alternativ 1 til venstre, alternativ 2 i midten og alternativ 3 til høyre.

Kryssløsninger Fv. 156 Vinterbro
Dette notatet handler utelukkende om utforming av vestre rundkjøring. Alternativ 1 fra forrige
notat er satt som utgangspunkt for trafikkberegningene. Vegvesenet ba om en vurdering av
muligheten for å dele den firearmete vestre rundkjøringen i to tre-armete rundkjøringer.
SIDRA og AIMSUN ble benyttet til å vurdere tiltaket.
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Et sentralt punkt i vurderingen var den korte avstanden mellom rundkjøringene. Feltbruk i
tilfartene til rundkjøringene hadde stor påvirkning på trafikkavviklingen. Trafikkberegningene
viste at det var mulig å ha to tre armete rundkjøringer, men at en burde jobbe videre med
veigeometrien for å øke avstanden mellom dem.
I den kreative fasen ble det besluttet å gå videre med løsningen med to tre-armete
rundkjøringer. Bakgrunnen for det var at østre rundkjøring lå nært beregnet
kapasitetsgrense, og at høyresvingende fra broen over E6 måtte ha eget filterfelt som vekslet
på rampen mot sørgående E6. Med tanke på trafikksikkerhet var ikke dette ønskelig.
Trafikale vurderinger av alternativ løsning for Vinterbrokrysset
Senere i prosessen ble det foretatt en trafikal vurdering av muligheten for å endre
påkoblingen av sørgående trafikk fra E6/E18 inn i vestre rundkjøring. Det vil si at Fv.156 og
rampen fra E6/E18 sørgående bytter rekkefølge ved innkjøring til sirkulasjonsarealet til
vestre rundkjøring. Selve plasseringen til vestre rundkjøring blir flyttet noe lenger nord.
SIDRA ble benyttet til å vurdere forslaget.
Forslaget om å endre rekkefølgen på armer i sirkulasjonsarealet, viste seg å være svært
vellykket. Til tross for at samme trafikkmengde skal gjennom krysset, blir det en mer
fordelaktig trafikkflyt i rundkjøringen. Figur 4 viser hvordan de fem største trafikkstrømmene
beveger seg gjennom rundkjøringen. Den nye utformingen leder trafikken fra E6/E18
sørgående i en høyresving mot Nessetveien. I tidligere forslag ville denne trafikken gått rett
gjennom rundkjøringen og vært i konflikt med flere svingebevegelser. Tiltaket åpner også for
å lage filterfelt mellom broen over E18 og Høyungsletta, uten at det blir en uønsket fletting i
en påkjøringsrampe. Det var tilfellet i tidligere løsninger med fire-armet vestre rundkjøring.

Figur 4 Trafikkstrømmer i Vestre rundkjøring

Ved å endre rekkefølgen på tilfartene i vestre rundkjøring, ble alle tidligere ankepunkt mot en
fire-armet vestre rundkjøring eliminert. Videre arbeid tar utgangspunkt i en fire-armet vestre
rundkjøring, og løsninger med to tre-armete rundkjøringer ble forkastet.

Statens vegvesen Region Øst

Asplan Viak AS

Forprosjekt Vinterbrokrysset

11

Vurdering av lokalveisystemet i Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset
Dette notatet tar for seg utformingen av midtre rundkjøring, dvs. rundkjøring liggende mellom
E6 og E18. Hovedspørsmålet i dette notatet er hvor påkoblingen mot pukkverket skal være.
Alternativ 6 (ikke direkte kobling mellom pukkverket og midtre rundkjøring) og 8 (direkte
kobling mellom pukkverket og midtre rundkjøring) ble vurdert ved hjelp av SIDRA.
Kapasitetsberegningene viste at begge forslagene kunne håndtere beregnet trafikkmengde,
og at det var liten forskjell mellom alternativene. Det skyldes at trafikken til-fra pukkverket er
relativt lav sammenlignet med øvrig trafikkmengde.
Det er ikke alle faktorer som blir fanget opp i en teoretisk kapasitetsberegning.
Kapasitetsberegningene alene er derfor ikke nok til å vurdere forskjellen mellom alternativ 6
og 8. En rundkjøring med fem armer vil generelt ha dårligere egenskaper med tanke på
trafikksikkerhet og avvikling. Håndbok N100 - Veg og gateutforming, slår fast at
«rundkjøringer med flere enn fire armer bør kun etableres etter at det er gjennomført
vurderinger med hensyn til sikkerhet og avvikling». Det vil bli vanskeligere å få til en god
geometrisk avbøyning, og det vil være mer uoversiktlige forhold inne i sirkulasjonsarealet for
bilistene.
Nygårdskrysset
I tillegg til betraktninger rundt midtre rundkjøring i
Vinterbrokrysset, inkluderer også notatet
trafikkberegninger av Nygårdskrysset. Det blir gjort
kapasitetsberegninger for dagens utforming og med en
utbedret utforming av dagens kryss. I tillegg er det gjort
beregninger basert på situasjonen i krysset dersom man
stenger Myråsdalen i nord.
Konklusjonen av kapasitetsberegningene er at det vil være
uheldig for Nygårdskrysset dersom Myråsdalen stenges,
da situasjonen vil bli presset selv uten denne ekstra
trafikken i krysset.
Aimsun-beregninger av vekslingsstrekning
Det er gjennomført Aimsun-simulering av
vekslingsstrekning mellom E6 og E18 sør og nord for å
avdekke hvor stor trafikk denne strekningen vil kunne tåle i
fremtidig situasjon. Det er ønskelig å se hvor mye trafikk
vekslingsstrekningen i det nye vegsystemet kan slippe
gjennom.
Fremtidig vegnett i området har fire felt i starten av
vekslingsstrekningen. Dette går over til 3 felt før
avkjørselen til E18 nord. Vekslingsstrekningen er markert i
rødt på figuren til høyre og har en lengde på 550m.
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Dagens trafikkmatrise i Aimsun er basert på tellinger fra 2013 av morgentrafikk i tidsrommet
06:00-07:00. Dette er timen med mest trafikk for denne strekningen. Trafikktallene for 2030
er hentet fra RTM23+, og videre til 2043 er det fremskrevet med benyttet fylkesvise
prognoser fra NTP for trafikkveksten.
I Aimsun er det beregnet at vekslingsstrekningen får en makstimetrafikk på henholdsvis 3
700 kjøretøy i 2030 og 4 100 kjøretøy i 2043. Aimsun-beregninger viser at begge disse
trafikkmengdene avvikles godt over vekslingsstrekningen med tre felt, men at reisetiden blir
litt lengre på strekningen for 2043.
Teoretisk makstimetrafikk på en trefeltsveg er beregnet til å være 4 800 kjøretøy per time (1
600 kjøretøy per time per felt). Ved en slik makstimetrafikk øker reisetiden vesentlig og dette
kan ansees å være maksimal kapasitet for vekslingsstrekningen med tre felt. Reisetiden for
vekslingsstrekningen i dagens situasjon, år 2043 og maksimal kapasitet er vist i tabell 2.
Tabell 2. Reisetid i sekunder for vekslingsstrekning Vinterbrokrysset i makstimen (06:00-07:00)

Tidspunkt
06:00
06:10
06:20
06:30
06:40
06:50
Gjennomsnitt (06-07)
Antall kjøretøy

2013
27,2
26,6
26,8
26,6
26,3
26,9
26,7
3 200

2043
30,3
32,8
33,7
32,3
35,0
33,5
32,9
4 100

Maksimal kapasitet
48,6
48,8
50,3
48,7
47,9
51,7
49,3
4 800

Til sammenligning ville reisetiden uten noe forsinkelse på grunn av feltveksling vært 22
sekunder. Hastigheten er omvendt proporsjonal med reisetiden, og synker jo nærmere
kapasitetsgrensen man kommer i Aimsun.
Radartelling på fylkesgrensa mellom Oslo og Akershus viser at makstimetrafikken om
morgenen er 8,9 % av ÅDT i nordgående retning i dagens situasjon. Ved å anta samme
andel av ÅDT i fremtiden, tilsvarer dette en timestrafikk på 4 800 og en ÅDT på 54 000 i
nordgående retning. Over døgnet er det antatt at det passerer like mange kjøretøy i
nordgående retning som i sørgående retning. Dette tilsvarer en ÅDT på 108 000 kjøretøy i
døgnet for begge retninger samlet.
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HOVEDLINJE E18

Strekningen Retvet - Vinterbro prosjekteres etter dimensjoneringsklasse H9. Denne
dimensjoneringsklassen setter som premiss at veglinjen skal dimensjoneres etter
hastighetsparameteren 100 km/t. I tillegg er det nå kommet et krav om at ny E18 skal
dimensjoneres til hastighet 110 km/t. I utgangspunktet er det ønskelig at E18 gjennom
Vinterbrokrysset også fremstår med gjennomgående motorvegstandard med fartsgrense
minimum 100 km/t. Dette ønsket utgjør imidlertid en stor teknisk utfordring da avstanden
mellom Nordbytunnelen og Nøstvedttunnelen er for liten til at kryss og ramper med lengder
og horisontal- og vertikalkurvatur som beskrevet i vegnormalene for denne
dimensjoneringsklassen kan realiseres. Strekningen over Vinterbrosletta skiller seg følgelig
vesentlig ut fra resten av strekningen Retvet – Vinterbro og kan derfor ikke dimensjoneres
etter tilsvarende kriterier.
I dag har E18 fartsgrense 60 km/t på E18 gjennom kryssområdet. Som et kompromiss er det
lagt til grunn en forutsetning om at dimensjonerende hastighet på E18 gjennom
kryssområdet skal økes til høyest mulig hastighet som er beregnet til 80 km/t. Denne
linjeføringen stiller plasskrevende krav til horisontal- og vertikalgeometri og gir føringer i all
hovedsak for linjen som tar av fra Vinterbrosletta mot Nygård i syd/øst.

3.1

Veggeometri

Det er innledningsvis i prosjektet arbeidet med flere alternative linjeføringer for E18 gjennom
Vinterbrokrysset. Det har da vært fokusert på linjer som tilfredsstiller geometriske krav i de
tre hovedkonseptene som tidligere er presentert i både notat og forprosjekt.
Det er i denne rapporten fokusert på sørgående linje for E18 traseen, da denne linjen har
flere begrensende faktorer enn den nordgående. Blant annet:
•
•
•
•
•

Dimensjonerende hastighet 80 km/t gir minste tillatte horisontalkurve Rh >= 300
meter.
En rettest mulig kryssing mellom E18 og E6 i krysningspunktet. Dette vil gi kortest
lengde på kryssingen.
Valg av brutype og lengde på bru og spennvidde mellom akser.
Nødvendig lengde på vekslingsstrekningen nord for krysningspunktet.
Avstand mellom E6 og E18 før krysningspunktet. Eventuelt behov for oppstøttende
konstruksjoner.

Plan- og profiltegninger for det anbefalte alternativet er å finne i tegningsheftet med
foreløpige tegninger, datert 3.9.2015.
Under presenteres to horisontale linjer som kan være aktuelle for det presenterte alternativet.
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Horisontalgeometri

Horisontalgeometrien skal tilfredsstille krav til dimensjonerende hastighet 80 km/t, tilsvarende
dimensjoneringsklasse H7. Dette gir en minste horisontalkurveradius Rh=300 meter.
Det er hensiktsmessig å utforme kryssingen så nær vinkelrett som mulig over E6, men
samtidig ha en så stor kurve som mulig. Desto større vinkel linja har til E6, desto større må
avstanden mellom linja og E6 være nord for krysningspunktet. Av dette følger at linja vil
måtte ta av fra E6 tidligere og komme nærmere lokalvegnettet ved en større vinkel enn en
spissere vinkel.
Det har vært ønskelig å finne et kompromiss mellom faktorene presentert ovenfor. I det
første alternativet har sørgående linje, som går over E6 i bru, en horisontalkurve på Rh=500
meter over brua. Videre er det overgangskurve, rettlinje og overgangskurve før linjen har en
radie på Rh=800 meter. Denne linjeføringen gir en god kurvatur for den dimensjonerende
hastigheten, samtidig som det er mulig å finne brukonsept som kan passe til
krysningspunktet.

Figur 5: Rh=500 meter i krysningspunktet med E6.

Det andre alternativet er å tilpasse horisontalkurven de overordnede kurvene på E18 mellom
Nygård og Vinterbro og strekningen E6/E18 på Vinterbrosletta. Det er i dette alternativet vist
en tangerende kurve mellom disse to strekningene på Rh=3000 meter.
Horisontalkurveradien er Rh=3000 meter.

Figur 6: Rh=3000 meter i krysningspunktet med E6.
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Det er imidlertid noen argument som taler mot denne kurvaturen. Kurven er meget stor og gir
ingen begrensende effekt på trafikkens hastighet. For kjørende fra Nygård mot Vinterbro kan
det oppleves som at vegen tillater mye større hastighet enn det krysset og den korte
vekslingsstrekningen på Vinterbrosletta tillater. Det vil også være en ulempe for denne
geometrien at sørgående retning (over ny bru) vil måtte rampes opp svært nær hovedlinja til
E6 sørgående. Her må det bli en relativt lang murkonstruksjon. Samtidig krysser linja E6 med
en liten og spiss vinkel slik at det vil blir stilt større krav til spennvidder for en bru og valg av
konstruksjonstype. Vi har derfor valgt å anbefale løsningen med Rh=500 meter for
sørgående E18 linje over brua.
Etter Verdianalysen ble den valgte linjen forskjøvet noen meter lenger sørvest, slik at brua
kan etableres mens det fortsatt kan være trafikk på eksisterende bru. Dette er utført for å
holde trafikken i gang mest mulig uendret på E18 i hele anleggsperioden.

3.3

Vertikalgeometri

Nordgående linje for ny E18 følger terreng og har slak kurvatur. Den presenteres ikke her.
For den sørgående linjen har det vært drøftet to hovedløsninger. En løsning hvor ny E18
krysser E6 i kulvert og en hvor ny E18 krysser E6 i bru. Kulvertløsningen ble vurdert i
forbindelse med et av alternativene for nytt kryss (stor oval rundkjøring) hvor det ikke var
mulig for ny E18 å krysse over E6. Denne linjeføringen er ikke betraktet som optimal grunnet
flere forhold. Blant annet dårlige grunnforhold og behov for byggegrop for støping av kulvert
under E6 med tilhørende stenging av E6 i en lang tidsperiode. Dette alternativet anbefales
ikke.

Figur 7: Sørgående E18 linje i kulvert under E6 (fra forprosjekt Nytt Vinterbrokryss 26.11.2013).

Alternativet som anbefales og som det nå arbeides med er sørgående E18 i ny bru over E6.
De linjeføringsmessige bindingene er fastpunktene i kjørebanen på E6 (må over denne) og
ny bru mellom ny østre og eksisterende midtre rundkjøring (må under denne). Linja er
vurdert og tegnet ut med høybrekkskurve Rh, høybrekk= 4400 meter med påfølgende
lavbrekkskurve Rh, lavbrekk= 2200 meter. Dette er minste tillatte kurver i henhold til
vegnormalene og dimensjoneringskrav for dimensjoneringsklasse H7.
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Figur 8: Sørgående E18 linje i bru over E6 (fra forprosjekt Nytt Vinterbrokryss 26.11.2013).

3.4

Felles strekning E6 og E18 – nordgående retning

For nordgående kjøreretning på E18 er det vurdert to alternative løsninger. Det første
alternativet benytter prinsippet om at de to feltene nordover på ny E18 flettes sammen til ett
kjørefelt før flettingen mot E6 begynner. Vekslingsstrekningen mellom de to kjørefeltene på
E18 avsluttes da tidlig slik at kjørefeltet som videreføres frem til E6 kan legges som et
gjennomgående 3. felt langs E6 med en flettestrekning på vel 500 meter.
Konsekvensen av dette første alternativet kan medføre at kapasiteten på E18 blir mindre enn
potensialet tilsier og vegen i praksis vil bli en tofelts veg på deler av strekningen mellom
Nygård og Vinterbro. En slik løsning vil ikke benytte den nye kapasiteten på E18 fullt ut og
heller ikke kunne utnytte potensiell kapasitet på fellesstrekningen fullt ut. Det andre
alternative søker derfor i stedet å gjøre vekslingsstrekningen så lang som mulig. Det er
vurdert at et fjerde felt på vekslingsstrekningen i nordgående retning vil være en god løsning.
Det mest vesentlige med utformingen er at en prøver å unngå en flaskehals på
fellesstrekningen (vekslingsstrekningen) mellom E6 og E18. Vekslingsstrekningen vil fungere
best dersom en hadde anlagt et 4. felt for trafikk som kommer fra E18 sør til E18
Mosseveien. Dette begrunnes med at det da vil bli mindre trafikk i 3. feltet og vekslende
trafikk finner lettere plass for feltskifte.

Figur 9: Anbefalt alternativ med fire felt i nordgående kjøreretning.
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RAMPER OG LOKALVEGSYSTEM

Alternative utforminger av lokalvegsystemet er drøftet i tidligere notater og forprosjekt.
Hovedutfordringer er oppsummert kort i påfølgende tekst før det følger en presentasjon av
åtte ulike alternativ for ramper og lokalvegsystem som er vurdert i prosessen.
Som en følge av forbedret geometrisk løsning for hovedlinjen E18, samt behov for å øke
kapasitet og bedre trafikksikkerhet i krysset er det foreslått følgende endringer:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Legge om fv. 156 på deler av strekningen.
Etablere en ny overgangsbru med to kjørefelt og fortau over E6. Til sammen vil dette
gi fire kjørefelt over lokalvegbrua som krysser E6.
Justere vestre rundkjøring slik at den møter den nye overgangsbrua.
Anlegge ny forbedret påkjøringsrampe sørover på E6.
Anlegge ny forbedret påkjøringsrampe nordover på E6.
Anlegge ny avkjøringsrampe nordfra og inn i ny vestre rundkjøring.
Atkomsten til pukkverket som i dag møter fv. 156 i bru over E6 rives og flyttes til
eksisterende kulvert under E6 nord for krysset. Eksisterende veg fra kulverten
oppgraderes og ny videre forbindelse etableres fra denne og inn til pukkverket.
Nytt gang- og sykkelvegsystem gjennom krysset.
Opprettholde rampe fra E18 sør til midtre rundkjøring med forbedret geometri.

Figur 10: Anbefalt alternativ, nytt Vinterbrokryss, inkludert ramper, rundkjøringer, omlagt fv. 156 og ny atkomst til
pukkverk.

Det innledningsvis valgte og omtalte konseptet for lokalvegnettet (alternativet nærmest
dagens løsning) er i utgangspunktet ikke veldig ulikt eksisterende situasjon. Etter en trafikal
studie av tre forskjellige konsept i forprosjektet, konkluderes det med at dette alternativet
synes å være det mest robuste i forhold til kapasitet og trafikkavvikling. Selv om den
overordnete geometriske løsningen er svært lik eksisterende situasjon vil den likevel
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innebære en total ombygging av kryssområdet. Dette skyldes økt antall kjørefelt, større
kurver på ramper og endring på retning til vegarmer i rundkjøring.
Den nye hovedlinja for E18 passerer nærmere den midtre rundkjøringen enn eksisterende
trasé for E18. Samtidig har det vært et premiss at atkomsten til næringsområdet som
strekker seg sørover mot Nygård skal opprettholdes. Disse to forholdene har sammen
betydning for utforming og plassering av ny påkjøringsrampe sørover på E18. Og dette gir
igjen føringer for utforming av Myråsdalen inn mot midtre rundkjøring, samt avkjøring og
påkjøring retning nord til/fra E6. Den midtre rundkjøringen må derfor bygges helt om.
Høydemessig er den plassert omtrent på samme nivå som i dag.
For alternativ med ny bru mellom midtre og eventuell ny østre rundkjøring (alternativ 2 og 3)
er det planlagt bru med to kjørefelt og fortau. Denne brua skal ivareta trafikk fra E18 sør mot
E6 sør og fv. 156 og trafikk til og fra pukkverket. Det er tungtrafikken fra pukkverket som, i
følge kapasitetsberegninger, viser at det kan være hensiktsmessig med to kjørefelt i vestlig
retning på brua. Sammen med de to kjørefeltene i samme retning på brua over E6 samt
egne filterfelt i midtre og ombygd vestlig rundkjøring vil disse sørge for at trafikken fra E18
sør til E6 sør blir ivaretatt med tilstrekkelig høy kapasitet. Etter at det ble gjennomført en
Verdianalyse av prosjektet, er disse alternativene ikke lenger aktuelle. Atkomsten til
pukkverket skal ikke føres sammen med trafikk til eller fra ramper.
I arbeidet har det vært fokusert på å optimalisere plassering av ramper, rundkjøringer, antall
kjørefelt og tilpasse konstruksjoner. Trafikknotatet Kryssløsninger fv. 156 Vinterbro, datert
21.3.2014, vurderer lokalvegnettet på vestsiden av E6 og behovet for en rundkjøring nummer
to i dette området. En av hovedgrunnene til denne andre vestre rundkjøringen i det
alternativet er å sikre en god kapasitetsreserve for fv. 156 samt en trafikksikker påkjøring til
E6 sørover gjennom kryssområdet. Et annet alternativ, med tilsvarende god kapasitet og
trafikksikkerhet, er å endre på vegarmenes plassering i eksisterende vestre rundkjøring. I
alternativene 4-8 er det presentert løsninger som viser kun én vestre rundkjøring.

Figur 11: De to vestre rundkjøringene i alternativ 2 og 3.
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Figur 12: Midtre (til venstre) og østre (til høyre) rundkjøring

I arbeidet har det også vært fokusert på å gi trafikkstrømmene mellom E18 sør (retning
Nygård og E6 sør (retning Nordbytunnellen) best mulig avviklingsforhold. Ved vurdering av
alle alternativene har dette spørsmålet vært drøftet. Ett av alternativene som er presentert
under (alternativ 3) viser en direkteført rampeløsning for trafikk mellom E18 og E6.
Alternativet er bearbeidet for å forsøke å finne en mest optimal løsning for denne
trafikkstrømmen. Grunnen til at dette alternativet ikke er videreført i prosessen er at det er
svært vanskelig å finne en god kopling av de to trafikkstrømmene fra rampene gjennom en
tilstrekkelig lang vekslingsstrekning før disse koples med trafikken på E6. Her må det også
være en vekslingsstrekning mellom rampe og E6. Eksisterende vekslingsstrekning er kort før
den føres sammen ved Nordbytunnellen.
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Alternativer

Alternativ 1

Figur 13: Alternativ 1 – Ny hovedlinje med fire felt. Ny østre rundkjøring.

Alternativ 2

Figur 14: Alternativ 2 - Ny hovedlinje med fire felt. Ny østre rundkjøring og to rundkjøringer i vest.
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Alternativ 3

Figur 15: Alternativ 3 - Ny hovedlinje med fire felt. Ny østre rundkjøring og to rundkjøringer i vest. Direkteført
rampebru for trafikkstrøm E18 sør -> E6 sør.

Alternativ 4

Figur 16: Alternativ 4 - Ny hovedlinje med fire felt. Ny østre rundkjøring og ny vestre rundkjøring samt nye
vegarmer i denne rundkjøringen.
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Alternativ 5

Figur 17: Alternativ 5 - Ny hovedlinje med fire felt. Kun to rundkjøringer. Ny bru for lokalveg Myråsdalen over E6.

Alternativ 6

Figur 18: Alternativ 6 - Ny hovedlinje med fire felt. Kun to rundkjøringer. Ny bru for lokalveg over E6 parallelt med
eksisterende bru gir økt kapasitet på tvers av E6.
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Alternativ 7

Figur 19: Alternativ 7 - Ny hovedlinje med fire felt. Kun to rundkjøringer. Ny bru for lokalveg over E6 tilpasses
direkteført rampebru fra E18.

Alternativ 8

Figur 20: Alternativ 8 - Ny hovedlinje med fire felt. Kun to rundkjøringer. Ny atkomst for pukkverk i nord direkte inn
på Rv156.
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GEOTEKNISKE FORHOLD

Kapittelet gir en kort sammenstilling av grunnforhold og orienterende geotekniske
vurderinger av problemstillinger knyttet til hovedelementene i den alternative utformingen av
kryssområdet. Grunnforholdsbeskrivelsene og vurderingene er basert på datarapporter fra
tidligere utførte grunnundersøkelser oversendt fra Statens vegvesen.
Det er foreløpig ikke utført supplerende grunnundersøkelser i området. Grunnforholdene er
generelt svært varierende med store variasjoner i dybder til berg og
løsmassesammensetning. For alle alternativer gjelder derfor at det må utføres supplerende
grunnundersøkelser langs linjene for å kunne gi detaljerte vurderinger.
Generelt kan det sies at ved Vinterbrokrysset er grunnforholdene varierende. Det er større
områder med berg i dagen, mens den dypeste sonderingen viser antatt berg ved 29 meter
dybde. Grunnundersøkelser viser at massene varierer mellom morenemateriale og til dels
svært bløt, sensitiv og kvikk leire. I hovedsak består løsmassene i de sentrale delene av
området av antatt kvikkleire fra 4-5 meters dybde.
Ved Vassflo bru er det små dybder til berg, i størrelsesorden 2 - 4 meter. Løsmassene består
av faste masser. Nordøst mot Vassflobekken øker dybde til berg opp mot 10 meter. Det er
ikke utført boringer i eller i bunn av skråningen eller ved bekken.
Videre nordover langs E18 øker dybde til berg, og er i størrelsesorden 20 meter fram mot
kryssing av E6. Ved kryssing av E6 er påvist dybde til berg/faste masser mellom 1,9 og 8,6
meter. Løsmassene består av til dels sensitive masser for hele strekningen. Det er påvist
kvikkleire fra 5 meters dybde. Vest for krysningspunkt mellom E18 og E6, mot Høyungsletta,
er det berg i dagen.
For E6/E18 videre nordover mot Tusenfryd er det store lokale forskjeller i dybde til antatt
berg, som varier mellom 1,6-20 meter.
Ved Vinterdalen bro/vegen til pukkverk (hvit farge på figuren under) varierer dybde til berg
mellom 18 og 29 meter. Det er påvist kvikkleire fra 4 meters dybde.
Fra Vassflo bru går E6 vestover i rampe mot den sørlige rundkjøring, der Myrås bru forbinder
de to rundkjøringene sammen. Terrenget går bratt ned mot et skogsområde (grønt på kartet,
som er avgrenset av rampen, Myrås bru, E6 sørgående og E18 nordgående. Sør for rampen
og videre sørover langs vestsiden av E18 er det berg i dagen.
Dybde til antatt berg/faste masser i skogsområdet varier mellom 2,4 og 21 meter. Ved Myrås
bru er dybde til berg 7 -11 meter. Midt i området er dybde til antatt berg/faste masser mellom
2,4 og 14,5 meter, mens den øker til 21 meter mot E18 nordgående. Det er påvist
sprøbruddmateriale i hele området, og kvikkleire fra i størrelsesorden 4 meters dybde.
Figuren under viser en planskisse der områder med en grovinndeling av området etter
grunnforhold.
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Ukjent.
Antatt bløtt.
Innmålt og antatt berg i dagen.
Grunt til berg (rød skravur.)

Innmålt og antatt berg i dagen.
Grunt til berg (rød skravur.)

Figur 21: Grunnforhold Vinterbrokrysset

E18 sørgående krysser E6 på bru. Nordre tilløpsfylling blir om lag 7 meter høy og ligger i
overgangen mellom område med antatt berg i dagen/grunt til berg og område med bløt grunn
og større mektighet til berg. Utlegging av en 7 meter høy fylling på bløt grunn er krevende og
vil sannsynligvis medføre behov for bruk av lette/superlette masser og/eller
grunnforsterkningstiltak. Et alternativ her kan være å forlenge brua noe nordvestover slik at
fyllingshøyden blir mindre og den høyeste delen av fyllinga flyttes inn mot områder med
bedre grunnforhold.
Den søndre tilløpsfyllinga blir om lag 4-5 meter høy. Denne fyllinga ligger i sin helhet innenfor
området med antatt relativt store dybder til berg og bløt grunn. Fyllinga vil slik den ligger
sannsynligvis kreve bruk av lette/superlette masser og/eller grunnforsterkningstiltak. For å
unngå høy fylling på bløt grunn kan brua evt. forlenges sørover inn mot områder der det er
mindre løsmasseoverdekning over berg/til dels berg i dagen og bedre grunnforhold.
Fundamentering av brua er vurdert å være relativt uproblematisk. Foreløpig vurdering er at
det bør benyttes borede peler til berg.
Ny bru for rampe i øst til midtre rundkjøring blir liggende i overgangen mellom område med
antatt berg i dagen/grunt til berg og område med bløt grunn og større mektighet til berg.
Fundamentering av brua er vurdert å være relativt uproblematisk.
Nordgående E18 ligger i løsmasseskjæring mellom ca. P2400 og P2600. I dette området er
det påvist til dels over 20 meter dybde til berg og bløt grunn (sensitiv/kvikk leire). Etablering
av løsmasseskjæringer i slike områder vil sannsynligvis kreve grunnforsterkningstiltak.
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KONSTRUKSJONER

Det er behov for flere nye konstruksjoner som erstatning for de eksisterende
konstruksjonene i krysset. En generell omtale av alle nye konstruksjoner samt de enkelte
forutsetninger og konstruksjonsløsning (brutype, fundamentering, overbygning og søyler) for
hver enkelt konstruksjon er beskrevet i egen rapport forprosjekt konstruksjoner. Det henvises
til denne rapporten for videre beskrivelse av løsninger.
Forslag til konstruksjonstyper har vært en funksjon av kravene til frihøyder mellom kryssende
veier, trafikkavvikling i byggeperioden, byggesekvenser, montasjemuligheter, materialbruk
samt permanente og midlertidige belastningssituasjoner. Da bruene på nåværende tidspunkt
ikke er navnsatt, omtales de videre som bru nr. 1, 2, 3, 4 etc., altså i nummerert rekkefølge.

Figur 22: Ny bru for sørgående løp E18 over E6.
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Vinterbrokrysset ligger i sørenden av det langstrakte landskapsrommet motorvegene følger.
Veganlegget følger daldraget som dominerer og preger området. De grønne og intakte
åsryggene på hver side av dalen gir en helhetlig grønn innramming av vegkorridoren på
overordnet nivå. Herfra følger E18 Myråsdalen ut i sørlig retning mot Ski, mens gamle E6
følger dalforsenkningen ut til Nesset ved Bunnefjorden.
Øst for vegkorridoren ligger vegbanen inntil og delvis med høy fjellskjæring langs
Foleslåråsen østre. I den sørligste delen av Foleslåråsen østre ligger Vinterbro pukkverk.
Masseuttaket har fjernet deler av det opprinnelige terrenget. Driftsområdet til pukkverket
ligger ned mot E18 og er sammen med terrenginngrep godt synlig fra vegen. Foleslåråsen
østre er ubebygd (Nøstvedtmarka) unntatt ved Nøstvet som er utenfor planområdet. Sør for
pukkverket, tett opptil Vinterbrokrysset ligger småbruket Vinterdalen
På vestsiden av vegkorridoren ligger Fornøyelsesparken Tusenfryd inntil Foleslåråsen
vestre. Parken er eksponert med attraksjoner som er godt synlige fra vegen. Området gir
også et grønt inntrykk med mye skog rundt og store trær innenfor parken.

Figur 23: Fra E6 nord for Nøstvedttunnelen sett mot sør. Tusenfryd sees på vestsiden av E18. Østsiden av
vegen er preget av mye fjellskjæringer langs foten av Foleråsen østre

Fra Vinterbrokrysset nordover til Gjersjøen ligger Vassflobekken langs vestsiden av
motorvegen på et lavere nivå i terrenget. Vassflobekken med kantsonevegetasjon ligger
delvis som en buffer mellom Gamle Mossevei og parkeringsplassen ved Tusenfryd. I
sørenden av dette området er det etablert et lite sporveismuseum.
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Figur 24: Utsyn fra E6 sett sørover med Pukkverket på østsiden av vegen, avkjøringsrampen til E18 i vest og
atkomst til pukkverket på bro over motorvegen. Bak i bildet sees sørgående rampe til E18.

Figur 25: Utsikt fra utearealene øst for Vinterbro barnehage mot sørvest. Frodig vegetasjon demper virkningen av
veganlegget og E6 kan ikke sees fra området når det er blader på trærne.

Vinterbro er preget av store veganlegg med E6 og E18 som flettes sammen med ramper og
broer i forskjellige retninger. Veganlegget gir et grått og kaotisk inntrykk og mangler en grønn
struktur mellom de forskjellige vegene og i overgang til omgivelsene rundt.

7.1.1 Fremtidig situasjon for landskapet
Visuelle konsekvenser og forskjeller mellom alternativene er vist under med bilder fra
området og 3D-stillbilder som viser alternativ 2 sett fra samme standpunkt som fotografiene.
Det er ikke høyere vegetasjon på stillbildene. Høyere vegetasjon vil kunne dempe
virkningen av veganlegget noe. Veganlegget er vist uten viltgjerder og teknisk utstyr som
skilt, lysmaster med mer. Det vil gjøre veganlegget mere visuelt dominerende enn hva som
er vist på stillbildene.
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Kapittelet avsluttes med en oppsummering av de landskapsmessige konsekvensene av
alternativene.

Figur 26: Oversiktsbilde over foreslått vegløsning i alternativ 2 sett fra nordøst over pukkverket

Fra bro over E6 mot nord

Figur 27: Fotostandpunkt 1, fra bro over E6 mot nord. Veganlegget nord for brua viser bru til E18 og bru til
pukkverket med forskjellig horisontal og vertikal linjeføring. Vinterbro barnehage ligger skjermet bak vegetasjonen
på oversiden av rundkjøringen.

Figur 28: Stillbilde av alternativ 2 fra bro over E6.
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Alternativ 1 med en rundkjøring i dette område som i dag vil medføre minst terrenginngrep
og den laveste fjellskjæringen i skråningen øst for barnehagen.
Alternativ 2 og alternativ 3 innebærer etablering av en rundkjøring til som vil ligge mellom
Høyungsletta og ramper til og fra E6 som vil medføre terrengmessige inngrep inn i
høydedraget mot Vinterbro barnehage. Skjæringen vil bli opp mot 18meter høy og
eksponere seg mot øst.
Alternativ 4-8 vil medføre en ny stor rundkjøring og ramper som vil ligge lengre inn i åssiden
enn ny rundkjøring i alternativ 2 og 3. Nytt veganlegg vil innebære store terrenginngrep som
vil eksponere seg mot øst.

Figur 29: Eksisterende skjæring langs gangveien lenger sør på Nessetveien viser eksempel på høye
fjellskjæringer i området.

Fra gangbru over Nordbytunnelen mot nord

Figur 30: Fotostandpunkt 2, fra gangbru over Nordbytunnelen
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Figur 31: Alternativ 2 sett fra gangbru over Nordbytunnelen.

Alternativ 1 vil ha eksisterende bru over E6. Sett fra gangbruen vil alternativ 1 bli lik dagens
situasjon. Veganlegget underordner seg skalaen i landskapet og er lite dominerende sett fra
gangbrua over E6.
Alternativ 2 vil få ny bru over E6 som ligger lengre nord enn dagens. Alternativet vil gi små
visuelle endringer i forhold til dagens situasjon sett fra dette området.
Alternativ 3 vil bli som alternativ 2 i tillegg til en direkte rampe på bru mellom E18 og E6.
Avstanden til rampe på bru er så lang at den vil ha liten betydning for landskapet sett fra
dette området.
Alternativ 4-8 vil få ny bru over E6 lengre nord enn eksisterende. Sett fra gangbruen vil
brukryssingen underordne seg helheten i landskapet. Alternativene vil kunne innebære
terrenginngrep i skråningen vest for Nessetveien ved fremføring av gang-sykkelveg.
Ytterligere fjellskjæring langs Nessetveien vil bli dominerende langs denne delen av vegen.
Brukryssing vinkelrette over vegen som foreslått i alternativ 1, 2, 3, 6 og 8 vil gi den beste
linjeføringen på ny bru over E6.
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Fra gangvei langs Nessetveien mot nord

Figur 32: Fotostandpunkt 3 fra gangveien langs Nessetveien mot nord

Figur 33: Alternativ 6 og 8. Skjæring inn i terrenget vil bli høy og eksponere seg mot området.

Alternativ 1 med en rundkjøring i dette område som i dag vil medføre minst terrenginngrep
og den laveste fjellskjæringen i skråningen vest for vegen.
Alternativ 2 og alternativ 3 innebærer etablering av en rundkjøring til som vil ligge mellom
Høyungsletta og ramper til og fra E6, se illustrasjonen over. Alternativene medfører
terrengmessige inngrep inn i høydedraget i vest.
Alternativ 4-8 vil medføre en ny stor rundkjøring og ramper som vil ligge lengre inn i åssiden
enn ny rundkjøring i alternativ 2 og 3. Nytt veganlegg vil innebære store terrenginngrep som
vil eksponere seg mot øst. Sett fra dette standpunktet vil det bli små forskjeller mellom
alternativ 4-8.
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Fra Vinterdalen mot vest

Figur 34: Bilde fra rampe over E6 sett mot vest. Bebyggelse på Sjøskogen kan anes i bakgrunnen. Høyere
vegetasjon skjermer for utsyn mot veganlegget og demper veganleggets dominerende virkning sett fra
boligområdet. Det er fjellskjæringer langs store deler av veganlegget.

Figur 35: Alternativ 6 og 8. Fra Vinterdalen ved pukkverket, fjellskjæringen i vest vil bli høyere og lengre enn
dagens og eksponere seg mot omkringliggende områder. Deler av bebyggelsen og støyskjermen ved
barnehagen på Sjøskogen kan sees på toppen av åsen.

Alternativ 1 vil medføre minst terrenginngrep og den laveste fjellskjæringen i skråningen vest
for vegen.
Alternativ 2 og alternativ 3 innebærer etablering av en rundkjøring til som vil ligge mellom
Høyungsletta og ramper til og fra E6, se illustrasjonen over. Alternativene med to
rundkjøringer medfører terrengmessige inngrep inn i høydedraget, se illustrasjonen over.
Alternativ 3 innebærer i tillegg en direkteført rampe mellom E18 og E6 som vil bli en ny linje i
kryssområdet som allerede har veger i tre nivåer med veglinjer som har avvikende retninger
både horisontalt og vertikalt.
Alternativ 4-8 vil medføre en ny stor rundkjøring og ramper som vil ligge lengre inn i åssiden
enn ny rundkjøring i alternativ 2 og 3. Nytt veganlegg vil innebære store terrenginngrep som
vil eksponere seg mot øst. Sett fra dette standpunktet vil det bli små forskjeller mellom
alternativ 4-8.
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Alternative veganlegg over E18 ved Vinterdalen

Figur 36: Fra Vinterdalen, Alternativ 6 og 8 sett mot sør.

Alle alternativene innebærer utvidelse av E18 mellom Vinterbrokrysset og Nygård på
vestsiden av dagens veg. Det innebærer en markert fjellskjæring langs vestsiden av
vegkorridoren. Ut mot Vinterbrokrysset vil ramper og nye veglinjer medføre ytterliggere
terrenginngrep i åsen øst for Myråsdalen.
Alternativ 1-4 innebærer et halvt ruterkryss med en ekstra rundkjøring øst for E18 og en bred
bro over til rundkjøringen ved vei til Myråsdalen. Bruen krysser vinkelrett over E18 i alt. 2-4
og veglinjene vil få en logisk retning og bli lett lesbare.
Alternativ 5 innebærer kun rundkjøring ved Myråsdalen og to mindre broer over E18.
Forslaget gir mindre fylling mot Vinterdalen.
Alternativ 6 blir tilsvarende alternativ 5 med noe mer fylling mot Vinterdalen.
Alternativ 7 innebærer kryssende bruer over E18. Forslaget forsterker et visuelt virvar av
veilinjer.
Alternativ 8 vil få det enkleste veganlegget i dette området uten vegforbindelse til Vinterbro
pukkverk. Atkomst til pukkverket er flyttet på egen bru over E6/E18 lengre nord. Alternativ 8
gir den enkleste vegløsningen med minst fylling og skjæringer i dette området.
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Vinterbrokrysset sett fra sør

Figur 37 Bilde fra E6 mot sør. Atkomstbru til pukkverket krysser over motorvegen

Figur 38 Bilde fra pukkverksbrua mot sør. Rampe til E18 krysser over E6. Eksisterende vegetasjon demper
inntrykket av veganlegget.

Figur 39 Rampe til E18 og forbindelse mot Vinterbro

Alle foreslåtte alternativ innebærer riving av bru til pukkverket og nye ramper til og fra E18.
Sett fra sør vil nye alternativ uten bru til pukkverket gi et enklere visuelt bilde. Bevaring eller
revegetering av vegetasjonen er et viktig avbøtende tiltak for å redusere det totale inntrykket
av det komplekse veganlegget.
Atkomst til pukkverket i alternativ 8 er flyttet på egen bru over E6/E18 lengre nord enn
eksisterende. Ny bru og ny atkomstveg vil medføre terrenginngrep i åssiden øst for
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motorvegen. Alternativet vurderes til å gi negative virkninger for landskapsbildet i dette
området.

7.1.2 Konsekvenser for landskapsbildet.
Vinterbrokrysset er et dominerende veganlegg i dag med veglinjer i flere nivå og retninger og
det vil det fortsatt være etter ombygging av kryssområdet. Mye av det eksisterende
veganlegget blir beholdt eller utvidet. Ramper til/fra E18 sør blir erstattet med nye. Alle
alternativene innebærer riving av bru til pukkverket. Bortfall av brua vil redusere antall
kryssinger over E6. Færre veglinjer i dette området vil være positivt for det visuelle bildet.
Etablering av nye rundkjøringer og ramper som legges inn i terrenget vest for
Vinterbrokrysset vil gi de største negative konsekvensene for landskapsbildet. Alle alternativ
vil medføre store terrenginngrep i dette området.
Alternativ 1 med en rundkjøring vil medføre minst terrenginngrep og den laveste
fjellskjæringen i skråningen øst for barnehagen.
Alternativ 4-8 med en ny stor rundkjøring og ramper som vil ligge lengre inn i åssiden enn ny
rundkjøring i alternativ 2 og 3 vil innebære de mest negative virkningen for landskapet.
Visuelt vil det bli store endringer i nærområdet til barnehagen ved bortfall av skogsområdene
øst for barnehagen.

Figur 40: Store deler av skogen øst for Vinterbro barnehage vil bli borte ved utvidelse av veganlegget. Alternativ 4
vil beslaglegge mest areal.

Utvidelse av E18 vest for dagens veg mot Ski vil i alle alternativene medføre terrenginngrep
og høy fjellskjæring som vil kunne eksponere seg mot Vinterbrokrysset.
Alternativ 8 har det enkleste veganlegget ved Vinterdalen, men ny bru og ny atkomstveg til
pukkverket vil medføre terrenginngrep i åssiden nord for pukkverket. Alternativet vurderes til
å gi større negative virkninger for landskapsbildet enn bru over E18 lengre sør.
Alternativ 2-4 med en bru som krysser vinkelrett over E18 ved Vinterdalen vurderes som den
løsningen som vil få den enkleste og lettest lesbare løsningen i dette området.
Alternativ1 eller 2 vil gi de minst negative virkningene for landskapsbildet
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Pukkverket på østsiden av E6/E18 har et transportbånd for steinmasser fra uttaket,
knuseverk og opplastingsmaskiner til bil i nærhet til vegen. Avstanden mellom pukkverket og
eksisterende veg er på deler av strekningen svært liten. Foran maskineriet som laster opp
biler med ferdig knust steinmateriale er det et opplastingsareal og driftsveg til det øvre nivået
av pukkverket. Den interne driftsvegen er stedvis svært bratt. Det er i dag en støttemur
mellom pukkverket og E6/E18 langs driftsvegen.

Figur 41: Pukkverket øst for E18 sin nordgående påkjøringsrampe til fellesstrekning med E6.

Den planlagte løsningen for fremtidig situasjon E18 vil komme tettere på pukkverket. Det vil
bli behov for erverv av eiendom. Dette er vist på plantegninger.

Figur 42: Forslag til prinsipp for mur mellom E18 og intern driftsveg (til venstre) og langs opplastingsareal (til
høyre). Eiendomsgrensen er vist med rød stiplet linje.

For en midlertidig situasjon i anleggsperioden vil det være påkrevd å legge om den interne
trafikken i pukkverket slik at det kan etableres ny permanent sikring mellom ny E18 og
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pukkverk. Sikringen må baseres på en støttemur. Denne vil på deler av strekningen være
relativt høy der den interne driftsvegen opp til masseuttaket stiger opp fra opplastingsarealene. På strekningen langs opplastingsarealet kan muren være lavere og ha synlig
fremkant mot pukkverket som her ligger lavere enn vegen. Murens utstrekning vil være ca.
50 meter langs driftsvegen og 70 - 80 meter langs opplastingsarealet. Muren kan utføres i
plasstøpt armert betong fundamentert på løsmasser. Det benyttes magerbetong, XPS som
isolering og et pukklag på undersiden av betongsålen. Denne dimensjoneres for sidetrykk fra
vegfylling på grunn av trafikklaster og jordtrykk. Det er på figuren over vist en grøft (eller
snøopplag) på 1,5 meter utenfor en ytre skulder på 3,0 meter. Dette er i henhold til kapittel
2.8 i det Tekniske premissdokumentet.

8.1.1 Atkomst til pukkverket
Det har vært en forutsetning at pukkverkets atkomst skal opprettholdes i hele
anleggsperioden og at ny permanent løsning skal tilfredsstille de tekniske og funksjonelle
krav. I arbeidet med utforming av nytt kryss er det vurdert en rekke forskjellige atkomster til
pukkverket. Dette fremgår av de åtte alternative kryssløsningene som er vist i foregående
kapittel. Samtidig er det nå et krav fra Statens vegvesen at ny atkomst ikke skal koples inn
mot nytt rampesystem, men fortsatt koples mot lokalvegnettet. Kravet begrunnes med et
ønske om ikke å forstyrre trafikkstrømmer på hovedvegnettet med tung anleggstrafikk til- og
fra et pukkverk.
Det er funnet to alternative løsninger som tilfredsstiller dette kravet, løsningen som er vist i
alternativ 8 i kapittel 4, og den anbefalte løsningen som er vist som hovedillustrasjon i
samme kapittel. Atkomsten i alternativ 8 er vist som en bruløsning fra pukkverket over
E6/E18 og koplet direkte mot fylkesveg 156. Denne løsningen vil ha en del utfordringer
knyttet til påkoplingspunktet inne i pukkverket. Retningen på atkomsten og høyden som følge
av nødvendig fri høyde på bru over E6/E18 utgjør en utfordrende løsning. I tillegg vil dette
alternativet ha en betydelig høyere kostnad enn det anbefalte alternativet.
Det anbefalte alternativet tar utgangspunkt i eksisterende kryssing under E6/E18 og
rundkjøring ved atkomst til fornøyelsesparken. Det foreslås at denne atkomstvegen, som i
dag fungerer som atkomst til Nøstvedt gård, utbedres med noe slakere stigningsforhold (8%)
og en fortausløsning opp til punktet hvor atkomsten vender inn i marka mor gården. Fra dette
punktet etableres en atkomstveg ned mot pukkverket. Kulverten under hovedvegen er i dag
signalregulert. Denne signalreguleringen som tillater trafikk i kun en retning vil ha tilstrekkelig
kapasitet til også å kunne avvikle trafikk til og fra pukkverket.

Figur 43: Anbefalt løsning for ny atkomst til pukkverket.
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Vassdrag

8.2.1 Eksisterende situasjon
Vassflobekken går på østsida av E18, fra Nygårdskrysset og nordover. Ved Vinterbrokrysset
krysser bekken under vegen og fortsetter på vestsida av E18 i ca. 1,5 km før den renner ut i
Gjersjøen. Ved Vinterbro er nedslagsfeltet 6,3 km2. Arealbruk er 24,6 % dyrket mark, 54,4
skog og 11,4 % urbant. Det finnes ikke myr eller innsjøer i feltet. Feltet er forholdsvis flatt
med en elvegradient på 21,1 m/km.
Strekningen fra Vinterbro til Gjersjøen er preget av lite fall, betydelig kanalisering og noen
korte kulverter. Det er lite igjen av naturterrenget, men en del av sidearealet har karakter av
friområde. Ved Vinterbro er bekken ført i en ca. 380 m lang kulvert, DN1400. På strekningen
fra Nygårdskrysset til Vinterbro har bekken mer fall. På det meste av strekningen er
sidearealet naturpreget.
I kryssområdet ved Vinterbro tilføres lokalt overvann fra vegarealer og bebyggelse via en
DN800 sidegren til kulverten.
På hele strekningen fra Gjersjøen til Nygårdskrysset tilføres bekken direkte avrenning fra
vegarealene. Vegetasjonen på deler av strekningen er tydelig preget av dette. F.eks. er det
lett å se påvirkning fra vegsalting.
Hovedinntrykket av bekken er et bekkeløp som er moderat preget av inngrep. Ut fra
arealbruken i nedbørsfeltet kan det antas at avrenningsmønsteret er betydelig påvirket av
menneskelige inngrep med økte flomtopper og redusert tørrværsavrenning. På samme måte
kan det antas at vannkvaliteten er noe preget av avrenning fra trafikkarealer og dyrket mark.
(11,4 % urbant feltareal og 24,6 % dyrket mark).
Ut fra dagens arealbruk må det antas at bekken er noe preget av menneskelig aktivitet, men
at den fremdeles har en del naturverdier i behold og at den har et godt potensial for bevaring
og eventuelt også gjenvinning av tapte naturverdier. Hele bekkeløpet har potensial som
reproduksjons- og oppvekstområde for fisk.
Som hovedkonklusjon anbefales det at framtidig vassdrag tilrettelegges for vandring av fisk
og smådyr langs vassdraget.
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Figur 44: Figuren viser føring av Vassflobekken gjennom kryssområdet i dag.

8.2.2 Fremtidig situasjon
Kravet til flomsikkerhet i TEK10 for ikke samfunnskritisk infrastruktur er at anlegget ikke skal
ha driftsavbrudd ved en 200-årsflom.
Det er utført en beregning av 200-årsflom i et punkt umiddelbart nedstrøms kryssområdet.
Denne beregningen er utført i samsvar med NVEs retningslinjer for flomberegning, som gir
10,3 m3/s som dimensjonerende vannføring. I tillegg er det gjort et påslag på 50 % for
framtidig klimautvikling i samsvar med vegvesenets krav. Resultatet av denne beregningen
er en dimensjonerende vannføring på 15,5 m3/s. Eksisterende kulvert har en kapasitet på
under 5 m3/s. Det er derfor opplagt at kulverten må skiftes.
Det er utført en skissemessig prosjektering av nytt hovedvannløp gjennom kryssområdet.
Det vises til figurene nedenfor. Utforming av hovedvannløpet er tilpasset anlegging av 2
rensedammer, en ved pr. 1950 og en ved 2550.
Utformingen omfatter i grove trekk:
Pr. 1930 til 2150
Bekken føres i ny kulvert med lengde 200 m til profil 2150 forbi ny rensedam og under
prosjektert avkjørselsrampe. Foreløpig dimensjon er anslått til D2400. Ved
detaljprosjektering kan kulvertens dimensjon optimaliseres når nøyaktig vannlinjeberegning
foretas. Det er derfor mulig at dimensjonen kan reduseres til D2000. Flomnivået ved
pukkverket (Franzefoss) vil bestemme kulvertens dimensjon. Samtidig legges eksisterende
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SP- og V-ledning om i samme trasé. Nye rør legges slik at eksisterende rør kan være i drift
under anleggsarbeidet. Kulverten utformes og dimensjoneres slik at fisk kan gå gjennom
kulverten i perioder med normal vannføring. Det anbefales å vurdere tilrettelegging av
kulverten for passering av smådyr langs vassdraget.
Eksisterende DN1400 (dagens stikkrenne for føring av Vassflobekken under E6) kobles til ny
DN2400 inn i profil 2150. Det må vurderes om DN1400 rør beholdes for å gi ekstra sikring
mot større flom. I profil 2150 kobles det også inn avløpsvann fra kommunalt varerør.
Varerøret, som også er DN1400, er eksisterende føringsvei for SP og VL ledninger. Siden
disse kommunale ledningene blir omlagt må det vurderes om kommunens DN1400 varerør
skal legges ned, med hensyn til tilknyttet rør (overvannsføring). Endepunktene av varerøret
er ikke tilgjengelig p.g.a. beliggenhet nær E6, og derfor har røret ikke blitt kamerakjørt /
inspisert.
Rensedam Vinterbro Nord har utløp direkte til bekken nedstrøms omlegging, men overløp,
oppstrøms dammen kobles til ny DN24000 rør.
Pr. 2150 til 2500
Fra profil 2150 til 2500 er rørets dimensjon foreløpig beregnet til DN2000. Dette må
detaljprosjekteres med samme forutsetninger som for røret nedstrøms, fra profil 2150 til profil
1930.
Strekningen er fra eksisterende bekkeinnløp sør for pukkverket og inkluderer kryssing under
E6. Her krysser den også de nye nordgående E18-feltene.
DN800 overvannsrøret kobles til DN2000 røret før kryssingen av E6
Rensedam Vinterbro Sør anlegges som vist på skisse. Både utløp fra dammen og overløp
oppstrøms dammen tilknytter eksisterende bekkeløp før DN2000 kulvert. Dammen legges
så høyt at normale flommer ikke går inn i rensedammen.
VA-ledningene på hele strekningen omlegges slik at kryssing av hovedløpet for overvann
unngås.
Framtidige overvannsledninger er vist med mørk blå farge for veivann som skal til rensing og
lys blå for vann som ikke skal renses. Ledninger i grønt saneres og ledninger i rødt er
eksisterende som beholdes.
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Figur 45: Omlagt bekk forbi rensedam Vinterbro Nord

Figur 46: Ny stikkrennekryssing under E6 / E18 som hovedføring av Vassflobekken

8.2.3 Gjennomføring
Gjennomføringsplan for endringer av vassdrag og overvannssystemet blir stort sett tilpasset
plan for gjennomføring av veganlegget, med unntak av hovedkryssing for Vassflobekken
under E6. (ny DN2000)
Gjennomføring av kryssingen under E6 er komplisert p.g.a. stor ledningsdimensjon. Dette er
mye større enn det som er utført med tradisjonelle «no-dig» løsninger (boring / pressing
osv.). Alternativ utførelse som minitunnel har ikke blitt undersøkt. I dette området ble E6
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bygd opp på fyllingsmasser og lett fylling (en variant av isoplater). Det er derfor i denne fasen
anslått utførelse med graving. Det anbefales at omlegging skjer i to faser under E6, først
under nordgående og deretter under de sørgående feltene, med nødvendig omlegging av
veien i anleggsfasen.
Det bygges også ny kryssing for kommunale ledninger i samme prosess, noe som er
forholdsvis enkelt med legging av stålvarerør for inntrekking av medierøret etterpå.
Eksisterende anlegg for overvann, spillvann og vann kan og må være i drift mens dette
arbeidet utføres.

8.3

Kommunalt VA anlegg

8.3.1 Eksisterende situasjon
Kommunalt hovedanlegg for VA i Vinterbrokrysset krysser under E6 traseen.
Hovedledningene under E6, DN150 vannledning og DN500 spillvannsledning ligger i et
antatt DN1400 varerør i ca. vegprofil 2300. Selve kulverten er ikke vist på tegningen, men er
i traséen der SP og VL ligger. Det mangler grunnlag på DN1400 varerøret.
Dette røret er ikke det samme DN1400 som er vist på tegning som er stikkrenne for
Vassflobekken, dvs det finnes to stk DN1400 kryssinger i dette profilet.
Tilstand på DN1400 varerøret og ledningene er ikke undersøkt p.g.a. at tilgangspunktene
ligger for nær E6. Kulverten skal i prinsipp ikke benyttes til overvannsføring, men det antas at
det finnes noen OV-koblinger i røret.
Andre anlegg som krysser E6 som påvirker prosjektering av E18 er en DN1400 kommunalt
OV rør som også er føringsvei (varerør) for en DN315 spillvannsledning og DN200
vannledning. Kryssingen er i profil 2500 under E6 (ved brua mellom rundkjøringene). Her er
en mulig konflikt med ny brukonstruksjon ved østre siden av E6.

8.3.2 Fremtidig situasjon
Med planlagt omlegging av Vassflobekken kulvert under E18 / E6 vil det ikke være mulig å
opprettholde kommunalt selvfallsystem. De kommunale ledningene i profil 2300 må derfor
legges om. På grunn av like bunnhøyder og forholdvis lite fall er en kryssing av OV ledning
med SP ledning uaktuell. De nye ledningene legges på sør- og vestsiden av DN2000 /
DN2400 røret. Alt eksisterende ledningsanlegg må være i drift i anleggsfasen. Prosjektering
av omlegging av VA-ledninger må ta hensyn til dette.
Det må noteres at fyllingsmasser med isopor i oppbygging av vei vil kreve spesiell
planlegging.
Det kommunale VA anlegget som krysser E6 i E18-profil 2500 vil være i konflikt med et nytt
brufundament. Traséen og kyssingen kan beholdes, men kumløsningen på vestre side må
endres.
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I tillegg vil det fortsatt være vanskelig for kommunen å drifte målekummen på østre siden av
kryssingen. Det er derfor planlagt to nye målepunkter (vannkum med måler), en ved uttak til
pukkverket og en i traséen mot Tusenfryd.
Den kommunale traséen i sørvest er også omlagt p.g.a. ny gangkulvert under lokalveien mot
sør.
På andre steder krysser E18-rampene mindre VA ledninger. Disse skal legges i varerør
under vei i nesten like traséer som i dag.
Skissen nedenfor viser en aktuell løsning for omlegging av VA. Anlegget i rødt er
eksisterende som beholdes, i grønt, anlegg som saneres og i blått prosjektert anlegg.
Ledninger / kummer i grått er overvannsanlegg som vises i detalj i vassdragskapittelet.

Figur 47: Forslag til omlegging av vann- og avløpsledningene – Nord
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Figur 48: Forslag til omlegging av vann- og avløpsledningene – Sør

8.3.3 Gjennomføring
Gjennomføring under E6 vil tilpasse seg anlegget for overvannsføring under E6.
Alle kommunale ledninger i dette området må holdes i drift i anleggsfasen.
Henviser til kapittel for gjennomføring av vassdrag.
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Nærmiljø og friluftsliv

8.4.1 Eksisterende situasjon
Boligområder, barnehager og skoler
Vest for Vinterbrokrysset ligger det en større konsentrasjon av boliger i området
Vinterbro/Sjøskogen/Togrenda. I tilknytning til dette boligfeltet ligger følgende barnehager og
skoler:
•
•
•
•

Vinterbro barnehage, kommunal
Sjøskogen foreldrelagsbarnehage BA
Togrenda barnehage, kommunal
Sjøskogen skole, offentlig barneskole

På høydedraget vest for Vinterbrokrysset, sør for Tusenfryd ligger boligområdet Sjøskogen.
Nordøst i Sjøskogen ligger Vinterbro barnehage. Barnehagen har utearealer helt ut mot
Høyungsletta og Nessetveien.

Figur 49: Utsikt fra skogen øst for Vinterbro barnehagen mot Vinterbrokrysset

Det er Vinterbro barnehage som ligger klart nærmest dagens Vinterbrokryss av disse.
Barnehagen bruker et skogområde – en «hundremeterskog» - som ligger i tilknytning til
barnehagen. Her er det tilrettelagt med gapahuk med mer. Skogen strekker seg ut mot
fjellskjæringen ned mot Vinterbrokrysset. Det er i dag et nettinggjerde med høyde ca. 1,5
meter som sikrer kanten av skjæringen.
G/S
Ved Vinterbrokrysset krysser gang- og sykkelvegsystemet E18 planskilt to steder:
•

•

Fortauet på brua fra fv. 156 til Franzefoss Pukk AS. Denne forbindelsen kan benyttes
som forbindelse ut i Nøstvedtmarka, men også som tilbud til transportsyklister på
bred skulder langs E18.
Gang- og sykkelveg som først krysser fv. 156 i bru og deretter E6 over
Nordbytunnels nordre tunnelportal. Denne traseen ble åpnet høsten 2013 og gir en
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mer tilrettelagt kryssingsmulighet. Videre kan gående og syklende benytte gang- og
sykkelvegen langs Myråsdalen og Kveldroveien fram til Nygårdskrysset og Leonardo
da Vinci bru.
Det finnes for øvrig en mulighet for å krysse E18 i undergang nord for Vinterbrokrysset fra fv.
156 som fører direkte ut i Nøstvedtmarka uten spesiell tilknytning til E18.
Friluftsområder
Nøstvedtmarka er et større friluftsområde ved Vinterbro, øst for E18. Gjennom marka går
Gamle kongeveg, samt flere stier og veier. Det er servering på Stuene, samt at
Nordbyspeiderne har speiderhytte på Stuene. Det er parkeringsplass på Gårdmannsbråten,
samt direkte adkomst ut i marka via brua til Franzefoss Pukk AS for de som bor på Vinterbro.
Det er også skogsområder nord for Vinterbro retning Svartskog. Her finnes stier man kan nå
fra Sjøskogen.

8.4.2 Fremtidig situasjon
De største konsekvensene av nytt Vinterbrokryss knytter seg til Vinterbro barnehage. Ny
rundkjøring som er planlagt i hundremeterskogen til barnehagen vil beslaglegge store deler
av denne, samt gi en høyere fjellskjæring ned mot nytt kryss. Det er svært viktig at denne
fjellskjæringen sikres forsvarlig med høyt gjerde, gjerne med støyskjerming.
Gang- og sykkelveg som krysser fv. 156 i bru og deretter E6 over Nordbytunnels nordre
tunnelportal vil forbli bygging av ny E18. Det samme vil g/s-forbindelsen videre gjennom
Myråsdalen ned til Nygårdskrysset og Leonardo da Vinci bru.
Brua fra fv. 156 til Franzefoss Pukk AS vil fjernes ved bygging av ny E18. Som erstatning for
fortausløsningen på brua inn til Franzefoss Pukk AS vil det bli etablert fortausløsning
gjennom rundkjøringene i nytt Vinterbrokryss. Dette gir en lengre og mindre beskyttet rute
mellom Nøstvedtmarka og boligområdet på Vinterbro, enn det brua til Franzefoss Pukk AS
gir i dag. Franzefoss Pukk AS påpeker i sin høringsuttalelse til planprogrammet at de legger
opp til stor trafikk med tunge biler, noe som også er med på å gjøre en fortausløsning
gjennom rundkjøringene i nytt Vinterbrokryss for trafikkbelastet. Det er viktig at g/skryssingen av nytt Vinterbrokryss blir optimalisert mhp. gående og syklende. Det anbefalte
forslaget inneholder også en ny fortausforbindelse inn i marka gjennom kulverten hvor ny
atkomst til pukkverket planlegges.
Nytt Vinterbrokryss vil ikke gi konsekvenser for Nøstvedtmarka, annet enn at den direkte
adkomsten fra boligfeltet på Vinterbro blir noe svekket p.g.a. Franzefossbrua blir revet.
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Støy

Det er ikke beregnet støymessige konsekvenser av de ulike alternativene i forbindelse med
denne rapporten, men gjennomført en beregning for ett av alternativene for området rundt
barnehagen i vest.
Det er ramper og flere rundkjøringer i tillegg til hovedløpene for E6 og E18. Støymessig vil
hovedløpene, der trafikkmengden er størst og hastigheten høyest, sannsynligvis være
dimensjonerende for det omkringliggende området totalt sett. Det finnes noe støyømfintlig
bebyggelse, boliger og en barnehage, vest for kryssområdet. Når kryssområdet skal
reguleres vil støyømfintlig bebyggelse innenfor støysonene ha krav på skjermingstiltak.
Omfanget av dette vil trolig ikke være sterkt avhengig av hvilket alternativ som velges. Støy
fra hovedløpene vil sannsynligvis være dimensjonerende uavhengig av om man flytter
rundkjøring og ramper noe nærmere bebyggelsen.
For enkelte eiendommer vil støynivå antagelig kunne variere marginalt med hvilket alternativ
som velges, men dette antas ikke å gi vesentlige grunner til å argumentere for at ett
alternativ er støymessig bedre enn et annet.
Det er utført en foreløpig støyberegning for alternativ 6, med trafikk på hovedløpene for E6
og E18, men uten at denne trafikken er fordelt på ramper og rundkjøringer. I hovedsak vil
dette gjøre at beregningene blir mer realistiske og riktige når avstanden fra kryssområdet
øker. Generelt ligger boligene vest for krysset vesentlig høyere enn vegsystemet. Dette gjør
at langsgående skjerming gir tilnærmet ingen skjermingseffekt for boligene. For Vinterbro
barnehage har den sitt opparbeidede uteoppholdsareal liggende mot nordvest, skjermet av
barnehagens bygningskropp. Samtidig benyttes også skogområdet mellom barnehagen og
skjæringen ned mot E6 til lek og uteopphold. Beregninger ved 4 og 1,5 meter
beregningshøyde er vist på Figur 50 og Figur 52.
Skjæringen ved barnehagen vil øke i høyde med foreslåtte endringer, denne er i seg selv en
god støyskjerm. Samtidig må man ha et sikkerhetsgjerde på toppen av skjæringen. Dette
gjerdet kan utføres som en støyskjerm og forbedre støyforholdene for barnehagen, selv om
gjerdet er litt inntrykket fra skjæringskanten. Dette er beregnet med en 3,5 meter høy
støyskjerm inntrukket 5 meter fra topp skjæring. Beregningen viser at barnehagen skjermes
godt med en slik skjerm, samtidig som skogområdet mellom skjæring og barnehagen vil få
en vesentlig forbedring av støysituasjonen. Beregninger ved 4 og 1,5 meter
beregningshøyde med 3,5 meter støyskjerm er vist på Figur 51 og Figur 53. Siden
barnehagens uteoppholdsareal nordvest for barnehagebygningen uansett vil ha støynivå
under grenseverdi (med forbehold om at dette kan endre seg når trafikk legges inn på
ramper og i rundkjøringer) vil skjermen ikke være påkrevd. Derimot er det fornuftig å bygge
støyskjermen når man allikevel har behov for å bygge et sikkerhetsgjerde der. Det kan hende
at støyskjermen gjør at man ikke får behov for ev. fasadetiltak på barnehagen for å
overholde krav til innendørs støynivå.
Støy i anleggsperioden vil ikke beregnes i reguleringsplanprosessen, men dette bør gjøres
når entreprenør er valgt i byggeplanen. Statens vegvesen vil forholde seg til grenseverdier
og varsling for anleggsstøy som angitt i T-1442/2012 kap.4.
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Figur 50: Støysoner for LDEN med 4 meter beregningshøyde, uten støyskjerm på topp av skjæring.

Figur 51: Støysoner for LDEN med 4 meter beregningshøyde, med 3,5 meter høy støyskjerm på topp av skjæring.
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Figur 52: Støykoter for LDEN med 1,5 meter beregningshøyde, uten støyskjerm på topp av skjæring.

Figur 53: Støykoter for LDEN med 1,5 meter beregningshøyde, med 3,5 meter høy støyskjerm på topp av skjæring.
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ANLEGGSGJENNOMFØRING

Det er utført en vurdering av mulig gjennomføringsrekkefølge for de enkelte element av
krysset for det anbefalte alternativet for ny kryssløsning. Det forutsettes at konseptet i
hovedtrekk kan være gyldig for alle alternativene. I rekkefølgen er det lagt vekt på at
trafikkstrømmene langs E6 og E18 skal ha en kortest mulig periode med driftsforstyrrelser.
Forslaget er gjennomgått og diskutert med oppdragsgiver på arbeideidsmøter. Det er
enighet om at det eksisterer flere mulige løsninger for gjennomføringen men det velges å
presentere ett alternativ i faseplanene som følger tegningsheftet.
Arbeider langs E6 vil i hovedsak bestå i bruarbeider over vegen, arbeider med retardasjonsog akselerasjonsfelt, samt av- og påkjøringsramper fra E18 og fylkesvegen. Det vil være
behov for korte stengeperioder (helg- og nattestenging) i forbindelse med bruarbeidene,
omlegging av midlertidig kjøremønster og arbeider med den kryssende hovedledningen. For
E18 vil hovedtraséen sørover fra kryssområdet måtte stenges helt i korte deler av
anleggsperioden.
Det er vurdert slik at lokalvegnettet bør bygges om først. Dette vil legge til rette for at man
kan opprettholde E18 forbindelsen lengst mulig og samtidig tilrettelegge for en kortest mulig
stengetid for samtlige trafikkstrømmer.
Følgende prinsipper ligger til grunn for forslaget til rekkefølgen:
•

•

•
•
•
•

Trafikken på E6 skal ha høyest prioritet gjennom krysset i anleggsperioden. Det
aksepteres liten grad av driftsforstyrrelser i hele anleggsperioden. Forsinkelser som
en følge av kødannelse må derimot påregnes.
Trafikken på E18 skal prioriteres høyere enn trafikken på fylkesvegnettet. Det kan
aksepteres noen grad av driftsforstyrrelser i perioder. Forsinkelser og økt kjøretid for
E18 trafikk gjennom krysset må påregnes i store deler av anleggsperioden.
Fylkesvegnettet prioriteres lavest av vegnettet. Omlegging av trafikk fra E18 vil i
perioder benytte fylkesvegnettet. Kødannelse må aksepteres i hele anleggsperioden.
Atkomst til pukkverk skal holdes åpen i hele anleggsperioden.
Det aksepteres ikke trafikk på veg under bru i støpeperioder.
Det skal etableres trafikksikker atkomst til alle deler av anleggsområdet.

For planlagte arbeidsmetoder og omfang av arbeider med konstruksjoner og tekniske anlegg
vises til egen rapport Forprosjekt konstruksjoner og rapporten Anleggsgjennomføring.
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KOSTNADER

Krysset er betraktet som et eget kostnadselement i prosjektet. Det er beregnet
anleggskostnader for nødvendig ombygging av krysset og strekningen frem til og med
Nygårdskrysset i to omganger. Første beregning ble gjennomført ved et Anslag på
forprosjekt nivå i november 2014 og andre beregning ble utført i et Anslag for hele prosjektet
i juni 2015.
Anslagsprosessene har fokusert på å få fram et realistisk kostnadsbilde på strekning
Nygårdskrysset - Vinterbro, slik at hele strekningen Retvet - Vinterbro er kostnadsberegnet
før endelig reguleringsplanforslag utarbeides. For strekningen Retvet – Nygård ble det
gjennomført et Anslag i 2011, på kommuneplannivå i tillegg til beregninger som er
kostnadsberegnet i juni 2015.
Anslaget fra høsten 2014 viser et forventet kostnadsnivå på mellom 1,8 mrd. og ca. 2,0 mrd.
kr inkl. mva. for strekningen Vinterbro til og med Nygårdskrysset. Anslaget i juni gir en samlet
kostnad for Vinterbrokrysset i underkant av 1,0 mrd kroner.
Om prisene kommenterer prosessleder at samtlige prisgivere fikk tilsendt regneark med
oppgitte mengder tilsvarende hjelpeberegningene i anslagoppsettet. Prisgiverne fikk da
muligheter til å gi helt uavhengige priser før anslagsamlingen. På begge samlingene ble
gjennomsnittet av de inngitte prisene vurdert som sannsynlig verdi og videre ble det drøftet
minimums- og maksimumsverdi for hver post. Det ble også drøftet nøye hvilke
anleggstekniske utfordringer som ligger i å bygge ut Vinterbrokrysset.
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OPPSUMMERING OG ANBEFALING

Denne rapporten har tatt utgangspunkt i det anbefalte konseptet fra tidlig forprosjekt etter
idéseminar og trafikkutredning ble gjennomført og beskrevet konsekvenser for noen sentrale
tema i arbeidet med reguleringsplanen for flere alternative løsninger.
Flere av alternativene som er presentert vil ha høy kapasitet, god trafikkavvikling for fremtidig
trafikkmengde og vil gi en funksjonell og trafikksikker løsning for krysset i sin helhet.
De geometriske løsningene viser at en heving av hastighetsnivået fra dagens 60 km/t til
fremtidig 80 km/t på E18 gjennom kryssområdet vil være akseptabelt i henhold til gjeldende
regelverk.
Det er utført en vurdering av konsept og arbeidsmetoder for nye konstruksjoner, tekniske
anlegg og mulig gjennomføringsrekkefølge for de enkelte element av krysset. Vurderingen
viser at ombyggingen er fullt realiserbar med kjente metoder men at det må fokuseres på
kryssets evne til trafikkavvikling for relativt store trafikkstrømmer i hele anleggsperioden.
Etablering av ny rundkjøring/-er og ramper vest for Vinterbrokrysset vil gi de største negative
konsekvensene for landskapsbildet. For nærmiljø og friluftsliv knytter de største
konsekvensene seg til Vinterbro barnehage.
Både på kostnadsseminaret høsten 2014 og Verdianalysen vinter 2015 ble det drøftet nøye
hvilke anleggstekniske utfordringer som ligger i å bygge ut krysset samt forhold rundt
trafikkavvikling i anleggsperioden. Det ble anbefalt å arbeide videre med et konsept som gir
best mulig trafikkavvikling i anleggsperioden for trafikkstrømmene på E6 og E18, og anbefalt
å beholde dagens bru for E18 over E6, samtidig som ny bru bygges parallelt med
eksisterende.
Det ble tidlig i prosjektet anbefalt å arbeide videre med de av alternativene for ramper og
lokalvegsystem som har enten to rundkjøringer i vest (2 og 3) eller én rundkjøring som i
alternativene 6-8 og en løsning på østsiden av E18 som i alternativ 2 eller 6. Det er nå
konkludert med at den beste løsningen av disse alternativene har to rundkjøringer som i dag,
men at kapasiteten på lokalvegnettet økes med flere kjørefelt, nye forbedrede
rampeløsninger og rokkering av vegarmer i vestre rundkjøring. Dette alternativet er
presentert i foreliggende tegningshefte og modell presentert 3.9.2015.
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FORPROSJEKT NYGÅRD – VINTERBRO

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 vurderinger som ble gjort i en tidlig fase av hvordan utvidelsen til 4felt kunne skje på strekningen Nygård – Vinterbro. Notatet er skrevet av Kristi K. Galleberg.
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1

INNLEDNING

For strekningen Retvet – Nygård er det tidligere utarbeidet en kommunedelplan hvor en
rekke alternative traseer ble konsekvensutredet. For strekningen Nygård – Vinterbro er det
imidlertid ikke utredet mulige alternativer for veglinjen tidligere.
Som en del av planprosessen for reguleringsplanen skal det utarbeides et planprogram, og i
forkant av dette er det ønskelig å begrense antallet mulige alternativer til et minimum.
Strekningen Nygård – Vinterbro er kun ca. 1700 m lang, og har fastsatte målpunkt i begge
ender. Alternativene begrenser seg derfor i praksis til ulike måter å utvide dagens 2 kjørefelt
til 4 felt i området langs dagens trase.

2

PROSESS/METODE

Innledningsvis i arbeidet ble det utarbeidet skisser til tre ulike prinsippløsninger. Deretter ble
fagene veg, landskap, VA og Ytre miljø involvert i en tverrfaglig prosess som hadde som mål
å konkludere med ett anbefalt alternativ. Oppdragsgiver har også vært involvert i prosessen
gjennom orientering i de ukentlige møtene med oppdragsledelsen og bidrag fra fagansvarlig
for vegteknologi som har gjort vurderinger av overbygningen på dagens veg og ny
vegutvidelse, spesielt med tanke på frostsikring.
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VURDERTE ALTERNATIVER

3.1

Forutsetninger

Dagens E18 ligger i sideskrånenede terreng, i fjellskjæring på vestsiden og på fylling på
østsiden. Grunnen består av T4-masser og bestemmelser for frostsikring etter NA-rundskriv
nr. 12/09 og NA-rundskriv 2013/09 er gjeldende. Dagens veg mangler 10 indekspoeng for å
tilfredsstille kravene i nye retningslinjer, men viser ingen tegn til ujevn telehiv, og det er derfor
gjort den vurdering at det ikke er behov for å frostsikre eksisterende veg. Aktuelt materiale til
frostsikringslag er knust fjell som vil være tilgjengelig i linjen. Trafikkgruppe E er lagt til grunn
for dimensjonering av frostsikringen.
Det bør vurderes å skifte ut de øverste 40 cm i eksisterende veg med sprengt stein, noe som
vil føre til at den eksisterende overbygningen kan videreføres til breddeutvidelsen uten behov
for frostsikring.
Høyden på eksisterende veg beholdes slik at tilstrekkelig avstand til kryssende
høyspentledninger er sikret.
Forutsetninger for alle alternativene er at de skal treffe sentrisk under overgangsbrua ved
Nygårdskrysset. I tillegg har alle samme tilkoblingspunkt til Vinterbrokrysset.
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Alternativ 1, ensidig utvidelse mot vest

Alternativet innebærer at eksisterende E18 utvides til 4 felt ved å bygge 2 nye felt vest for
eksisterende veg. Alternativet vil antakelig innebære noe forskyvning av Kveldroveien
vestover ved et kort parti forbi trafostasjonen. Her vil det kunne være trangt, men det mulig å
komme forbi ved å benytte de buffersonene som ligger inne mellom vegene og mellom veger
og trafostasjon i dag.

Figur 1 Oversiktstegning alternativ 1

Figur 2 Typisk tverrprofil ved ensidig vestlig utvidelse. Eksisterende eiendomsgrenser og ytterkant eksisterende
veg er markert med rødt

Fordeler
x
x
x
x

Enklest mulig anleggsgjennomføring ved at trafikken kan gå tilnærmet uforstyrret på
dagens veg i anleggsperioden
Enkel VA-prosjektering
Ingen inngrep i vassdrag, med tilhørende konsekvenser for naturmiljø, landskap og
biologisk mangfold
Mest mulig fjell i undergrunnen

Ulemper
Kan bli trangt inn mot trafostasjon

Notat: Forprosjekt Nygård – Vinterbro
asplanviak.no

Side 5

NOTAT
3.3

Alternativ 2, ensidig utvidelse mot øst

Alternativet innebærer at E18 utvides til 4-felt ved å bygge 2 nye felt øst for eksisterende
veg. Alternativet innebærer at skråningsutslaget på flere steder vil slå ut i Vassflobekken.

Figur 3 Oversiktstegning alternativ 2

Figur 4 Typisk tverrsnitt ved ensidig østlig utvidelse. Eksisterende eiendomsgrenser og ytterkant eksisterende veg
er markert med rødt

Fordeler
x

Enklest mulig anleggsgjennomføring ved at trafikken kan gå tilnærmet uforstyrret på
dagens veg i anleggsperioden

x
Ulemper
x
x

Krever inngrep i Vassflobekken med tilhørende konsekvenser for naturmiljø, landskap
og biologisk mangfold
Usikre grunnforhold ned mot Vassflobekken

Notat: Forprosjekt Nygård – Vinterbro
asplanviak.no

Side 6

NOTAT
3.4

Alternativ 3, tosidig utvidelse

Alternativet innebærer at E18 utvides til 4-felt ved å utvide eksisterende veg på begge sider.
Alternativet innebærer likevel at skråningsutslaget på flere steder vil slå ut i Vassflobekken.

Figur 5 Oversiktstegning alternativ 3

Figur 6 Typisk tverrsnitt ved tosidig utvidelse. Eksisterende eiendomsgrenser og ytterkant eksisterende veg er
markert med rødt

Fordeler
x
x

Bedre avstand til Kveldroveien og trafostasjon enn i alt. 1
Mindre inngrep i Vassflobekken enn alternativ 2

Ulemper
x
x
x

Krever inngrep i Vassflobekken med tilhørende konsekvenser for naturmiljø, landskap
og biologisk mangfold
Usikre grunnforhold ned mot Vassflobekken
Krevende anleggsperiode med bygging av midlertidige løsninger for omlegging av
trafikken i ulike faser.
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DRIFTSVEG LANGS VASSFLOBEKKEN

Det ligger en spillvannsledning langs Vassflobekken. Underveis i prosjekteringen har det
kommet fram at Ås kommune har behov for adkomst til kummene som er plassert langs
denne spillvannsledningen. Flere ulike løsninger og varianter av standard på denne
driftsvegen har blitt vurdert, bl.a. om den skal være gjennomgående fra Nygård til Vinterbro
eller gå et stykke fra hhv Nygård og Vinterbro uten å møtes.

5

KONKLUSJONER

Ensidig eller tosidig utvidelse
Da en ensidig breddeutvidelse vil være vesentlig enklere og billigere å gjennomføre enn en
tosidig utvidelse, er dette mest ønskelig å få til dersom det er mulig. Planleggingen viser
også at det ikke lar seg gjøre å unngå Vassflobekken selv ved tosidig utvidelse. Det er derfor
ingen store fordeler knyttet til en tosidig utvidelse og dette alternativet tas ikke med i det
videre arbeidet.
Utvidelse mot øst eller vest
Det er knyttet vesentlige usikkerheter og konsekvenser/kostnader til en løsning med
utvidelse østover mot Vassflobekken. Foreløpig planlegging viser at en utvidelse vestover
mot Kveldroveien og trafostasjon kan bli trangt, men er mulig. Konklusjon er derfor at det
arbeides videre med alternativ 1, ensidig utvidelse vestover, som eneste alternativ i det
videre arbeidet med reguleringsplanen.
Driftsveg langs Vassflobekken
Driftsvegen etableres som grusveg gjennomgående fra Nygård til Vinterbro. På denne måten
kan den også fungere som driftsveg/adkomst for Statens vegvesen til rensebasseng på
Nygård. Driftsvegen vil innebære enkelte inngrep i Vassflobekken.
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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.
Denne rapporten er en oppsummering av det innledende arbeidet som er utført for
Nygårdskrysset hvor målet har vært å finne en god prinsippløsning som kunne legge
grunnlaget for videre detaljplanlegging. Endringer fra forrige utgave består i reduksjon av
tekst der enkelte delkapitler er justert ned i omfang og teksten er flyttet til andre
notat/rapporter.
Rapporten er på forprosjektnivå og beskriver og vurderer enkelte sentrale tema for den
fremtidige anbefalte løsningen. Hos Asplan Viak har Kristi Galleberg, Sean Sweeney, Halvor
Berulfsen, Mette Skarpaas, Ruth Heidi Pedersen, Øystein Seljegard, Hanne Porsholt Jensen
m.fl. deltatt i arbeidet.
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Oppdragsleder
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5

INNLEDNING

Området ved Nygård og Nygårdskrysset er et sentralt knutepunkt på strekningen Retvet –
Vinterbro. Nygårdskrysset knytter Ski sentrum og deler av Ås kommune til hovedvegnettet.
Krysset er bygget om for omtrent 15 år siden og er delvis tilpasset fremtidig løsning for ny
firefelts motorveg. Strekningen som vurderes i denne rapporten defineres fra vestenden av
Sneissletta (ved kontrollplassen) til Nygårdskrysset der eksisterende E18 går over dyrket
mark og passerer et boligområde og næringsområde før Nygårdskrysset.
I arbeidet har det vært fokus på å finne en god løsning for trafikkavvikling, fremkommelighet,
trafikksikkerhet og lesbarhet for trafikantene.
En gang- og sykkelforbindelse på tvers av vegen, som ble åpnet i 2001, har hatt spesielt
fokus fra vegmyndighetens side, og har utforming basert på tegninger/skisser av Leonardo
Da Vinci.
Som et grunnlag for arbeidet med denne rapporten har det vært gjennomført et søk etter
gode løsninger for den nye firefeltsvegen, sykkelvegforbindelser, naboer til vegen (boliger og
næring) og jordbruksinteresser. Arbeidet har inkludert tverrfaglige møter både internt i
prosjektgruppen, eksternt og egne faglige særmøter.

1.1 Planprogrammet
Det vedtatte planprogrammet definerer og beskriver utredningsoppgavene for denne delen
av strekningen. For vurderinger og løsninger av sideanlegg og vegserviceanlegg, se eget
notat Vegserviceanlegg.

1.2 Vegtekniske premisser for ny E18
I det tekniske premissdokument for oppdraget er det beskrevet en rekke faktorer knyttet til
vegtekniske forhold, møblering, konstruksjoner, drenering etc. Dokumentet som er
gjennomgått av de fagansvarlige og vedtatt av prosjektledelsen i Statens vegvesen danner
grunnlaget for de tekniske vurderinger og løsninger som er presentert i denne rapporten.

Statens vegvesen Region Øst

Asplan Viak AS

Nygård – anbefalt løsning

2

6

BESKRIVELSE OG VURDERINGER

Vegutvidelsen på E18 forbi Nygård krever etablering av to nye kjørefelt på strekningen i
tillegg til behovet for ombygging av begge avkjøringsfelt og påkjøringsfelt samt ramper i
Nygårdskrysset. Ny fremtidig løsning vil kreve at seks kjørefelt skal passere under
eksisterende overgangsbru for Nygårdsveien.
Vi er av den oppfatning at lokalvegnettet på Nygård i utgangspunktet ikke trenger å bli berørt
av utvidelsen på E18 i særlig stort omfang. Det er likevel vurdert en alternativ kryssløsning til
den eksisterende halvkløverløsningen for å utrede et spørsmål knyttet til bussholdeplasser
og kollektivtrafikk. Denne vil omfatte en større ombygging av lokalvegnett og kryssarealer på
vestsiden av E18.
Det er vurdert to alternative geometriske hovedløsninger for E18 linja. Grunnen til dette er at
den eksisterende gang- og sykkelvegforbindelsen over Da Vinci brua kan legge sterke
føringer for utforming av traséen, og vi mener det er vesentlig å studere også i hvilken grad
løsningen kan optimaliseres uten disse føringene. Et av alternativene søker dermed å
beholde krysningspunktet ved Da Vincis bru mest mulig uendret, mens det andre alternativet
er gitt en større frihet til å optimalisere vegløsningen uten å ta hensyn til eksisterende
bindinger og tvangspunkt langs traséen.

2.1 Horisontal- og vertikalgeometri
Mellom Rissletta og Nygårdskrysset går eksisterende trasé i en horisontalkurve før den går
over i en rett linje under Da Vincis bru og videre over i en slak kurve med radius Rh=2850
meter gjennom Nygårdskrysset. Den nye traséen vil i all hovedsak beholde denne
geometrien med unntak av en noe krappere kurve ved inngangen til området bak
Sneissletta. Det er ellers små ulikheter mellom de to studerte alternativene.
Vertikallinjen for de to alternativene er planlagt med større ulikheter og kan beskrives som en
lav linje (15000) hvor Da Vinci bru er beholdt og en høy linje (10000) hvor Da Vinci bru ikke
er beholdt.
Både horisontallinjer og vertikallinjer er vist på tegningene C004 – C006 i tegningsheftet.

2.1.1 Linje 15000
Dette alternativet søker å beholde gangvegforbindelsen og Da Vinci brua uendret. Brua
krysser ny E18 trase ved profil 5010. For å oppnå en tilfredsstillende standard og oppfylle
tekniske krav til vegen må vegoverflaten i dette tilfellet senkes forbi brua. Årsaken til dette blir
beskrevet under eget avsnitt om brua. Vegen må følgelig ha et lavere linjepålegg over en
større del av strekningen. Senkningen vil i utstrekning nå nesten helt frem til Nygårdskrysset.
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Figur 1: Vertikal linjeføring for linje 15000.

Ny horisontalgeometri vil for dette alternativet være bundet i begge ender av
overgangsbruene i området og kurven mot Sneissletta. Geometrien tilsvarer omtrent dagens
horisontalgeometri.

2.1.2 Linje 10000
Både horisontalkurvaturen og vertikalkurvaturen for denne linja har et noe friere
utgangspunkt enn for linje 15000 som en følge av at tvangspunktet ved Da Vinci bru er
fjernet. Det er derfor forsøkt å legge vegen noe vekk fra boligbebyggelsen på Nygård ved å
forlenge horisontalkurven gjennom Nygårdskrysset. Kurven i overgangen mellom Rissletta
og Sneissletta er den samme for begge alternativ, R=850. Denne kurven er større enn
minimumskurven R=700 for vegklasse H9.

Figur 2: Vertikal linjeføring for linje 10000.

Vertikalkurvaturen er tilsvarende hevet noe i stedet for senket over strekningen for å få til en
sammenhengende linje frem mot Sneissletta.
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2.2 Ramper, kryss og lokalvegnett
2.2.1 Alternativ kryssløsning
I forbindelse med vurdering av kollektivtrafikk og plassering av nye bussholdeplasser ble det
uttalt fra Nettbuss og Ruter at det vil være gunstigere med holdeplasser på rampene i et
vegkryss med utforming som ruterkryss fremfor et kløverkryss. Dette er begrunnet med at
bussene i et ruterkryss ikke har behov for å snu i rundkjøringene på lokalvegnettet når de
fortsetter ruten sin etter å ha stoppet i krysset. Med utgangspunkt i dette spørsmålet ble det
gjennomført en enkel studie av hvorledes en ruterkryssløsning kan etableres på Nygård.
En forutsetning har vært å inkludere arealer som ikke allerede er regulert til næringsarealer
og/eller bebygd. Det ble oppfattet at østsiden av krysset ligger tett på næringsarealer og det
virker lite hensiktsmessig å bryte opp disse arealene. Vi har derfor kun sett på en mulig
ombygging på vestsiden av krysset. Skissen under gir en indikasjon på nødvendig omfang
av en slik ombygging.

Figur 3: To alternative kryssløsninger.

Vi ser at løsningen vil kreve en større omlegging av lokalvegnettet, og i tillegg kreve separate
rundkjøringer for rampeløsning og lokalvegnett enn for eksisterende halvkløverløsning. Det
kan virke som om nødvendig ombygging blir uhensiktsmessig stor i omfang dersom formålet
kun er å tilrettelegge for anleggelse av en bussholdeplass med gunstigere utforming enn
holdeplassløsningen i et halvkløverkryss. Arealbeslaget blir også vesentlig større. Dette er
ikke gunstig sett fra et synspunkt hvor området er planlagt utbygget til næring eller hvor
perspektivet er at dyrket mark skal søkes bevart i størst mulig grad.

2.2.2 Overgangsbru Rv 154
Det er ikke utført detaljerte studier av eksisterende bru over E18. Ferdigtegninger av denne
viser at brua har en fri bredde på 35 meter. Den planlagte firefeltsvegen har et behov for 23,0
meter eller 25,5 meter bredde (avhengig av midtdeler bredde) i tillegg til kjørefelt for
avkjøring og påkjøring til Nygård. Dette gir et totalt behov på mellom 29 og 31,5 meter fri
bredde. Dette gir 1,5 meter til rekkverksrom på begge sider av kjørebanen for det bredeste
alternativet. Det er derfor ikke nødvendig med tiltak på brua.
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Figur 4: Eksisterende overgangsbru over E18.

2.2.3 Rampene og østre rundkjøring
Rampene opp til rundkjøringen vil i fremtidig ombygget halvkløverløsning få en krappere
kurvatur enn eksisterende ramper. De planlegges med stigning på mellom 7-8 % og en
overhøyde på 8 %, i samsvar med gjeldende regelverk. De to nye feltene på E18 vil presse
rampene nærmere senterpunkt i rundkjøringene og føre til at kurvaturen på
påkjøringsrampen sørover har en utgangsradie på Rh=40 meter, mens avslutningsradien i
avkjøringsrampe nordover ender på Rh=35 meter. Spesielt denne siste radien kan synes
liten, og retningen på rampen avsluttes ikke på en god måte. Dette skyldes at forskyvingen
av avkjøringsfeltet østover medfører at rampene må forskyves tilsvarende østover og inn mot
rundkjøringen.
Under vises derfor en mulig løsning hvor østre rundkjøring flyttes noe østover. Dette for å gi
rom for en bedre kurvatur og avslutning på avkjøringsrampen fra E18. Endringen vil ha
konsekvenser for hele kryssområdet mellom rampene og lokalvegen. Den medfører en
ombygging av hele rundkjøringen, inkludert alle vegarmer med tilfarter og utfarter.
Atkomstvegen fra næringsfeltet sør for krysset må også bygges noe om, inkludert den
passerende gang- og sykkelvegforbindelsen.
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Figur 5: Østre rundkjøring.

2.3 GS-veger
Eksisterende gang- og sykkelveger på strekningen går fra Nygårdskrysset på vestsiden av
eksisterende E18. Deretter krysses E18 planskilt på gang- og sykkelveg over Leonardo da
Vinci bru, og fortsetter gjennom boligbebyggelsen på Nygård på en ikke-tilrettelagt trasé i
blandet trafikk. Deretter fortsetter traséen på gang- og sykkelveg langs Rissletta og videre til
Sneissletta, hvor det er tilrettelagt kryssing med midtrabatt og fotgjengerfelt over E18 ved
Bjerknes.
Det ligger i dag følgende skoler i området:
•
•
•
•

Solberg barneskole
Nordby barneskole
Sjøskogen barneskole
Nordbytun ungdomsskole

De tre barneskolene sogner alle til Nordbytun ungdomsskole, som er en av to
ungdomsskoler i Ås kommune. E18 utgjør skolekretsskille mellom Nordby og Solberg
barneskoler. Ungdomsskoleelever som tidligere gikk på Solberg barneskole, bruker
Leonardo da Vinci bru for å komme til skolen. Også elever som bor på begge sider av E18
på Sneissletta bruker Leonardo da Vinci bru som skoleveg til Norbytun. Krav for å få
skoleskyss med buss i Ås kommune er 4 km, noe som vil si at elevene som tidligere gikk på
Solberg barneskole i all hovedsak kommer seg til ungdomsskolen på egen hånd.
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Ved etablering av ny E18 er det viktig at det opprettholdes planskilt kryssing i området rundt
dagens Leonardo da Vinci bru. Kryssing i bru vil gi en bedre opplevelse for gående og
syklende enn lang kulvert under ny E18.
Framtidig gang- og sykkelveg vil ligge på vestsiden av ny E18 over Rissletta og videre
sørover på Sneissletta langs dagens E18/framtidig lokalveg. Dette er en bedre løsning for g/s
enn dagens situasjon, da man slipper en strekning gjennom Nygård på en ikke-tilrettelagt
trasé i blandet trafikk.

2.4 Leonardo da Vinci bru
Avsnittet beskriver utfordringer for linjeføringen til den nye firefelts motorvegen som en følge
av bruas utforming og plassering.
2.4.1 Problemstilling
I forbindelse med den planlagte utvidelsen av E18 fra to til fire felt vil passasjen under
Leonardo da Vinci bru bli et problem. Leonardo da Vinci bru er en overgangsbru som ligger
rett sør for Nygårdskrysset. I dag passerer E18 under brua med to kjørefelt. Det ene
geometriske alternativet (linje 15000) vil følge tilnærmet samme trase som dagens E18 fra
Nygårdskrysset, for så å passere sentrisk under Leonardo da Vinci bru. Brua bæres av tre
limtrebuer som spenner over veien, hvor den midterste av disse (senterbuen) er bruas
laveste punkt i forhold til veien. Når veien skal utvides fra to til fire felt vil den bli bredere enn
den er i dag, og dette fører til at den frie høyden mellom senterbuen og veien reduseres. I
dette avsnittet beskrives en kontroll av bruas geometri opp mot den nye veiens bredde og
krav til fri høyde.

Figur 6: Bilde av Leonardo da Vinci bru slik den står i dag. Bildet er hentet fra http://broer.no/bro/b/b3_4.jpg
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2.4.3 Forutsetninger
Beskrivelse
Minste fri høyde for bruer som tåler
påkjøringslaster. Inkl. 0,1 meter
toleranse for konstruksjonen og 0,1
meter for belegningen.
Minste fri høyde for bruer som ikke
tåler påkjøringslaster. Inkl.0,1 meter
toleranse for konstruksjonen og 0,1
meter for belegningen
Vegbredde, alt. 1.
Vegbredde alt. 2.

Størrelse
4,90 meter

Referanse
SVV Håndbok 017, kap. F.4

6,20 meter

SVV Håndbok 017, kap. F.4

25,50 meter
23,00 meter

Overbygningstykkelse
Helning på overbygningens sidekant

2,15 meter
1:15

Planprogrammet, Kap. 1.11
SVV Håndbok 017, Tabell C.1.
Planprogrammet, Kap. 1.11, Kommentar om
veibredde ved Nygård.
Teknisk premissdokument kap. 2.6
Teknisk premissdokument kap. 2.4 Figur 1.

Tabell 1: Forutsetninger for geometrikontrollen

2.4.4

Metode

Et oppriss av brua sett i kjøreretning for E18 ble scannet inn og åpnet i AutoCAD. Her ble
tegningen delvis rekonstruert, der de viktigste detaljene er med. Det ble laget to rektangler
som tilsvarer krav til fritt areal mellom overkant vei og underkant bru for to forskjellige
veibredder. Hver av de to rektanglene ble plassert innunder brua, slik at man kan se hvor
den nye veien må å ligge i forhold til eksisterende situasjon. I tillegg ble det tegnet opp et
snitt av veioverbygningen for hver av veibreddene. Disse snittene ble plassert under
rektanglene for å illustrere hvor det må graves. Man får da kontrollert om byggingen av veien
kan komme i konflikt med bruas fundamenter eller peler. Grøftesnitt med Vegvesenets
standardgrøft ble tegnet inn for å se om det er plass til å benytte disse. Grøftesnittene viser
også hvordan det nye terrenget rundt fundamentene vil bli i forhold til dagens situasjon.
Etter at brua og veien hadde blitt scannet med laser ble det mulig å gjøre mer nøyaktige
beregninger for hvordan den nye veien vil passe inn under brua. Nye tegninger og
beregninger er gjort. På grunn av måleusikkerhet ved innmåling og unøyaktighet i målinger
gjort i AutoCAD må de nye resultatene også ses på som tilnærmede verdier. Det kan
imidlertid være av verdi å sammenligne resultater fra beregninger basert på tegninger og
laserscanning, derfor er resultatene fra tegninger som bygger på oppriss av brua bevart.

2.4.5

Resultater

Målene på tegningene som følger er gitt i mm. Siden det er stor usikkerhet knyttet til
avstandene (unøyaktig avtegnet, usikkert om mål på tegning er lik de faktiske), er det laget
en tabell med de kritiske målene, avrundet og oppgitt i meter.

Avstand fra

Avstand til

Retning

OK. Eks. vei
OK. Eks. vei
YK. ny vei
YK. ny grøft 1:5

OK. Ny vei
UK. Ny overbygning
IK. fundament
IK. fundament

Vertikal
Vertikal
Horisontal
Horisontal

Statens vegvesen Region Øst

Tilnærmede mål [m]
23m Scan 23m 25,5m
1,2
1,25
1,9
3,35 3,4
4,0
7,2
7,2
5,9
1,65 1,65
0,4
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Ny grøft 1:2 møter Eks.
terreng
IK. fundament

Horisontal

1,0

1,0

4,0

Horisontal

3,9

3,9

2,5

Tabell 2: Kritiske mål. Målene tilnærmede verdier og vises for de to veibreddene 23 m og 25.5 m

OK =
UK =
YK =
IK =
Eks. =

Overkant
Underkant
Ytterkant
Innerkant
Eksisterende

Figur 7: Utklipp fra geometrikontroll for veibredde 23m

Figur 8: Utklipp fra geometrikontroll for veibredde 25,5m
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Figur 9: Utklipp fra geometrikontroll etter laserscanning for veibredde 23 m

Resultatet viser at kjørebanen må senkes mellom 1,3 og 1,9 meter under dagens kjørebane
dersom brua fortsatt skal benyttes som gang- og sykkelvegbru og bli stående som
overgangsbru over den nye firefelts vegen.

2.5 Støy
Det er utført beregninger av begge de alternative løsningene for strekningen Rissletta Nygårdskrysset. Det er kun lagt inn trafikk på hovedløpet av E18, siden man skal vurdere
alternativene støymessig mot hverandre. For å beregne total støy i området må man også ta
hensyn til støybidraget fra andre veger, påkjøringsramper osv. Dette vil utføres senere for
alternativet som velges, ved dimensjonering av ev. avbøtende tiltak. Det er også utført
beregninger for å vurdere konsekvensen av å flytte rundkjøringen øst for Nygårdskrysset noe
nærmere boligområdet, hvis man skal endre av- og påkjøringsrampene til E18.
Trafikkmengden som er benyttet på hovedløpet av E18 i beregningene er ÅDT 20000,
tungtrafikkandel 12 % og hastighet 100 km/h. Det er ikke beregnet med to separate
kjørebaner. I en utsilingsfase som man er nå, er det tilstrekkelig å beregne med vegen
simulert som én bred kjørebane. Man vil allikevel kunne vurdere forskjellene mellom
alternativene. Separate kjørebaner vil beregnes i en senere fase av arbeidet med
reguleringsplanen, når detaljeringsgraden er større. Da vil man også benytte ulike trafikktall
for deler av strekningen, etter at komplett trafikkanalyse foreligger for reguleringsplanen.
Typisk er trafikkmengden større mellom Vinterbro og Nygårdskrysset enn mellom
Nygårdskrysset og Holstad, ca. ÅDT 25500 mot ÅDT 15500 (anslåtte tall for ÅDT i år 2043,
på bakgrunn av trafikkanalyse utført i KU, for YDT i år 2030).
Det er forutsatt en støyskjerm øst for vegen på Rissletta med høyde 2,5 meter over
vegdekkekanten. Denne skjermen er tenkt oppført for å redusere støynivået for bebyggelsen
øst for vegen, men det er vanskelig å skjerme bebyggelsen helt ut av støysonene fordi
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terrenget stiger oppover mot øst. For 15000-linja er støyskjermen ført til Leonardo da Vinci
bru, der den stopper. For 10000-linja fortsetter støyskjermen ca. 115 meter forbi brua der
den står i dag, da brua skal fjernes i dette alternativet.
Forskjellen i støynivå for boligbebyggelsen i området avhenger av flere faktorer for de to
alternativene. Vegbanens høyde i terrenget og således høyde relativt boligene, samt
støyskjermens høyde relativt boligene har betydning for støyens utbredelse. Andre faktorer
som vegens stigning vil også spille inn, selv om dette er av svært liten betydning på en så flat
vegstrekning som på Rissletta. Nær Nygårdskrysset er det mest industribygg, men det er
enkelte boliger rett øst for krysset, der det planlegges en ny rundkjøring.

2.5.1

Linje 10000

Figur 12 viser støysonekartet for linje 10000 for 4 meter beregningshøyde. Man ser at nedre
halvdel av boligfeltet øst for vegen er i gul støysone. Enkelte boliger sør på Rissletta er i rød
støysone. Dette har både med avslutningen på støyskjermen å gjøre, samt at doseringen av
svingen gjør at skjermen får lavere høyde, relativt til senterlinja på vegen. En forlengelse av
støyskjermen, ev. en høydeøkning kan her være aktuelt. Man ser at flere boliger ville vært i
rød støysone uten støyskjermen, men at man ikke klarer å skjerme boligområdet helt ut av
støysonene, hovedsakelig pga. terrengets stigning. Man vil sannsynligvis redusere en del
lokale fasadetiltak for boliger med denne støyskjermen. Noen enkeltboliger på gårder vest for
vegen vil ligge i gul støysone. Selv uten trafikk lagt inn på Fv156, ramper og rundkjøringer i
Nygårdskrysset, vil boligene øst for krysset ligge i gul støysone, på grensen til rød støysone
for én bolig.
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Figur 10: Støysonekart for LDEN med 4 meter beregningshøyde og 2,5 meter høy støyskjerm på Rissletta, for
linje 10000. Boliger er fargelagt rosa, industribygg er grå og skolebygninger e.l. er orange (avvik kan finnes).
Støyskjermer er fargelagt mørkeblå.

Figur 13 viser støykoter for 1,5 meter beregningshøyde, dette er representativt for støynivå
på uteplasser på bakkeplan. Støyen får noe mindre utstrekning enn for situasjonen med 4
meter beregningshøyde. Dette gjør at en del av boligene øst for vegen på Rissletta vil ha
støynivå på bakkeplan under nedre grenseverdi for gul støysone, pga. støyskjermen. Her vil
man sannsynligvis unngå en del lokale skjermingstiltak av uteplasser. Boligene lengst sør i
boligfeltet vil ha støy på bakkeplan over nedre grenseverdi for rød støysone. Vest for vegen
vil man ikke ha noen støyskjermende elementer, slik at støyens utbredelse fortsatt når en del
av enkeltboligene på gårdene.
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Figur 11: Støykotekart for LDEN med 1,5 meter beregningshøyde og 2,5 meter høy støyskjerm på Rissletta, for
linje 10000. Boliger er fargelagt rosa, industribygg er grå og skolebygninger e.l. er orange (avvik kan finnes).
Støyskjermer er fargelagt mørkeblå.

2.5.2

Linje 15000

Figur 14 viser støysonekartet for linje 15000 for 4 meter beregningshøyde. Denne linja ligger
dypere i terrenget enn linje 10000, fordi Da Vinci-brua er beholdt. Dette gjør at man får
mindre utbredelse av støyen pga. økt skjermeffekt fra terrenget, noe som spesielt er synlig
mot vest, samtidig som støyskjermen øst for vegen vil få en lavere relativ høyde til boligene
og dermed noe mindre virkning. Likevel ser man at gul støysone øst for vegen også strekker
seg noe kortere for linje 15000 enn for linje 10000, selv om dette er marginalt. Siden dette
alternativet ikke har støyskjerm nord for Da Vinci-brua, vil noen flere boliger ligge i rød
støysone, rett øst for brua. Rød støysone vil også strekke seg noe lenger øst pga. litt lavere
skjermvirkning fra støyskjermen. Av dette kan man lese at støyskjermen i hovedsak har
virkning for de boligene som ligger nær vegen, mens der terrenget har steget en del lenger
vekk fra vegen, vil skjermvirkningen fra støyskjermen bli mindre.
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Figur 12: Støysonekart for LDEN med 4 meter beregningshøyde og 2,5 meter høy støyskjerm på Rissletta, for
linje 15000. Boliger er fargelagt rosa, industribygg er grå og skolebygninger e.l. er orange (avvik kan finnes).
Støyskjermer er fargelagt mørkeblå.

Figur 15 viser støykoter for 1,5 meter beregningshøyde, dette er representativt for støynivå
på uteplasser på bakkeplan. Bl.a. pga. mer skjermeffekt fra terrenget, vil støyutbredelsen
være mindre, både mot vest og øst, for linje 15000 enn for linje 10000.
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Figur 13: Støykotekart for LDEN med 1,5 meter beregningshøyde og 2,5 meter høy støyskjerm på Rissletta, for
linje 15000. Boliger er fargelagt rosa, industribygg er grå og skolebygninger e.l. er orange (avvik kan finnes).
Støyskjermer er fargelagt mørkeblå.

2.5.3

Ny rundkjøring øst for Nygårdskrysset

Det er beregnet om det vil gi store støymessige konsekvenser å flytte rundkjøringen øst for
Nygårdskrysset nærmere boligene som ligger der. Det er i dag en ca. 150 meter lang
støyskjerm lang Fv154 og øst for eksisterende rundkjøring. Med ny veggeometri for ramper
og flytting av rundkjøring, vil denne støyskjermen måtte rives ev. flyttes.
I beregningene for rundkjøringen er det benyttet mer detaljerte trafikktall for ÅDT, ut fra
trafikkanalysen gjort i KU for YDT i år 2030. Dette fordi man trenger å legge inn trafikk på
Fv154, av- og påkjøringsrampene og i selve rundkjøringen for å finne konsekvenser av å
flytte på den. YDT i år 2030, vil ca. tilsvare ÅDT i år 2043. For linje 10000 og linje 15000, er
veggeometrien her så å si helt lik ved Nygårdskrysset, derfor er det kun beregnet for den ene
linja, nemlig linje 10000. Det er ikke beregnet med ny plassering for støyskjerm, dersom man
velger å flytte rundkjøringen og dermed må rive eksisterende støyskjerm. Dette må ev.
beregnes i en senere fase av reguleringsplanen.
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Man ser på figur 16 alle eksisterende boliger som vil ligge i gul støysone, eller på grensen til
rød støysone, med eksisterende ramper og plassering av rundkjøring, med eksisterende
støyskjerm. Støyskjermen vil i hovedsak ha betydning for de to sørligste boligene.

Figur 14: Støysonekart for LDEN med 4 meter beregningshøyde, for linje 10000 med eksisterende av- og
påkjøringsramper, rundkjøring og eksisterende støyskjerm for boligene i øst.

Figur 17 viser samme situasjon som figur 16, men med eksisterende støyskjerm fjernet. Man
ser at den sørvestligste boligen nå vil ligge klart i rød støysone, mens boligen bak i praksis vil
skjermes av denne boligen foran. Av dette kan man tolke at støyen i stor grad vil komme fra
E18, selv om Fv154 også har et stort bidrag. Hvis Fv154 hadde gitt det største bidraget, ville
ikke den sørvestligste boligen ha skjermet bakenforliggende bolig så godt. Bakenforliggende
bolig ligger likevel på grensen til rød støysone. For øvrige boliger i dette området, ser man at
støyskjermen har liten virkning, da støysonenes utbredelse her er uforandret med eller uten
støyskjermen.
Sammenlikner man nå figur 17 med figur 18 som viser den aktuelle, nye plasseringen av
rundkjøringen, ser man at disse figurene er nesten helt like. Dette har også noe med
beregningsoppløsningen å gjøre (10x10 meter mellom beregningspunkter), men man ser at
å flytte rundkjøringen ikke vil utgjøre en vesentlig forskjell, når man ser bort fra støyskjermen.
I tallverdi vil høyeste fasadenivå for den sørvestligste boligen være mindre enn 1 dB høyere
med rundkjøringen flyttet. Sammenliknet med situasjonen der man beholder eksisterende
støyskjerm og rundkjøring, vil høyeste fasadenivå for den sørvestligste boligen være ca. 3
dB høyere med rundkjøringen flyttet og støyskjermen fjernet.
Av dette følger at å flytte rundkjøringen har en liten konsekvens for ekvivalentnivået, men å
fjerne støyskjermen har en vesentlig konsekvens. Spesielt for støynivå på uteoppholdsareal
på bakkenivå vil dette ha en stor konsekvens, inntil 5 dB økning, men dette er ikke vist på
figurer. Man bør derfor dimensjonere en ny støyskjerm hvis man ønsker å flytte
rundkjøringen og lage nye av- og påkjøringsramper. Ny støyskjerm kan med fordel følge
påkjøringsrampen noe lenger nordover enn eksisterende støyskjerm gjør i dag.
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Figur 15: Støysonekart for LDEN med 4 meter beregningshøyde, for linje 10000 med eksisterende av- og
påkjøringsramper, rundkjøring, men uten eksisterende støyskjerm for boligene i øst.

Figur 16: Støysonekart for LDEN med 4 meter beregningshøyde, for linje 10000 med nye av- og
påkjøringsramper, ny rundkjøring og uten eksisterende støyskjerm for boligene i øst.
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Oppsummering støy

Linje 15000 har noe lavere støynivå for de fleste boliger, som befinner seg en viss avstand
fra vegen, i gul støysone. Dette gjelder både vest og øst for vegen. Et par boliger svært nær
veg vil derimot ha noe høyere støynivå for linje 15000 enn for linje 10000, dette pga.
støyskjermen øst for vegen. En 2,5 meter høy støyskjerm øst for vegen vil skjerme noen
boliger ut av rød støysone for begge alternativene og denne skjermen er forutsatt oppført.
Generelt er forskjellen mellom alternativene liten, inntil 2 dB, men for de fleste boliger ca. 1
dB. Dette er funnet ved hjelp av beregningspunkter plassert 4 meter over terreng i
beregningsmodellen. Det er eksperimentert med en høyere støyskjerm for 10000-linja. Med
en 3,5 meter høy støyskjerm vil man få inntil 3 dB ekstra støyreduksjon for boliger nærmest
veg, mens for boliger lenger opp i terrenget øst for vegen, vil man knapt få en reduksjon. For
størstedelen av området vil fortsatt 15000-linja med 2,5 meter støyskjerm gi marginalt mindre
støy enn 10000-linja med 3,5 meter støyskjerm, men for enkelte boliger svært nær
støyskjermen, vil den høyere skjermen gi inntil 5 dB lavere støynivå. Det vurderes derfor at
kost/nytteverdien ved en slik høyde på skjermen er forholdsvis lav. Å strekke støyskjermen
noe lenger sørover, samt heve den akkurat i dette området, vil sannsynligvis gi den beste
virkningen. Avhengig av valgt alternativ må dette detaljberegnes senere i planarbeidet.
Å flytte rundkjøringen øst for Nygårdskrysset har ingen stor konsekvens støymessig i seg
selv, men eksisterende støyskjerm for boligene lengst mot sørvest bør erstattes med en ny
støyskjerm.

2.6 Landskapsbildet
Fra Vinterbrokrysset i nord følger E18 en trang dal som åpner seg opp ved Nygårdskrysset.
På strekningen fra Vinterbro til Nygårdskrysset er det E18 med sitt sideterreng som
dominerer landskapsbildet og Vassflobekken som ligger parallelt øst for vegen i en frodig
bekkedal 10-20 meter lavere enn vegen har fått en underordnet betydning.
Nygårdskrysset og E18 mot sør ligger i lavbrekket i terrenget. Terrenget stiger opp på begge
sider av vegen. Dette innebærer at veganlegget eksponerer seg til store områder. Nordvest
for Nygårdskrysset er det veiserviceanlegg, trafostasjon og næringsbebyggelse. Sørøst for
krysset er det mindre næringsbebyggelse og boligbebyggelse med småhus, forøvrig er det
kulturlandskap. Boligområdet øst for vegen består av ensartet bebyggelse med en god del
vegetasjon. Det er hagene som gir området preg. Området har stedvis noe utsikt til
kulturlandskapet på Rissletta og Raet over Nordby. På vestsiden av vegen ligger det
gårdsbruk og boligbebyggelse langs Kongeveien som følger raet over Nordby. Bebyggelsen
langs Kongeveien ligger ca. 25-30 meter høyere enn terrenget langs E18.

Figur 17: Utsikt fra Leonardo da Vinci bru mot sør.
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Figur 18: Utsikt fra Leonardo da Vinci bru mot nord

Nygårdskrysset er et tradisjonelt vegkryss uten spesiell verdi for landskapsbildet. Leonardo
da Vinci bru har en spesiell utforming og en identitetsskapende verdi for området. Vegens
beliggenhet, lavt i terrenget i et åpent landsapsrom gjør at veganlegget underordner seg
skalaen i landskapet.

Figur 19: Leonardo da Vinci bru sett fra nord

Figur 20: Leonardo da Vinci bru sett fra vest

Statens vegvesen Region Øst

Asplan Viak AS

Nygård – anbefalt løsning

24

Kulturlandskap på Rissletta er avgrenset av raet over Nordby i vest, mens Sørliåsen og
Holstadmarka er avgrensning i øst. Området er i kommuneplanen for Ås (2011-2023) vist
som hensynssone, bevaring av kulturmiljø. I bestemmelsene og retningslinjene til
hensynssonen står det: «…større bygge- og anleggstiltak som forringer verdiene og hindrer
bevaring av verdier i landskapet skal unngås».
Overgangen mellom Sneissletta og Rissletta framtrer tydelig fordi skogsområder kommer
helt ned til dagens E18 både fra øst med del av Holstadmarka og et mindre skogsområde fra
vest. Innenfor området er det registrert et flott eiketre i skogkanten til glede for boligområdet
som har utsikt til dette kulturlandskapet. Steingjerder og kantsoner er synlige flere steder.
Vekslingen mellom duvende jorder og kantsoner gir god balanse mellom helhet, variasjon og
særpreg.

Figur 21: Fra sørenden av boligområde ved Nygård mot sør.

Figur 22: Del av Rissletta sett fra sørenden av boligområdet ved Nygårdskrysset.

Omfang:
Alle alternativene vil følge dagens veg forbi området, men utvides fra 2 til 4 felt.
Lav linje vil legges 1,0-1,5 meter lavere i terrenget på deler av strekningen og Leonardo da
Vinci bru vil bli stående. Brua vil fortsatt kunne være et identitetsskapende element på
strekningen.
Høy linje vil på deler av strekningen legges 1-2 meter over dagens terreng. Dette innebærer
at Leonardo da Vinci bru må erstattes med en ny gangbru over firefelts E18.

Statens vegvesen Region Øst

Asplan Viak AS

Nygård – anbefalt løsning

25

Tiltaket vil ikke berøre eller eksponere seg noe mer mot boligområdet enn dagens veg. Det
er planlagt en 2,5 meter høy støyskjerm langs vegen. Høy linje vil relativt sett få en høyere
støyskjerm sett fra boligområdet enn lav linje.
Veganlegget kan sees fra bebyggelsen langs østsiden av Kongeveien. Avstanden er så stor
at heving eller senking av veglinjen har lite/ingen betydning sett herfra.
Ombygging av Nygårdskrysset vil innebære ny rundkjøring og omlegging av lokalvegen
sørvest for krysset. Dette vil beslaglegge større arealer enn eksisterende kryss og krysset
med tilførselsveger vil virke større.

2.7 Kollektivtrafikk
Under gis en kort gjennomgang av problemstillinger knyttet til kollektivtransport langs ny E18.
Teksten er basert på møte med Ruter og Nettbuss, forslag til Strategi for innfartsparkering i
Oslo og Akershus og Forhold for kollektivtrafikken langs E18 – Holstad-Østfold grense
(Rambøll, 2011). Det er sett spesielt på tre delområder; Vinterbro, Nygårdskrysset og
Holstad, samt behov for innfartsparkering.
Etablering av ny E18 vil kunne få konsekvenser for det regionale kollektivtilbudet i området,
da det ikke legges opp til opprettholde dagens holdeplassfordeling på den nye
vegstrekningen. Når E18 etableres i ny korridor vil dagens E18 få status som lokalveg /
fylkesveg (vegstrekningen nedklassifiseres fra E18 til fv.128). Regionale ruter
(ekspressbuss) vil i utgangspunktet gå langs ny E18, mens lokale ruter fortsatt vil kunne
benytte dagens E18, med mulighet for samme stoppmønster som i dag. Dette innebærer at
det må legges til rette for mulighet for omstigning mellom ekspressbuss og lokalbuss. Dette
er foreslått lokalisert til nytt toplanskryss ved Nygård, fortrinnsvis med stopp langs E18.
Vinterbro
Holdeplassene ved Vinterbro senter og Tusenfryd benyttes av lokalbusser t/f Drøbak (fv.
156), mens Nettbuss stopp ved Tusenfryd for sommerruter mellom Østfold og Oslo.
Busselskapene ønsker i utgangspunktet færrest mulig rundkjøringer.
Nygårdskrysset
Eksisterende kryss Norbyveien/E18 endres i ny reguleringsplan, men gangforbindelsen på
tvers av E18 skal opprettholdes i en eller annen form. Nygårdskrysset vurderes som godt
egnet for holdeplass for ekspressbuss, samt omstigning mellom lokalbuss og ekspressbuss.
Ved etablering av ny E18 vil dagens holdeplasser ved da Vinci-brua flyttes så nær
Nygårdskrysset som mulig, for å legge til rette for gode overgangsmuligheter mellom lokale
og regionale bussforbindelser. Dette vil samtidig føre til noe lengre gangavstand for bosatte
på Nygårdsåsen (antatt 200-300 m), men holdeplassen vil allikevel være innenfor akseptabel
gangavstand for et regionalt busstilbud.
Holstadkrysset
Omlegging av E18 fører til at dagens 3 holdeplasser på strekningen Nygårdskrysset –
Holstadkrysset ikke lengre vil være tilgjengelig for regional bussbetjening. Busselskapene
ønsker heller ikke å stoppe ved nytt Holstadkryss, da stopp ved Nygårdskrysset vil være
tilstrekkelig for regionale reiser. Drøyt 225 personer har gangavstand til disse holdeplassene
i dag, og vil dermed kunne få et noe dårligere regionalt busstilbud i fremtidig situasjon.
Dagens E18 vil fortsatt ha et lokalbusstilbud etter at ny E18 er ferdigstilt.
Det er også påpekt et behov for flere bussholdeplasser og/eller bedre gang- og
sykkeltilgjengelighet langs eksisterende E18 etter at ny E18 er bygget. Vurderinger rundt
dette foreslås tatt med i det videre planarbeidet. I Forhold for kollektivtrafikken langs E18 –
Holstad-Østfold grense (Rambøll, 2011) er det gjort en vurdering av dagens
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holdeplasstruktur på strekningen, med forslag til tiltak for å bedre tilbudet, med særlig fokus
på trafikksikkerhet.

2.7.1

Bussholdeplasser

På motorveg og veger med planskilt kryssing bør holdeplassene knyttes til ramper eller
lokalvegnett. Dimensjonerende utformingskrav er innkjøringslende på 20 meter,
oppstillingslengde nx20+10 meter og utkjøringslenge på 20 meter.
Holdeplassene er plassert på østre påkjøringsrampe (nordgående) og vestre
avkjøringsrampe (sørgående).

2.8 Døgnhvileplass
Se eget notat Vegserviceanlegg.

2.9 Innfartsparkering
Se eget notat Vegserviceanlegg.

2.10 Vannmiljø
Linje 15000 resulterer i en lav vertikal linje for hovedvegen. Dette medfører at
vegoppbygging ligger dypt i terrenget og vegen blir lavpunktet. For denne veglinjen vil det
prosjekteres vegdreneringssystem, med drensledninger og avskjærende grøfter, for å
beskytte veien mot oppsamling av vann i vegkroppen.
Et høyere vegprofil (linje 10000) vil gi bedre muligheter for håndtering / transport av vegvann
til rensetiltak og videre bort fra veien. Dette vegprofilet vil gi en bedre teknisk løsning for
overvannshåndtering enn linje 15000 siden en mye mindre andel av vegen er under terreng
og er derfor mindre utsatt for vannoppsamling og frostproblemer. For linje 10000 vil
renseløsning sannsynligvis være tett tank på vestre siden eller åpen dam nordøst for
Nygårdkrysset. En større andel av vegvannet på denne strekningen kan fanges opp og føres
til rensesystem for linje 10000 enn for 15000.

2.11 VA tekniske anlegg
Det er ingen stor forskjell mellom linje 10000 og 15000 mht. omlegging av kommunale VAledninger.
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OPPSUMMERING OG ANBEFALING

Rapporten kan kort oppsummeres med følgende anbefalinger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Linje 10000 (høy linje) bør velges.
Det bør søkes å beholde eksisterende kryssløsning på Nygård i størst mulig grad.
Bussholdeplasser bør plasseres på ramper i tilnærmet eksisterende halvkløverkryss.
Det bør vurderes å flytte østre rundkjøring østover.
Døgnhvileplass reguleres i sørvestre hjørne av Nygårdskrysset.
Leonardo da Vinci bru rives/flyttes, men gang- og sykkelvegkryssingen bør
opprettholdes.
7. Det bør planlegges for sammenhengende støyskjermingstiltak langs Rissletta fram til
næringsområdet.
Linje 10000 vil ha en bedre vertikal linjeføring for ny E18. Dagens lavbrekk ved Leonardo da
Vinci bru kan heves noe, og dette muliggjør en bedre tilpasning av vegens linjeføring og
etablering av en sammenhengende støyskjerm langs Rissletta til næringsområdet.
Tiltak for vannhåndtering langs vegen er enklest ved dette alternativet og støyskjerming av
boliger er ikke vesentlig dårligere enn for det andre alternativet.
Mulighet for endring i horisontalkurvaturen medfører at vegen kan flyttes noe unna
boligbebyggelsen. Dette vil gi rom for bedre tilpasning av sideterreng mellom veg og
bebyggelse.
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Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling
arbeidsnotater som belyser ulike fagtema.

Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa
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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.
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De presenterte alternativene har underveis hatt andre navn enn det
som framkommer her, men for å lette forståelsen for lesere som
ikke har vært med i den forutgående prosessen, er alternativene her
benevnt 1a, 1b, 2a og 2b. Horisontalgeometrien er den samme for
alle alternativene. Alt. 1 innebærer høy linje for ny E18 og kryssing
av Østfoldbanen og eksisterende E18 på bruer, mens alt. 2

Prosessen er dokumentert gjennom referater fra en egen serie med
interne arbeidsmøter om temaet hos teknisk rådgiver.

I forbindelse med reguleringsplanlegging av ny E18 på strekningen
Retvet – Vinterbro er det gjort et eget alternativsøk etter mulige
løsninger for Holstadkrysset samt kryssing av Østfoldbanen og
eksisterende E18 på Holstad. Underveis i prosessen har flere
alternativer og varianter vært vurdert før vi har kommet fram til de to
hovedalternativene, med hver sine varianter, som presenteres i
denne rapporten.
Alternativ
1a
1b-1
1b-2
1b-3
2a
2b

Vertikalkurve/linje
15000
15000
15100
15200
10000
10000

Kulvert
Ingen
Ingen
Miljøtunnel
Ingen
Kort
Lang

Asplan Viak AS

Kryss
Over
Under
Under
Under
Over
Over

Tabell 1 Oversikt over alternativene med respektive varianter. Vertikalkurve/linje
refererer seg til fig.1

Etter innspill fra Statens vegvesen er det vurdert mulige
optimaliseringer av alternativ 1 for å forbedre vertikalgeometrien og
unngå lavbrekk inne i tunnelen. Dette er årsaken til at det også
omtales tre varianter av alternativ 1b. Disse er videre i rapporten
betegnet 1b-1, 1b-2 og 1b-3.

1.1

Bakgrunn

representerer løsningen med lav linje for ny E18, hvor Østfoldbanen
og eksisterende E18 krysser over ny E18 og ny E18 blir liggende i
kulvert.

5

1 INNLEDNING
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Figur 1 Viser linjeprofilet for ny E18 for alle de fire vertikalkurvaturene som er vurdert.

Det overordnete landskapsbildet består av et åpent
jordbrukslandskap avgrenset av høyereliggende skogkledde
områder. Det er gårdsbebyggelse opp mot de skogkledde
høydedragene i sør og vest. Langs E18 på Sneissletta er det
småhusbebyggelse. Det åpne landskapet og gårdenes plassering i
terrenget gjør at det er god utsikt mot E18.

1.3 Områdebeskrivelse

Fokuset på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjenspeiler seg derfor i
de tekniske løsningene som er valgt og har blant annet påvirket valg
av brulengden over bekken og tilgrensende områder med bløte
grunnforhold, og vil ligge til grunn for det videre arbeidet med valg
av gjennomføringsmetode for kulverten.

Muligheten for å gjennomføre anlegget på en trygg måte ligger også
til grunn for vurdering av behov for geotekniske tiltak.

Gjennomføringshastigheten for kulvertalternativene kan bli et kritisk
punkt for gjennomføringen av disse, da det kan bli begrenset tid til
rådighet hvor det er stans i togdriften. Det er derfor gjennomført en
egen studie av mulige gjennomføringsmetoder for blant annet sikre
at disse arbeidene kan gjennomføres på en trygg måte selv om det
vil være under tidspress. Studien er dokumentert i notatet «kryssing
av jernbanen ved Holstad. Anleggstekniske og jernbanetekniske
vurderinger» datert 2014-01-10.

I prosjektet er sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretatt gjennom at
dette ligger som en grunnleggende forutsetning for alle vurderinger
som er gjort.

1.2 SHA/HMS

Terrenget heller ned mot Bølstadbekken i sør, og det er omtrent 5 m
i høydeforskjell for eksisterende (naturlig) terreng i tverrsnittet ved
kryssing av jernbanen, over en lengde på ca. 200 meter. Jernbanen
er (iht. kartgrunnlaget) bygd opp med voll på begge sider.

Nord for foreslått kryssing av Østfoldbanen går dagens E18.
Østfoldbanen går i bru på dobbeltspor over Bølstadbekken, sør for
krysningspunktet.

Løsmassene består i hovedsak av tørrskorpe over fast leire, sand,
grus og morene ned til antatt berg.

I området fra planlagt nytt Holstadkryss og mot kryssing av
Østfoldbanen varierer dybde til antatt berg mellom 1,8 m - 7,2 m i
borpunktene. I veglinja for ny E18 viser dypeste sondering en
dybde på 4,6 m til antatt berg.

1.4 Beskrivelse av grunnforhold

Jernbanetraseen krysser gjennom det åpne landskapet i nord-sør
retning og ligger på en høy bru over Bølstadbekken. E18 krysser
over jernbanen mellom Holstad Øvre og Holstad Nedre.
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Langs Bølstadbekken og opp i skråningene på begge sider består
løsmassene av tørrskorpe over bløtere og til dels sensitiv siltig leire.
Den sensitive leira strekker seg om lag 7-8 høydemeter over
Bølstadbekken opp i skråningen.

Videre ned mot Bølstadbekken øker dybde til antatt berg og går ned
mot 28 m rett sør for bekken. Løsmassene går fra faste masser ved
Østfoldbanen over til bløtere masser i skråningen ned mot bekken.

Målinger av grunnvannstand på vest- og østsiden av jernbanen
viser at grunnvannet ligger hhv. 2,5 m og 3,5 m under terreng.

Sonderinger i nærheten av jernbanen viser at løsmassene består av
matjord og tørrskorpe over grus, stein og morene ned til antatt berg.
Dybde til antatt berg varierer mellom 2,6 og 5,0 m i borpunktene.

Figur 2 Oversikt over grunnforholdene langs Bølstadbekken viser at bru over
Bølstadbekken bør forlenges inn på fastere masser i ca. pr 8800.
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Det er gjort vurderinger av de anleggs- og jernbanetekniske
utfordringene som kryssing av jernbanen ved Holstad medfører.
Disse vurderingene er oppsummert i et eget notat hvor
konklusjonen er at det er anleggsteknisk, jernbaneteknisk og
konstruksjonsteknisk gjennomførbart med både bru over jernbanen
og kulvert under jernbanen. Begge løsningene vil kunne realiseres
uten uforholdsmessige konsekvenser av økonomisk eller
trafikkmessig art.

Det er to måter å krysse jernbanen på, over eller under. Kryssing
over jernbanen er ved bruk av riktige sikringstiltak mulig å
gjennomføre uten større inngrep i eksisterende jernbane. Kryssing
under jernbanen kan utføres på flere måter, og avhengig av hvilken
metode man velger, vil dette påvirke muligheten for togframføring.
Uansett hvilken metode man velger så er det viktig at eksisterende
kabelfremføringer blir i varetatt og håndtert tidlig slik at funksjonene
som disse kabelføringene ivaretar, kan opprettholdes gjennom de
forskjellige anleggsperiodene.

Jernbanen mellom Ski og Ås består av elektrifisert dobbeltspor og
ble i hovedsak bygget slik den ligger i dag i perioden 1994-1997.
Eksisterende E18 krysser over jernbanen (km 27.950) ved Holstad
med en to-felts betongbru i et område hvor jernbanen går i fra
fjellskjæring over til en fylling før jernbanen passerer over
Bølstadbekken i en betongbru som stod ferdig i 1997. I
Jernbaneverkets strekningsbeskrivelsen er denne strekningen angitt
med maks aksellast på 18 tonn og maks hastighet på 160 km.
Kontaktledningen er bygget etter system 20 med B3-master og en
systemhøyde på 5,80 m. Sporet på strekningen er bygget med
skinneprofil 60E1 på betongsviller. Mellom km 25.300 og km 30.172
er det i dag ikke sporsløyfer (overkjøringsmulighet).

1.5 Anleggstekniske og jernbanetekniske
vurderinger
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Trasé 2 inneholder en overføringsledning for vann. Det er ikke
aktuelt å koble stikkledninger til denne ledningen. I tillegg er det en
spillvannsledning i samme trasé som både tar i mot lokalt spillvann
og er hovedføring fra Nygård/Sneisletta mot øst. Begge systemer
må holdes i drift i anleggsfasen.

Ved Holstad finnes det to VA-systemer. Trasé 1, vannforsyning til
boligene, inneholder en vannledning som ligger langs dagens E18
med stikkledninger. Den krysser jernbanen i dagens bru.

1.6 VA-tekniske anlegg

Bygging av kulvert under jernbanen er en kompleks operasjon, med
større risiko for uforutsette problemer og med større behov inngrep i
jernbanetrafikken. Vegens linjeføring vil med en kulvertløsning bli
gunstigere.

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

Forprosjekt Holstad
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Figur 3 Alternativ 1a, høy linje med nytt kryss med lokalvegen over ny E18

Dette er løsningen som ligger i kommunedelplanen for E18 Østfold
grense – Vinterbro. Alternativet er bearbeidet og utarbeidet med to
varianter for Holstadkrysset. Alternativ 1a viser kryssløsning over ny
E18, mens alternativ 1b viser krysset under E18. Alternativ 1b er
bearbeidet videre med tanke på optimalisering av vertikalkurvaturen
og det er utarbeidet tre varianter av dette alternativet.

2.1 Alternativ 1, ny E18 på bru over Østfoldbanen

2 VURDERTE ALTERNATIVER

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Med tanke på geotekniske og anleggs- og jernbanetekniske
utfordringer, vil det være de samme vurderinger som gjør seg
gjeldende for begge varianter av alternativ 1.

Figur 4 Alternativ 1b, høy linje med nytt kryss med lokalveg under ny E18
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Denne løsningen vil medføre behov for togfrie perioder på 24/36/72
timer under etablering av provisorisk skjerming og riving av denne.

Ved kryssing over jernbanen vil det bli nødvendig med en
avskjerming mot sporene og kontaktledningene. Dette utføres
normalt med at man bygger en lukket skjerm av treplater og
trematerialer over sporene og kontaktledning som vist på bilde 1. Så
fort denne skjermingen er på plass, kan togtrafikken gå som normalt
med unntak av de tilfellene hvor man skal utføre løft over jernbanen.
Det vil være behov for togfrie perioder i forbindelse med
monteringen av denne avskjermingen og også eventuelt ved
etablering av midlertidige eller permanente brufundamenter. Under
byggingen vil det være behov for sikkerhetsvakter som ivaretar
sikkerheten mot jernbaneinfrastrukturen og togtrafikken.

Anleggstekniske og jernbanetekniske vurderinger

Bortsett fra området nærmest Bølstadbekken, er det relativt gode
grunnforhold og begrensede dybder til berg i området. Ny bru for
E18 bør forutsettes fundamentert direkte på berg eller på borede
peler til berg. For å unngå skrått berg, lange pelelengder og
etablering av en større tilløpsfylling på østsiden av Bølstadbekken,
bør det tilstrebes at brua spenner over mest mulig av området ved
bekken og går fram til område med fast grunn, evt. direkte over i
tunnelportalen. En tilløpsfylling på østsiden av Bølstadbekken vil
sannsynligvis medføre behov for tiltak i form av lette fyllmasser
og/eller kalk-/sementpeler. Omfang vil avhenge av hvor landkaret
plasseres. Andre alternativer kan være fylling på peler. Aktuelle
tiltak og omfang må vurderes nærmere.

Geotekniske tiltak

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Jernbaneverket ønsker i utgangspunktet ikke geometriske
tvangspunkter langs sine strekninger. I følge Jernbaneverket er
deres krav til fri høyde under bruer ikke en fast størrelse, men
avhengig av flere faktorer, blant annet skiltet hastighetsnivå for
togtrafikken. På generelt grunnlag vil 7,5 meter fri høyde være mest
gunstig for JBV. Dette tallet består av faktorene toghøyde 5,6 meter

Foto: H. Ski

Bilde 1: Avskjerming over jernbanen for bygging av vegbru ved Heggedal stasjon
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Varianten representerer løsningen som ligger i kommunedelplanen
for E18 Østfold grense – Vinterbro, vist som linje 15000 i figur 1. I
denne varianten går veglinja bratt ned (4,75 %) fra kryssingen under
jernbanen for å komme inn i Holstadtunnelen uten å medføre
inngrep i bygningene på Haugerud gård. Dette medfører et dypt
lavbrekk i Holstadtunnelen som ligger lavere enn Bølstadbekken.
Løsningen vil kreve en pumpeløsning for å få ut vann av
Holstadtunnelen.

2.1.1 Variant 1b-1

For trasé 1, vannforsyning, er det behov for justering. Den vil måtte
legges i et varerør under ny E18, men i nesten lik trasé. Dette er
standard for alle VA kryssingene.

Trasé 2, vann og spillvann, kan være i konflikt med
fundamenteringen til ny bru. Bortsett fra dette er VA-ledningene ikke
i konflikt med veiløsningen.

VA-tekniske anlegg

Ovenstående tilsier at JBV trolig kan akseptere en fri høyde mellom
skinnetopp og underkant forskaling til ny bru på 5,35 meter i
byggeperioden, og videre at man bør prosjektere med sikte på 7,5
meters frihøyde i ferdigtilstanden.

(minimumskrav mellom overkant skinne og kontaktledning, som
under visse forutsetninger kan reduseres til 5,05) + systemhøyde
1,6 (som kan reduseres) + elektrisk avstand 0,3 meter (absolutt
krav). Avhengig av situasjon kan systemhøyden variere. I
anleggsfasen kan JBV akseptere en systemhøyde tilnærmet 0 og
en kontaktledningshøyde på 5,05 meter. Dette er et absolutt
minimum for kontaktledningen, og da må det trappes ned over viss
utstrekning.

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Varianten representerer en kombinasjon av linjen for variant 1b-1 og
alternativ 2, vist som linje 15200 i figur 1. Det blir fortsatt en kort
strekning (< 100 m) på brua som har fall på 4,75 %, og det blir et
lavbrekk inne i tunnelen, men dette ligger nær tunnelmunningen og
høyere enn Bølstadbekken slik at det er mulig å få ut vann uten
pumping.

2.1.3 Variant 1b-3

Varianten representerer en løsning hvor linja heves for å redusere
fallet på brua til max 3 %, vist som linje 15100 i figur 1. Innløpet til
tunnelen kommer da så høyt at det kan etableres selvfall mot sør
gjennom hele tunnelen og vannet føres ut i Skuterudbekken.
Påhugget for fjelltunnelen blir forskjøvet ca. 370 m sørover, og de
nordligste ca. 400 m må utføres som en løsmassetunnel.

2.1.2 Variant 1b-2
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Figur 5 Alternativ 2a, lav linje med ny E18 i kort kulvert under Østfoldbanen

Dette er et alternativ som kom fram gjennom høringsinnspill til
varsel om planoppstart. Alternativet innebærer at ny E18 legges lavt
i terrenget fra Nygårdskrysset og krysser under Østfoldbanen i
kulvert. Det er utarbeidet to varianter av alternativet, med hhv kort
og lang kulvert.

2.2 Alternativ 2, ny E18 i kulvert under
Østfoldbanen

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Ved permanent løsmasseskjæring over bergskjæring (alternativ 1a)
må permanent overflatesikring av løsmasseskjæringene påregnes.
Dette vil omfatte standard tiltak i form av tilsåing og evt.
overflatedrenering. Det er usikkert hvor mye geotekniske tiltak det
vil være behov for i området mellom søndre munning og
Bølstadbekken, da det nær bekken er registrert kvikkleire. Dette
området krysses med bru også i dette alternativet og det anses

Geotekniske tiltak

Med tanke på geotekniske og anleggs- og jernbanetekniske
utfordringer, vil det i hovedsak være de samme vurderinger som
gjør seg gjeldende for begge varianter av alternativ 2, men
alternativ 2a vil medføre et større behov for permanent sikring av
skjæring.

Figur 6 Alternativ 2b, lav linje med ny E18 i lang kulvert under Østfoldbanen
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Tidsforbruk gravearbeider
Erfaringstall fra tidligere prosjekter viser at kapasitet for
gravearbeider under slike forhold er ca. 70 m3 per time pr. maskin
(litt konservativt antatt). Det er da tatt hensyn til type arbeidsforhold
(her ″gunstige forhold″), og kapasitet av utkjøring av masser.
Utkjøring av masser vil ved enkelte forhold være den
dimensjonerende faktoren for tiden arbeidene tar.

Gjennomføring gravearbeider
Graving kan i utgangspunktet, utføres med åpen graving ned mot
bergskjæring, helning 1:2. Dette må vurderes nærmere senere.

Det bør derfor være et mål å tilstrebe løsninger som ikke krever
oppstøtting/sikringstiltak, spesielt gjelder dette for tidskritiske
operasjoner ved krysning av jernbanen. I den grad sikringstiltak må
gjennomføres, bør dette tilstrebes utført på forhånd og i størst mulig
grad uten at det blir behov for stengning av jernbanen.

Med løsmassemektigheter på 2,5 - 5 m over berg og generelt
relativt gode grunnforhold, bør forholdene ligge til rette for at
byggegropa for kulverten kan etableres med åpen graving (med
stabile graveskråninger) og sprengning. Noe arbeidssikring av
løsmasseskråninger må påregnes (sikring mot nedfall av
løsmasser/stein ned i byggegrop), samt at det kan bli behov for
tiltak mot grunnvann (pumping/sikring av overflate i graveskråninger
og bortleding av vann).

Anleggstekniske og jernbanetekniske vurderinger

derfor ikke som sannsynlig at det vil være behov for spesielle
geotekniske tiltak. For å få etablert et rensebasseng på
sydvestsiden av kulverten, kan det imidlertid bli behov for tiltak. For
å være på den sikre siden er det derfor lagt inn kostnader til mulige
geotekniske tiltak i kostnadssammenligningen i kap. 4.

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Neste kjente fastpunkt i traseen (oppstrøms) er kum 2776 med
bunn ledning på kt. 105,06 m. Med omlegging av ledningene fra

I spillvannskum 2766 er bunnledning 97,13 (veiprofil 8390). Med
avstand til kulvert ca. 220 m og med mindre enn standard fall, 0,5 %
vil bunnledningen være på kt. 96,03 m, i konflikt med kulverten.

Begrensning er fall på spillvannledningen. Krysningspunktet er
optimalt i ca. profil 8540. Veihøyden her er ca. 91.
Detaljprosjektering av kulvert er ikke på plass, så må man ta
forbehold for antatt høyder. Med 4,9 frihøyde i kulvert og 0,75m for
skilt og 0,25m dekktykkelse, så er topp utvendig kulvert ca. på kote
97 m.

Trasé 2, SP og VL, er i konflikt med veilinjen under jernbanen.
Ledningen må legges om, under jernbanen og over kulverten.

VA-tekniske anlegg

Alternativt løftes U-formede betongkonstruksjoner med en totalt noe
utvidet bredde slik at det er plass til fyllmasser mellom midtvegger
sett i tverretningen. Det benyttes elastiske fuger mellom
elementene.

Eventuell prefabrikkering av hele kulverttverrsnittet kan/må skje på
stedet. Elementene trekkes deretter på plass.

I utgangspunktet antas det et kulverttverrsnitt for både østgående
og vestgående løp av E18, med hel midtvegg imellom. Kulverten
antas støpt på tradisjonell måte.

Vurderingene over gir et volum løsmasser for gravearbeider (under
bruddperiode) tilsvarende ca. 6.700 m3.

Dersom man antar en normal effektiv arbeidstid 7 t per dag, og en
maskin i drift, gir dette en kapasitet på ca. 500 m3 gravemasser per
dag.
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For trasé 2 vil en lang kulvertløsning krever samme omlegging som
for kort kulvert.

Ved viktige kryssinger skal VA ledningene legges i varerør (under
jernbanen, under vei eller over kulvert).

Asplan Viak AS

For trasé 1 er det aktuelt å krysse kulverten ved dagens E18 i ca.
profil 8100, med mulig behov for kort omlegging.

Figur 7 Kryssing av jernbanen
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Trasé 1, DN150 vannforsyningen, kan enten legges under E18 ved
kobling i profil 8100 eller i samme trasé over kulverten med trasé 2,
avhengig av hvilke bygninger som er igjen og som skal kobles til
stikkledning.

Overføringsledning for vann kan krysse over den korte kulverten i
samme trasé som for spillvann.

Alternativ til selvfall over kulverten er pumping, som ikke er en bra
langsiktig løsning. Dette vil både kreve en vurdering av fremtidig
driftskostnader og økonomi i tillegg til vurdering av adkomstvei til
stasjonen for drift.

Omleggingslengde kan reduseres etter detaljundersøkelse av
ledningsfall i grøft.

kum 2776 til kulvert kan fallforhold utjevnes og ledning kan krysse
over kulvert med ca. 0,7 % fall. Løsningen må godkjennes av
kommunen, særlig fordi standard minimumsfall skal være 0,8 %.

Forprosjekt Holstad

Statens vegvesen Region øst

Figur 8 Omlegging av spillvannsledning nord for jernbanen

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

For begge alternativer er det tenkt å ta ut vann fra skjæring/tunnel
via et rensebasseng sydvest for kulverten. Det er tilstrekkelig høyde
til at dette lar seg gjøre uten pumpeløsninger.
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Med ny E18 over Østfoldbanen på bru kan eksisterende E18 bli
liggende i dagens trasé, og krysse under ny E18 i kulvert.

Kryssing av E18 over jernbanen medfører lavbrekk, på 600 m, inne i
tunnelen. Senere vedlikehold vil fordyres med pumper for
vannavrenning inne i tunnelen, da alt vann som kommer inn i
tunnelen, må pumpes ut igjen.

For å få tilstrekkelig fri høyde over jernbanen og samtidig treffe
Holstadtunnelen under gården Haugerud østre, må veglinja for ny
E18 legges med en høybrekkskurve med radius på 15800 over
eksisterende E18 og Østfoldbanen. Veien får en slak stigning fra
Holstadkrysset mot jernbanekryssingen før den faller ned mot
Holstadtunnelen med 4,73 %. Dette er nær maksimumskravet på 5
% for en veg i vegklasse H9.

Vegstandard og geometri for ny E18 vil være den samme for
alternativ 1a og alternativ 1b-1.

Alternativ 1a og 1b-1

3.1.1 Alternativ 1, ny E18 på bru over Østfoldbanen

Alternativ 1b-3

Horisontalgeometrien for ny E18 er lik for begge varianter av begge
alternativer.

Asplan Viak AS

Med lang kulvert under Østfoldbanen vil eksisterende E18 kunne gå
over kulverten, og terrenget rundt vil tilbakeføres til dagens

Vertikalkurvaturen på ny E18 blir med dette alternativet betydelig
slakere enn i alternativ 1. Alternativ 1 vil også ha billigere
driftsløsning for tunnelen siden denne løsningen ikke har pumper.

Holstadkrysset ligger 5 – 6 m lavere i dette alternativet. Fra
Holstadkrysset faller veglinja med 1,4 % ned mot Bølstadbekken før
vegen igjen stiger svakt med 0,7 % innover i tunnelen.

Vegstandard og geometri for ny E18 vil være den samme for de to
variantene av alternativ 2.

3.1.2 Alternativ 2, ny E18 i kulvert under Østfoldbanen

Alternativet gir en bedre linjeføring enn alternativ 1a og 1b-1, men
ikke like harmonisk og energieffektiv som alternativ 1b-2.

For å redusere ulempene som ligger i alternativ 1a og 1b-1 er
lavbrekket i tunnelen trukket nordover og lagt høyere. Dette gir en
kortere strekning med maks fall på 4.73 % og mulighet til å drenere
ut vann fra tunnelen uten pumping.

Alternativet gir en harmonisk linjeføring med lavt fremtidig
energiforbruk for trafikken.

For å få tilstrekkelig høyde over jernbanen og samtidig tilfredsstille
ønskene om max 3 % stigning på brua og ikke noe lavbrekk i
tunnelen, må veglinja for ny E18 legges så høyt at det ikke oppnås
tilstrekkelig fjelloverdekning for normal tunneldrift før i ca. profil
9325.

For å kunne vurdere alternativene opp mot hverandre, er det
benyttet tilsvarende metodikk som konsekvensutredning etter
Statens vegvesens håndbok 140. Utvalg av vurderingstema er gjort
ut fra hva som skiller de ulike alternativene fra hverandre.

3.1 Vegstandard og – geometri

Alternativ 1b-2
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3 KONSEKVENSER AV ALTERNATIVENE

Forprosjekt Holstad

Statens vegvesen Region øst

situasjon. Ved valg av kort kulvert må det bygges en overgangsbru
for eksisterende E18 over ny E18. Lokalvegen (eksisterende E18)
får en noe større omlegging for å kunne krysse tilnærmet vinkelrett
over E18.

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS
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Flaten / landskapsrommet som strekker seg fra gården Holstad
Øvre opp mot Holstadmarka er noe monoton.

Sør for E18 er det stor variasjon i landskapet øst og vest for
jernbanetraseen. Øst for jernbanen ligger Bølstadbekken i en
markert bekkedal hvor dyrkamarka stiger bratt opp på begge sider.
Nord for bakkedraget ligger det et par bolighus opp mot E18. På
toppen av bakken sør for bekken ligger gården Haugerud markert i
landskapet.

Nord for E18 ligger jernbanetraseen i overgangen mellom dyrket
mark og tilgrensende skogsområde i nordvest. Toglinjen er stort sett
ikke synlig, men representerer en barriere fordi den ligger i en dyp
kløft og går i kurve.

Jernbanetraseen krysser gjennom det åpne landskapet i nord-sør
retning og ligger på en høy bru over Bølstadbekken. E18 krysser
over jernbanen mellom Holstad Øvre og Holstad Nedre.

3.2.1 Dagens situasjon

3.2 Landskapsbildet

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Figur 10 Bilde fra krysset mellom E18 og atkomstveg til Holstad Øvre sett mot nord.
Holstadmarka avgrenser landskapsrommet i nord og Jernbanen kan sees til høyre i
bildet.

Figur 9 Bilde fra Haugerud gård mot nordvest med jernbanebroen og gården
Holstad øvre på andre siden av Østfoldbanen.
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De landskapsmessige konsekvensene av alternativene er
oppsummert sist i kapittelet.

Avbøtende tiltak: Arrondering av sideterrenget slik at det glir best
mulig inn i omgivelsene. Etablering av skjermvegetasjon/skog langs
traseen som en videreføring av Holstadmarka slik at eksponering av
traseen vil reduseres ytterligere.

Visuelle konsekvenser og forskjeller mellom alternativene er vist
under med bilder fra området og 3D-stillbilder som viser
alternativene sett fra samme standpunkt som fotografiene. Det er
ikke høyere vegetasjon på stillbildene. Høyere vegetasjon vil
skjerme for eksponeringen av nytt veganlegg. Veganlegget er vist
uten viltgjerder og teknisk utstyr som skilt, lysmaster med mer. Det
vil gjøre veganlegget mere visuelt dominerende enn hva som er vist
på stillbildene.

I skogen sørøst for bebyggelsen på Sneissletta vil det bli etablert et
planskilt kryssområde. Ny fylkesveg vil gå i dagens E18 frem til det
nye kryssområdet.

Omfangsvurdering alle alternativer: Ny firefelts motorveg vil bli
liggende i skogkanten øst for bebyggelsen på Sneissletta. Vegen vil
gå delvis i skjæring inne i skogen og delvis i kanten av
Holstadmarka. Traseen følger hovedlinjen i landskapet, men
medfører noe skjæring i terrenget. Etablering av høyere
vegetasjon/skog langs traseen vil redusere eksponeringen
ytterligere.

Totalt sett har området middels verdi.

Det er et vakkert kulturlandskap med balanse mellom helhet,
variasjon og særpreg, men med noen elementer som veganlegg og
jernbane som trekker verdien noe ned.

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Figur 11. Oversiktsbilde av alternativ 2b, lav linje med fotostandpunkt for
visualiseringen av de alternative løsningene. Oversiktsbilde av de andre
alternativene kan sees under kapittel 2, Vurderte alternativer.
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Asplan Viak AS

Figur 14 Alternativ 1b, høy linje med kryss under E18 vil ligge noe lavere i terrenget opp mot Holstadmarka. Veganlegget vil bli noe lavere i området opp mot skogen.

Figur 13 Alternativ 1a, høy linje med kryss over E18 vil bli en visuell barriere over sletta. Kulvert for fremtidig lokalveg er ikke vist på bildet, denne vil sikre noe visuell kontakt
under ny E18 langs lokalvegen.

Figur 12 Fotostandpunkt 1: Dagen situasjon sett fra E18 vest for jernbanen mot Sneissletta.

Forprosjekt Holstad
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Asplan Viak AS

Figur 16 Alternativ 2b, lav linje med ny E18 i lang kulvert. Sammenhengen i landskapet langs dagens veg vil opprettholdes og ny lokalveg vil bli tilnærmet lik dagens E18-trasé.
Skjæringen i kanten av Holstadmarka vil bli tilsvarende alternativ 2a.

Figur 15 Alternativ 2a, lav linje med ny E18 i kort kulvert. Ny E18 ligger lavere enn eksisterende terreng. Den visuelle sammenhengen i landskapet vil opprettholdes bedre enn
med høy linje. Vegen i dagen frem til kort kulvert under jernbanen vil bryte sammenhengen i landskapet, viltgjerder langs traseen vil forsterke dette. Ny lokalveg må legges om.
Vegen i fjellskjæring i kanten av Holstadmarka vil eksponere seg mot sør og vest.

Forprosjekt Holstad
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Figur 18 Alternativ 1a og 1b, høy linje over Østfoldbanen. Vegen vil ligge på en markert fylling på dyrkamarka nord for Haugerud gård.

Figur 17 Fotostandpunkt 2, bilde fra Haugerud gård mot nord med gården Holstad øvre vest for jernbanebrua.

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS
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Asplan Viak AS

Figur 20 Alternativ 2b, lav linje med lang kulvert vil ligge lavt i terrenget og eksponere seg mindre mot omgivelsene enn alternativ 2a på grunn av kortere dagstrekning.

Figur 19 Alternativ 2a, lav linje med kort kulvert vil underordne seg hovedtrekkene i landskapet. Vegen i skjæring vest for jernbanetraséen vil gjøre alternativet mer visuelt
dominerende enn lang kulvert under jernbanen.

Forprosjekt Holstad

Statens vegvesen Region øst

25

Asplan Viak AS

Figur 21 Fotostandpunkt 3. Bilde fra gangveien mellom Holstadkrysset og jernbanen mot vest. Gården Haugerud til venstre i bildet og Slørstad gårdene bak i bildet.
Bølstadbekken med kantvegetasjon markerer lavbrekket i terrenget. Jernbanen krysser Bølstadbekken på høy bru.

Forprosjekt Holstad

26

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

Figur 23. Alternativ 2, lav linje krysser Bølstadbekken bru før den går inn i tunnel nord for Haugerud gård. Vegtraseen vil bryte linjene i landskapet, men vil ligge lavere enn
alternativ 1og underordne seg dimensjonen i landskapet. Vegtraséen vil ikke bli en visuell barriere sett fra gangveien, Holstadkrysset eller områdene rundt. Bro over bekken
kan forlenges.

Figur 22. Alternativ 1, høy linje krysser Bølstadbekken på bro som går over i en markert fylling før traseen går inn i tunnel i bakken nord for Haugerud gård. E18 på høy bru vil
bryte retningene i landskapet og bli visuelt dominerende. Sett fra denne vinkelen vil ny veglinje bryte horisontlinjen i vest. Bro over bekken kan forlenges.

Forprosjekt Holstad
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Asplan Viak AS

Figur 25. Alternativ 1a, høy linje med kryss over E18. Krysset med ramper vil bli liggende på en høy og dominerende fylling. Veganlegget vil bli visuelt dominerende og en
barriere for utsynet mot nord og øst.

Figur 24 Fotostandpunkt 4. Bilde fra Sneissletta mot nordøst. Sletta er flat og man ser langt. Høyere vegetasjon skjermer for utsynet.

Forprosjekt Holstad
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Fra lokalvegen og bebyggelsen i østenden av Sneissletta vil krysset
med ramper bli liggende på en høy og dominerende fylling.
Veganlegget vil bli visuelt dominerende og en barriere for utsynet
mot nord og øst. Alternativ 1b, høy linje med kryss under E18 vil bli

Alternativ 1, høy linje, vil bli en visuell barriere over dyrkamarka øst
for Sneissletta og bryte sammenhengen i landskapet. Alternativ 1b
vil bli noe lavere i området opp mot skogen enn alternativ 1a.

Vest for Østfoldbanen:

Omfangsvurdering

3.2.2 Alternativ 1, bru over Østfoldbanen

Asplan Viak AS

Alternativ 1a, ny E18 på bru over Østfoldbanen med høy
lokalvegkryssing i Holstadkrysset: stort negativt omfang

Høy linje, alternativ 1, ligger på en høy bro over jernbanen og
Bølstadbekken. E18 på høy bru vil bryte retningene i landskapet og
bli visuelt dominerende. Sett fra gangvegen langs dagens E18 vil
ny veglinje bryte horisontlinjen i vest. Sør for Bølstadbekken vil
alternativ 1 ligge på en markert fylling før traseen går i tunnel inn i
bakken nord for Haugerud gård.

Øst for Østfoldbanen:

lavere og noe mindre visuelt dominerende enn alternativ 1a sett fra
Sneissletta. Veganlegget vil allikevel bryte den visuelle
sammenhengen mot øst.

Figur 27. Alternativ 2 (alternativ a og b), lav linje vil mot nord få en fylling for rampene til nytt Holstadkryss som er like visuelt dominerende som alternativ 1b. Øst for nytt kryss
vil traseen ligge lavere i terrenget enn alternativ 1 med høy linje. Utsynet mot øst vil ikke bli hindret av et veganlegg over sletta. I alternativ 1a med kort kulvert vil viltgjerde
kunne sees på en lengre strekning enn alternativ 1b med lang kulvert hvis gjerdet blir liggende på toppen av skjæringen.

Figur 26 Alternativ 1b, høy linje med kryss under E18 vil bli lavere og noe mindre visuelt dominerende enn alternativ 1a. Veganlegget vil allikevel bryte den visuelle
sammenhengen mot øst.

Forprosjekt Holstad
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I alternativ 2b vil sammenhengen i landskapet langs dagens veg
opprettholdes over den lange kulverten og ny lokalveg vil i stor grad
kunne følge dagens E18-trasé vest for Østfoldbanen.

Alternativ 2a, med vegen i dagen frem til kort kulvert under
jernbanen vil bryte sammenhengen i landskapet noe mer enn
alternativ 2b med lang kulvert. I alternativ 2a må ny lokalveg legges
om og viltgjerder langs traseen vil forsterke eksponeringen av
veganlegget.

Alternativ 2, lav linje vil ligge lavere enn eksisterende terreng
mellom Holstadmarka og Bølstadbekken. Den visuelle
sammenhengen i landskapet vil opprettholdes bedre enn høy linje.
Skjæringen i kanten av Holstadmarka vil eksponere seg mot sør.

Vest for Østfoldbanen:

Omfangsvurdering

3.2.3 Alternativ 2, ny E18 i kulvert under Østfoldbanen

Alternativ 1a med høy lokalvegskryssing er noe mer negativ for
landskapsbildet enn alternativ 1b.

Alternativ 1b, ny E18 på bru over Østfoldbanen med lav
lokalvegkryssing i Holstadkrysset: Middels til stor negativ
konsekvens (--/---)

Alternativ 1a, ny E18 på bru over Østfoldbanen med høy
lokalvegkryssing i Holstadkrysset: Middels til stor negativ
konsekvens (--/---)

Konsekvenser for landskapsbildet:

Alternativ 1b, ny E18 på bru over Østfoldbanen med lav
lokalvegkryssing i Holstadkrysset: stort negativt omfang

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Alternativ 2b, ny E18 i lang kulvert under Østfoldbanen:
Liten til middels negativ konsekvens (-/--)

Alternativ 2a, ny E18 i kort kulvert under Østfoldbanen:
Middels negativ konsekvens (--)

Konsekvenser for landskapsbildet:

Alternativ 2b, ny E18 i lang kulvert under Østfoldbanen:
Liten til middels negativt omfang.

Alternativ 2a, ny E18 i kort kulvert under Østfoldbanen:
Middels negativt omfang.

Alternativ 2a, lav linje med kort kulvert, vil underordne seg
hovedtrekkene i landskapet, men skjæring vest for jernbanetraseen
vil gjøre alternativet mer visuelt dominerende enn lang kulvert under
jernbanen.

Alternativ 2, lav linje, kommer ut av kulvert under Østfoldbanen og
krysser Bølstadbekken på en kort bru før den går inn i tunnel nord
for Haugerud gård. Vegtraseen vil bryte linjene i landskapet, men vil
ligge lavere enn alternativ 1 og underordne seg dimensjonen i
landskapet. Vegtraseen vil ikke bli en visuell barriere sett fra
gangveien, Holstadkrysset eller områdene rundt.

Øst for Østfoldbanen:

Fra lokalvegen og bebyggelsen i østenden av Sneissletta vil
rampene til nytt Holstadkryss i alternativ 2 a og b ligge på en fylling
som er like visuelt dominerende som krysset under E18 i alternativ
1b. Sørøst for nytt kryss vil traseen i alternativ 2 a og b ligge lavere i
terrenget enn alternativ 1 og utsynet fra Sneissletta mot øst vil
ivaretas.
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Felles for alle alternativene er det også at støy fra selve
tunnelmunningene ikke er med i beregningene. Det er fordi dette
ikke er med i beregningsmetoden som benyttes for vegtrafikkstøy,
men det skal allikevel tas hensyn til. I henhold til det tekniske
premissdokumentet for prosjektet skal dette gjøres ved at det
legges til 3 dB i beregningspunkter for boliger og andre
støyømfintlige bygninger inntil 100 meter fra tunnelmunninger. Dette
må altså gjøres manuelt og vil ikke vises på støysonekartene, men
vil sørge for at man ikke undervurderer støy fra tunnel- og
kulvertmunningene. Det er heller ikke beregnet med støyskjermer
over og på siden av tunnelportalene enda. Dette kan være aktuelt,
både som et sikkerhetsmessig tiltak og for å skjerme for støy, men
det er foreløpig ikke vurdert.

For alle alternativene er det lagt inn trafikk på ny E18 langs hele
strekningen, på ramper ved nytt Holstadkryss og på lokalveg fram til
jernbanekryssingen, dvs. på alle de nye vegene og de vegene som
endres. Andre sideveger er det ikke lagt inn trafikk på, slik at
beregningene ikke viser total støy i området, men de viser tydelig
forskjellene mellom alternativene. For dagens situasjon er det vist
den totale sumstøyen i området.

3.3.1 Støy

3.3 Støy og nærmiljø/friluftsliv

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

En stor grunn til den noe begrensede utbredelsen av støysonene på
Sneissletta er den reduserte fartsgrensen.

Ved Holstadkrysset får også Holstadveien stor betydning for støy
ved Steinerskolen i Ås og for Haugtussa Steinerbarnehage. Øvre
Holstad gård ligger utenfor støysonene og Nedre Holstad gård
ligger i gul støysone, på grensen til rød støysone. Haugerud
Vestreigger så vidt utenfor støysonene i dagens situasjon, mens
Haugerud Østre ligger i gul støysone.

Figur 28 viser utsnitt fra beregningsmodellen som ble utarbeidet i
KDP. På Sneissletta ligger flere boliger i rød støysone, men de
fleste ligger i gul støysone og i øvre intervall av denne.

Støy for dagens situasjon ble beregnet i arbeidet med
kommunedelplanen for ny E18, i 2011.

Dagens situasjon
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Figur 28 Støysonekart, Sneissletta og Holstad i dagens situasjon 2011, utsnitt fra
beregningsmodell i kommunedelplanen

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS
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Støyen brer seg et godt stykke forbi tunnelmunningen ved
Haugerud. Hadde støy fra Holstadveien vært inkludert i
beregningen, ville sannsynligvis gul støysone dekket mesteparten
av området rundt Steinerskolen i Ås, Haugtussa Steinerbarnehage
og Haugerudveien. Dette er sannsynligvis tilfellet for alle
alternativene.

Rød støysone vil i hovedsak begrense seg til området direkte langs
vegen, rampene og lokalveg til overgangsbru og rampene. Pga. høy
fylling for lokalveg opp til rampene vil rød støysone ikke være så
synlig på støysonene akkurat der, fordi terrenget synker bratt ved
siden av vegen.

Alternativ 1a, kryss over ny E18
For alternativ 1a ser man på figur 29 at gul støysone får stor
utbredelse, spesielt mot vest, men mest i et område der det ikke
finnes mer enn et par enkelte bygninger.

Forskjellen mellom alternativ 1a og alternativ 1b er at kryssområdet
i alternativ 1b ligger lavere i terrenget og at det ikke er en
overgangsbru, men en kulvert under E18.

Alternativ 1, bru over Østfoldbanen

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Figur 29 Støysonekart, alternativ 1a med lokalveg på overgangsbru over ny E18
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Figur 30 Støysonekart, alternativ 1b, kontrollplass ved Sørli

Figur 30 viser en planlagt kontrollplass ved Sørli. Denne vil bli
vurdert mer i forbindelse med alternativ 2a.

For boligene på Sneissletta i nærheten av kryssområdet, vil
alternativet med lavt kryss gi noe høyere støynivå for de nærmeste
boligene, fordi vegen kommer nærmere. For de fleste boligene vil
det være så mye som 3-4 dB økt støynivå. For de øvrige områdene
er vurderingen tilsvarende som for alternativ 1a.

Støysonekartet for alternativ 1b er vist på Figur 31.

Alternativ 1b, kryss under ny E18
For området rundt Haugerud og for områdene videre nordover fra
Holstadkrysset, er det ingen forskjell på de to variantene av
alternativ 1.

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Figur 31 Støysonekart, alternativ 1b med lokalveg i kulvert under ny E18
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Man ser at støysonene generelt vil ha mye mindre utbredelse enn
for både 1a og 1b, men det er også i flere områder uten
bebyggelse. Det kommer uansett klart frem at en dypere linje for
E18 er fordelaktig for støy i alle områdene. Pga. at kulverten under
jernbanen er kort, så vil man få et bidrag fra kulvertmunningene på

For boligene på Sneissletta vil man få lavere støynivå med
alternativ 2a, vist på Figur 33. Reduksjon i støynivå på Sneissletta i
forhold til alternativ 1a vil være på ca.1-3 dB, avhengig av
plassering av bolig. Fordi veglinja ligger vesentlig dypere i terreng
også inn mot tunnelportalen ved Haugerud, er støynivå for
bygningene i dette området ca. 3-4 dB lavere enn for både 1a og
1b.

Figur 32 Støysonekart, alternativ 2a, kontrollplass ved Sørli

Alternativ 2a, ny E18 i kort kulvert under Østfoldbanen
Litt nord for kartutsnittet på hovedfigurene er det planlagt en
kontrollplass ved Sørli, vist for både alternativ 2a og 2b på Figur 32.
Alternativ 1a og 1b ligger høyere i terreng forbi kontrollplassen enn
alternativ 2a og 2b. Dette gjør at boligen rett nordvest for
kontrollplass vil få like i underkant av 2 dB lavere støynivå med
både alternativ 2a og 2b enn for alternativ 1a og 1b. Alternativ 2a er
vist på Figur 32.

Alternativ 2, ny E18 i kulvert under Østfoldbanen

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Figur 33 Støysonekart, alternativ 2a med ny E18 i kort kulvert under jernbanen

hver side ganske nær hverandre, som ikke er vist på
støysonekartet. Her er det uansett ikke mye bebyggelse, dette vil
dermed ha små konsekvenser.

34

Statens vegvesen Region øst

Det vil være små forskjeller på alternativ 2a og 2b, med
støysonekart vist på Figur 34. For de fleste boligene er det ingen
forskjell, men for enkelte av bygningene mot nordvest i
Haugerudveien vil alternativ 2b gi ca. 1-3 dB lavere støynivå enn
alternativ 2a.

Alternativ 2b, ny E18 i lang kulvert under Østfoldbanen

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Figur 34 Støysonekart, alternativ 2b med ny E18 i lang kulvert under jernbanen
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I dag er det g/s-forbindelse langs E18 på vestsiden av Sneissletta til
Holstadkrysset hvor g/s-vegen krysser planskilt. Derfra går det g/sveg inn til Ski sentrum langs fv. 152. Ingen av alternativene vil endre
situasjonen for g/s på Holstad.

Dagens adkomst til Holstadmarka fra Sneissletta er i dag begrenset.
Det finnes enkelte kjerreveger som leder inn i marka og stinettet
der. E18 kan krysses på fotgjengerfelt midt på Sneissletta.

Holstadmarka er et viktig friluftsområde for befolkningen i Ski. Det er
flere stier og tråkk i marka, og det finnes orienteringskart over
marka. I følge Reidar Haugen i Ski kommune kjøres det opp
skiløyper med scooter i marka om vinteren.

Holstad/ Haugerud består i hovedsak av åkerlandskap med spredte
boliger og gårdsbruk, herunder Øvre Holstad gård og Nedre Holstad
gård og Vestre Haugerud gård. På Haugerud er det et boligfelt der
Steinerskolen i Ås (gamle Holstad skole) og Haugtussa
Steinerbarnehage ligger.

Området Holstad er i konsekvensutredningen for kommunedelplan
for E18 Akershus grense – Vinterbro gitt liten verdi for nærmiljø og
friluftsliv. Området Holstadmarka er gitt middels-stor verdi, området
Sneissletta er gitt middels verdi og området Haugerud er gitt
middels/stor verdi.

Dagens situasjon

Under er det redegjort for dagens situasjon samt konsekvenser av
de ulike alternativene.

For tema nærmiljø og friluftsliv rundt Holstad er støybelastning den
viktigste faktoren som skiller de ulike alternativene fra hverandre.
Støy er grundig beskrevet i kapittel 3.3.1.

3.3.2 Nærmiljø og friluftsliv

Forprosjekt Holstad

Ny E18 er en større barriere mot Holstadmarka enn dagens
E18. Likefullt vil et gangfelt på lokalvegkryssing av nytt
Holstadkryss gi en trafikksikker adkomst til marka fra
Sneissletta. Lenger nord på Sneissletta vil en planlagt
viltovergang kunne gi muligheter for en rundløype i marka
med adkomst fra Sneissletta.
Nytt Holstadkryss vil beslaglegge en del av Holstadmarka,
samt gi noe mer støy i marka, noe som er likt for alle
alternativene. Likefullt vil ikke muligheten til å utøve friluftsliv
i Holstadmarka bli vesentlig endret i forhold til dagens
situasjon.

Asplan Viak AS

For Sneissletta er det hovedsakelig støysituasjonen som skiller de
ulike alternativene, noe som er beskrevet i kap 3.3.1. For Haugerud
(med skole og barnehage) utgjør også støysituasjonen til et skille
mellom alternativene, men det er den store belastningen i
anleggsfasen for alt. 2b-2 som utgjør en stor forskjell med tanke på
dette alternativet i forhold til de andre. For Øvre Holstad gård er
innløsing av gården den faktoren som skiller de ulike alternativene,
mens for Vestre Haugerud gård, Østre Haugerud (Haugerudveien
35) og Haugerudveien 33 er nærføring og evt. riving av bolighus og
driftsbygninger et aspekt som skiller de ulike alternativene.

x

x

Nytt Holstadkryss vil påvirke nærmiljø og friluftsliv på følgende
måter:

Konsekvenser av alle alternativene

Grusvegen langs vestsiden av jernbanen benyttes i dag til turformål.
Man kan følge grusveien fra Ås og nordover mot Ski. Grusvegen
krysser jernbanen i overgang ved Haugerud og kobler seg inn på
g/s-veg langs fv. 152. Det er mulig å koble seg på grusveien
planskilt der jernbanen krysser E18 og fortsette i retning Ski.
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Alternativ 1b-2
Alternativet vil gi tunnelpåslag ca. 370 m lenger syd enn alternativ
1b-1. Etablering av løsmassetunnel i dette området vil innebære en
anleggsperiode som krever at Vestre Haugerud gård, Østre

Omfanget av tiltaket vurderes samlet som middels – stort negativt (- / - - - ). Hovedgrunnen til dette er at Øvre Holstad må rives og
nærføring til hus og gård. Ny kryssingsmulighet til marka i dagen
veier ikke opp for negativt omfang, da tiltaket uansett beslaglegger
deler av marka og skaper noe mer støy i randsonene av marka.

Alternativ 1b-1
Alternativet vil gi tunellpåslag svært nær Vestre Haugerud gård,
Østre Haugerud (Haugerudveien 35) og Haugerudveien 33.

Øvre Holstad må innløses som følge av dette alternativet.

Lokalveg i kulvert i Holstadkrysset vil gi en dårligere
krysningsmulighet for g/s enn kryssing i dagen.

Alternativ 1b, kryss under ny E18

Omfanget av tiltaket vurderes samlet som middels negativt (--).
Hovedgrunnen til dette er at Øvre Holstad må rives og nærføring til
hus og gård. Ny kryssingsmulighet til marka i dagen veier ikke opp
for negativt omfang, da tiltaket uansett beslaglegger deler av marka
og skaper noe mer støy i randsonene av marka.

Alternativet vil gi tunellpåslag svært nær Vestre Haugerud gård,
Østre Haugerud (Haugerudveien 35) og Haugerudveien 33.

Øvre Holstad må innløses som følge av dette alternativet.

Lokalveg på overgangsbru i Holstadkrysset vil gi en bedre kryssing
for g/s enn kryssing i kulvert dersom ikke stigningen er for bratt opp
til overgangen.

Alternativ 1a, kryss over ny E18

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Øvre Holstad gård må sannsynligvis innløses som følge av dette
alternativet.

Alternativ 2a, ny E18 i kort kulvert under Østfoldbanen

Omfanget av tiltaket vurderes derfor samlet som middels – stort
negativt (- - / - - - ). Hovedgrunnen til dette er at Øvre Holstad må
rives og nærføring til hus og gård. Ny kryssingsmulighet til marka i
dagen veier ikke opp for negativt omfang, da tiltaket uansett
beslaglegger deler av marka og skaper noe mer støy i randsonene
av marka.

Alternativ 1b-3
Alternativet vil gi konsekvenser i tilnærmet samme omfang som
alternativ 1b-1. Låven på Vestre Haugerud gård vil imidlertid måtte
rives i anleggsfasen som følge av at påhugget løftes litt. Låven kan
om ønskelig reetableres på samme sted etter endt anleggsperiode.

Omfanget av tiltaket vurderes samlet som svært stort negativt (- - - ). Hovedgrunnen til dette er det store behovet for riving av gårder og
boliger samt omfattende belastninger på gjenværende bo- og
nærmiljø i anleggsfasen. Det vil ha store negative konsekvenser for
en liten grend dersom gård, hus og barnehage forsvinner. Ny
kryssingsmulighet til marka i dagen veier heller ikke her opp for
negativt omfang, da tiltaket uansett beslaglegger deler av marka og
skaper noe mer støy i randsonene av marka.

Etter endt anleggsdrift og gjenoppbygging av terrenget over
løsmassetunnelen, kan det om ønskelig være mulig å
gjenoppbygge bygningene som må rives og reetablere
uteområdene for Steinerbarnehagen.

Haugerud (Haugerudveien 35), Haugerudveien 33 og
Haugerudveien 5 må rives. I tillegg vil anleggsfasen påføre det
gjenværende nærmiljøet over søndre del av Holstadtunnelen store
belastninger. Det er usikkert om Steinerbarnehagen må rives, men
den vil sannsynligvis ikke kunne være i drift i anleggsperioden.

37

Statens vegvesen Region øst

Verdiene av områdene Sneissletta, Holstadmarka, Holstad og
Haugerud er samlet sett gitt middels verdi i konsekvensvurderingen
under.

3.3.3 Samlet vurdering av støy og nærmiljø/friluftsliv

Omfanget av tiltaket vurderes som intet – lite negativt (0 /- ).

Alternativet vil gi tunellpåslag lenger vekk fra Vestre Haugerud gård,
Østre Haugerud (Haugerudveien 35) og Haugerudveien 33 enn
alternativ 1.

Lokalveg på overgangsbru i Holstadkrysset vil gi en bedre kryssing
for g/s enn kryssing i kulvert dersom ikke stigningen er for bratt opp
til overgangen.

Øvre Holstad gård vil bli skjermet med dette alternativet.

Alternativ 2b, ny E18 i lang kulvert under Østfoldbanen

Omfanget av tiltaket vurderes som middels negativt ( - - ).
Hovedgrunnen til dette er at Øvre Holstad må rives. Ny
kryssingsmulighet til marka i dagen veier ikke opp for negativt
omfang., da tiltaket uansett beslaglegger deler av marka og skaper
noe mer støy i randsonene av marka.

Alternativet vil gi tunellpåslag lenger vekk fra Vestre Haugerud gård,
Østre Haugerud (Haugerudveien 35) og Haugerudveien 33 enn
alternativ 1.

Lokalveg på overgangsbru i Holstadkrysset vil gi en bedre kryssing
for g/s enn kryssing i kulvert dersom ikke stigningen er for bratt opp
til overgangen.

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Støymessig vil tiltaket ha et lite - middels negativt omfang, mens det
for nærmiljø og friluftsliv gir et middels - stort negativt omfang.
Samlet er derfor tiltaket vurdert å ha middels negativt omfang for
støy, nærmiljø og friluftsliv.

Alternativ 1b-3

Middels verdi og stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens
(- - -). Alternativet skiller seg ut som det klart dårligste alternativet
med tanke på nærmiljø og friluftsliv.

Støymessig vil tiltaket ha et lite - middels negativt omfang, mens det
for nærmiljø og friluftsliv gir et svært stort negativt omfang. Samlet
er derfor tiltaket vurdert å ha stort negativt omfang for støy,
nærmiljø og friluftsliv.

Alternativ 1b-2

Middels verdi og middels negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (- -)

Støymessig vil tiltaket ha et lite - middels negativt omfang, mens det
for nærmiljø og friluftsliv gir et middels - stort negativt omfang.
Samlet er derfor tiltaket vurdert å ha middels negativt omfang for
støy, nærmiljø og friluftsliv.

Alternativ 1b-1

Middels verdi og lite – middels negativt omfang gir liten - middels
negativ konsekvens (- / - -).

Støymessig vil tiltaket ha et lite negativt omfang, mens det for
nærmiljø og friluftsliv gir et middels negativt omfang. Samlet er
derfor tiltaket vurdert å ha lite - middels negativt omfang for støy,
nærmiljø og friluftsliv.

Alternativ 1a, kryss over ny E18
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Alle alternativene krysser Bølstadbekken i bru. Det kan være noe
forskjell i påvirkning på kantvegetasjon mellom høy og lav linje for
ny E18, men forskjellene er marginale.

I området hvor det er planlagt nytt Holstadkryss går det et vilttrekk
inn i Holstadmarka. Verdien på vilttrekkene er ikke vurdert i
kommunedelplanen for E18 Akershus grense - Vinterbro. Foreløpig,
for sammenligningsgrunnlagets skyld, er verdien satt til middels.
Området langs Bølstadbekken er registrert som en viktig
naturtypelokalitet (klasse B) med rik edellauvskog.

3.4 Naturmiljø/vilt

Middels verdi og lite/intet negativt omfang gir liten negativ
konsekvens (-)

Støymessig vil tiltaket ha et lite - intet negativt omfang, mens det for
nærmiljø og friluftsliv samlet gir et intet – lite negativt omfang.
Samlet er derfor tiltaket vurdert å ha lite - intet negativt omfang for
støy, nærmiljø og friluftsliv.

Alternativ 2b, ny E18 i lang kulvert under Østfoldbanen

Middels verdi og lite/intet negativt omfang gir liten - middels negativ
konsekvens (- / - -)

Asplan Viak AS

Selv om fyllingsalternativene utgjør en større barriere for
landbruksdriften enn brualternativet, vil kryssingen av eksisterende
E18 sikre tilgjengeligheten for landbruksmaskiner på begge sider av
ny E18. Forskjellen i konsekvenser utgjøres derfor i hovedsak av
beslaglagt areal med dyrket mark.

Ingen av alternativene vil påvirke foreslåtte erstatningsarealer for
beslaglagt dyrket mark som følge av ny veg.

Naturressurser som berøres i området er i all hovedsak dyrket
mark. I konsekvensutredningen er landbruksressursene i området
gitt stor verdi.

3.5 Naturressurser

Med tanke på naturmiljø vurderes alternativene til å være tilnærmet
likeverdige, og temaet er derfor ikke relevant som grunnlag for valg
mellom alternativene.

Tiltak i nærheten av Bølstadbekken som følge av grunnforhold og
evt. forskjeller i behovet for massetransport vil i hovedsak medføre
økonomiske konsekvenser. Forskjellen mellom alternativene med
tanke på naturmiljø er derfor marginal.

Alle alternativene innebærer kryssing av Bølstadbekken i bru. En
høy bru (alt 1) kan være marginalt bedre med tanke på naturmiljø
enn en lav bru (alt 2).

Støymessig vil tiltaket ha et lite - intet negativt omfang, mens det for
nærmiljø og friluftsliv samlet gir et middels negativt omfang. Samlet
er derfor tiltaket vurdert å ha lite – middels negativt omfang for støy,
nærmiljø og friluftsliv.

Alternativ 2a, ny E18 i kort kulvert under Østfoldbanen

Ny E18 gjennom Holstadmarka, med viltgjerder på begge sider, vil
medføre en ny barriere for viltkryssing i et omfang som vurderes til
stort negativt. Dette gjelder alle alternativer. Uavhengig av alternativ
planlegges det derfor en viltkryssing lenger nord i Holstadmarka.
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Middels verdi og middels negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (- -)

Forprosjekt Holstad
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Inngrepet vurderes til å ha middels negativt omfang for landbruket i
området.

Lav linje for ny E18 går inn under gården Haugerud i en avstand
som vil gjøre det mulig å krysse over tunneltaket med
landbruksmaskiner. Nord for Østfoldbanen vil imidlertid en åpen
skjæring utgjøre en stor barriere for driften av de landbruksarealene
som gjenstår. Gården Holstad øvre kommer så nær
skjæringskanten at den må vurderes innløst.

Beslaglagt areal, hovedsakelig dyrket mark, er beregnet til ca. 20
daa nord for Østfoldbanen.

3.5.2 Alternativ 2a, ny E18 i kort kulvert under Østfoldbanen

Stor verdi og middels negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (--).

Inngrepet vurderes til å være av middels negativt omfang for
landbruket i området.

Den nordre tilløpsfyllingen utgjør en barriere for landbruksdriften og
vil få en utbredelse som gjør at gården Holstad øvre må innløses.

Høy linje for ny E18 går inn under gården Haugerud svært nær
tunet. Alternativene kan skape en vanskelig barriere for drift av det
sammenhengende jordet på sydsiden av Bølstadbekken. Det vil
imidlertid sannsynligvis være mulig å krysse under brua med
landbruksmaskiner mellom Bølstadbekken og den sydlige
tilløpsfyllingen for brua.

Beslaglagt areal for begge variantene av alternativ 1, hovedsakelig
dyrket mark, er beregnet til ca. 21 daa nord for Østfoldbanen. Syd
for Østfoldbanen er arealbeslaget like stort for alle alternativer.

3.5.1 Alternativ 1, kryss over ny E18

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

I området finnes det ikke rensing av overflatevann, hverken fra
terreng eller vei.

Bølstadbekken krysser under jernbanen ca. i veiprofil 8600. Bekken
har utløp fra Østensjøvannet.

3.6.1 Dagens situasjon

x Bekk og flom
x Overvannshåndtering
x Rensing av vegvann.

Kapittelet omfatter:

3.6 Vannmiljø

Stor verdi og lite/middels negativt omfang gir liten/middels negativ
konsekvens (-/--).

Inngrepet vurderes til å ha lite/middels negativt omfang for
landbruket i området.

Ny E18 i lang kulvert vil redusere barrieren over dyrket marka og
sikre god tilgjengelighet for jordbruksmaskiner på tvers av den nye
vegkorridoren. Gården Holstad øvre vil kunne gjenoppta normal drift
når anleggsperioden er over.

Med lang kulvert vil det ikke bli beslaglagt dyrket mark nord for
Østfoldbanen.

3.5.3 Alternativ 2b, ny E18 i lang kulvert under Østfoldbanen

Stor verdi og middels negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (--).
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Det vurderes eget system for drensvann med hensyn til flere ulike
faktorer, bl.a. vegfall, frostdybde og avstand til utslippspunktet.
Alternativt kan dette vannet kombineres med veivannsystemet, men
dette vil utgjøre lite iht. veivannmengde.

Vegvann er alt vann som faller på veiareal og som skal renses.
Overflatevann som faller på grøntarealene i veitraseen,
sideskråninger etc., har ikke en høy forurensningsgrad, men i
praksis vil dette vannet likevel blandes med vegvann da
føringsveiene er like. Dette vannet ledes derfor ofte til rensetiltak på
samme måte som vegvann.

Overvannshåndtering er delt i terrengvann og vegvann.
Terrengvann er alt fremmedvann som ikke er forurenset av
veianlegg. Dette vannet håndteres med langsgående overføring til
krysningspunkt og så bort fra veianlegg.

Veien krysser Bølstadbekken i profil 8700. Veihøyden, ved alt 2a, er
satt til 89,24, et nivå som er 0,5 m over 200 års flom. Bekken vil ikke
bli endret i denne prosessen, men er styrende for veiens høyde.

3.6.2 Felles tiltak

Vannmiljø som berøres i området er Bølstadbekken, en
tilførselsbekk til Årungen, som i konsekvensutredningen er gitt
middels verdi.

Drenering fra dagens E18 er antatt ført direkte til sandfang og
deretter til infiltrering eller koblet i rør mot bekken (enten eget
rørsystem eller koblet til private jordbrukssystem).

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Middels verdi og lite/middels negativt omfang gir liten/middels
negativ konsekvens (-/--).

Inngrepet vurderes til å ha lite/middels negativt omfang for
vannmiljøet i Bølstadbekken.

Alternativ 1-b-1 vil ha lavpunkt i tunnelen og vann må pumpes ut
mot sør (Skuterudbekken) eller nord (Bølstadbekken).

Alternativ 1a og 1b-3 vil ha naturlig fall i tunnelen mot nord og
Bølstadbekken. Det etableres rensesystem med oppsamling av
vaskevann fra tunnelen før utslipp til Bølstadbekken.

Sør for Sneissletta, etter brua, faller veien ned mot tunnelen.
Vegvann fra denne strekning må samles opp før innløp til tunnel og
renses før utslipp til bekk. Her vil det være plass til rensedam.
Samtidig vil det være lite aktuelt med diffus avrenning siden dette er
et jordbruksareal.

I traseen nord for Sneissletta vurderes det oppsamling av vegvann.
Dette kan bli ført ut til sideareal for rensing i et diffust system, men
vil avhenge av veihøyden. Dette tiltaket vil redusere vannføring til
systemet ved Sneissletta.

På E18-linjen for brualternativene er lavpunktet i krysset ved
Sneissletta. Det er mulig å ta ut vegvann i dette punktet som føres
til rensing. Vurdering av hvilke rensetiltak som er mulig er ikke
fullført enda, men det vil være aktuelt med enten diffus avrenning til
sandfilterlag eller rensedam. Utløp fra dam eller diffust rensesystem
vurderes koblet til eksisterende bekk eller stikkrenne under dagens
E18 som muligens må oppdimensjoneres.

Med tanke på VA-løsninger vil det bli relativt like løsninger for alle
disse bruvariantene.

3.6.3 Alternativ 1a, 1b-1 og 1b-3, ny E18 på bru over
Østfoldbanen, drenering mot Bølstadbekken
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For en kort kulvert, 2a, er det behov for dam med ca. 1000 m2
vannflate.

For både alternativ 2a og 2b er det behov for rensetiltak (dam) på
østre siden av jernbanen. Dette er lavpunktet på E18. Av samme
grunn som for bruløsningen, er det lite aktuelt med rensing i
sandfilter på terreng, siden dette er jordbruksareal.

Det høyeste punktet på E18 er ca. ved profil 5900. Veinivået er
relativ dypt. Det kan derfor være aktuelt med oppsamling av
vegvann helt fra 5900 til rensetiltaket etter jernbanen. For å unngå
dette vurderes det et utslippspunkt i profil 6550 til lokal rensing,
enten rensedam eller sandfilter på terreng. Hvis dette er aktuelt vil
det redusere arealbehovet for rensedammen etter jernbane med ca.
150-200 m2 (15-20 %).

3.6.4 Alternativ 2a, ny E18 i kort kulvert under Østfoldbanen

Middels verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens ().

Inngrepet vurderes til å ha lite negativt omfang for vannmiljøet i
Skuterudbekken.

Asplan Viak AS

Løsningen for lang kulvert vil være den samme som for kort kulvert,
bortsett fra at veiens areal er redusert med ca. 15 %. Arealbehov for
dammen vil da være ca. 800 m2.

3.6.5 Alternativ 2b, ny E18 i lang kulvert under Østfoldbanen

Middels verdi og middels negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (--).

Oppsamling og renseløsninger er de samme som for alt 1a, 1b-1 og
1b-3 fram til Bølstadbekken.

Tunnelvannet vil drenere mot sør og med utslipp til
Skuterudbekken, som har avrenning til naturreservatet
Østensjøvann. Det etableres rensesystem med oppsamling av
vaskevann fra tunnelen før utslipp til bekken. Dimensjonering av
rensesystem må tilpasses resipienten.

Inngrepet vurderes til å ha middels negativt omfang for vannmiljøet i
Bølstadbekken.
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Alternativ 1b-2, ny E18 på bru over Østfoldbanen med fall mot
Skuterud.

Forprosjekt Holstad
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Bildet viser rensedam 04 i lavpunktet for kulvertløsningen.
Rensedam 05 er aktuell plassering for bruløsningen, men vurderes

Figur 35 Vurdert damplassering ved Bølstadbekken

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

også for vann fra sør for tunnelen. Dimensjon for dammene
avhenger av valgt løsning.
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Kostnadsberegningene nedenfor er basert på lengre bruer for
brualternativene (alt.1) enn det som er vist i kap. 3.2, fig. 21. Ved
kortere bru (som vist på fig. 21) må tilløpsfyllingen i sør utføres med
lette masser. Dette kan åpne for en kostnadsbesparelse på ca. 20
mill. i forhold til det som er vist i tabellene nedenfor.

I kostnadssammenligningen er det ikke tatt med kostnader for
oppbygging av fyllinger da det er et stort masseoverskudd i
prosjektet samlet sett, og massene måtte ellers vært kjørt til deponi.
Det er derfor lagt til grunn at volumet av fyllinger ikke påvirker
forholdet mellom alternativene. Dermed blir det ingen forskjell på
kryssvariantene av alternativ 1 (1a og 1b-1), og det er derfor ikke
skilt mellom disse i tabellene nedenfor.

Det er en grunnleggende forutsetning for vurderingene at det lar seg
gjøre å koordinere anleggsarbeidene med større arbeider
Jernbaneverket skal utføre i området, slik at det ikke vil påløpe
ekstra kostnader til midlertidige løsninger for jernbanedriften.

Nedenfor er det satt opp en grov kostnadsvurdering av de viktigste
elementene som utgjør forskjellen mellom alternativene i
Holstadområdet, ca. pr 8170 - 10200. Kostnadsoverslagene er
basert på geometriske vurderinger og erfaringspriser for tilsvarende
arbeider og innebærer derfor en stor grad av usikkerhet. Prisene
omfatter kun entreprisekostnader uten rigg, mva,
byggherrekostnader etc. Det er også kostnadsbærere som ikke er
tatt med, da de anses å være de samme for alle alternativene.
Kostnadsnivåene er gitt for å kunne sammenligne de ulike
alternativene, og kostnadene nedenfor kan derfor ikke anses som et
anslag på de samlede kostnadene for den aktuelle strekningen.

4 SAMMENLIGNING AV KOSTNADER

Forprosjekt Holstad

200.000 kr

1240 m

RS

RS

Enhetspris
15.000 kr

Mengde
10.000 m2

400 mill.

3,0 mill. kr

248,0 mill. kr

Pris
150,0 mill. kr

Holstadtunnelen
(fjell)
Sikringstiltak
jernbanen
Innløsing Holstad
øvre
Innløsning
gård/boliger over
Holstadtunnelen
Sum

Element
4-felts bru
Utgraving
Sprenging
Bortkjøring av
masser
løsmassetunnel

RS

RS

RS

200.000 kr

Asplan Viak AS

460 - 560 mill.
kr

3,0 mill. kr

173 mill. kr

78-173 mill. kr

9.000 kr 20.000 kr
8625 m2
865 m

10 mill. kr

60 kr

160.000 m3

Mengde
Enhetspris
Pris
10.500 m2
15.000 kr
158 mill. kr
133.000 m3
60 kr
8 mill. kr
280.000 m3
120 kr
34 mill. kr

4.1.2 Alternativ 1b-2, ny E18 på bru over Østfoldbanen, høy
linje gjennom Holstadtunnelen

Element
4-felts bru
Holstadtunnelen
(fjell)
Sikringstiltak
jernbanen
Innløsing Holstad
øvre
Sum

4.1.1 Alternativ 1a og 1b-1 ny E18 på bru over Østfoldbanen
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Element
4-felts bru
Holstadtunnelen
(fjell)
Sikringstiltak
jernbanen
Riving og
gjenoppbygging av
låve på Haugerud
gård
Innløsing Holstad
øvre
Sum
200.000 kr

1175 m

RS

RS

RS

Enhetspris
15.000 kr

Mengde
10.000 m2

390 mill. kr

3 mill. kr

235 mill. kr

Pris
150 mill. kr

4.1.3 Alternativ 1b-3, ny E18 på bru over Østfoldbanen,
kombinert linje gjennom Holstadtunnelen

Forprosjekt Holstad

Riving og
gjenoppretting av
jernbanen
Geotekniske
tiltak
4-felts bru over
bekk
Holstadtunnelen
(fjell)
Omlegging VA
Innløsing Holstad
øvre
Sum

Element
Utgraving
Sprenging
Bortkjøring av
masser
Kulvert

200.000 kr
650 kr

1.195 m
1.200 m
RS

31 mill. kr

15.000 kr

2.100 m2

Asplan Viak AS

335 - 350 mill.
kr

? mill. kr

10 mill. kr

239,0 mill. kr

20 mill. kr

RS

10 – 23 mill. kr

9.000 kr 20.000 kr

3 mill. kr

15 mill. kr

Pris
7 mill. kr
12 mill. kr

60 kr

Enhetspris
60 kr
120 kr

RS

1.150 m2

245.000 m3

Mengde
111.000 m3
96.000 m3

4.1.4 Alternativ 2a, ny E18 under Østfoldbanen i kort kulvert
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6 mill. kr
95 - 212 mill. kr

60 kr
9.000 20.000 kr

94.000 m3

10.600 m2

20 mill. kr
28 mill. kr

15.000 kr
200.000 kr
650 kr

RS

1.840 m2

1195 m

1 200 m

8 mill. kr
410 - 530 mill.
kr

239,0 mill. kr

3 mill. kr

RS

12 mill. kr

7 mill. kr

Pris

120 kr

60 kr

Enhetspris

Mengde
111.000
m3
96.000 m3
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Riving og
gjenoppretting av
jernbanen
Geotekniske tiltak
4-felts bru over
bekk
Holstadtunnelen
(fjell)
Omlegging VA
Sum

Sprenging
Bortkjøring av
masser
Kulvert

Element
Utgraving

4.1.5 Alternativ 2b, ny E18 under Østfoldbanen i lang kulvert

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS
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FORELØPIG OPPSUMMERING,
ANBEFALING OG KONKLUSJON

--

---

2

-/--

---

2

-/---/---

Alt.
1b-1
-/---/---

Alt. 1a

6

---/---

---

Alt.
1b-2
--/---

2

---

--

Alt.
1b-3
-/---/---

2

---

-/--

---

Alt 2a

1

-/--/--

-

-/--/--

Alt. 2b

5

Alt. 1a
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Vegstandard
og geometri
Rangering
etter
Vegstandard
og geometri

5

Alt.
1b-1
1

Alt.
1b-2
4

Alt.
1b-3
1

Alt 2a

1

Alt. 2b

I tabellen nedenfor er alternativene rangert ut fra vertikalkurvaturens
stigningsforhold (geometri), hvor lavest verdi gir best score. For
vegstandard er plassering av lavbrekk tillagt avgjørende vekt.

Vannmiljø
Landskap
Nærmiljø og
friluftsliv, inkl.
støy
Naturressurser
Samlet
vurdering
Rangering
etter ikkeprissatte
konsekvenser

Tema

Tabellen nedenfor sammenfatter konsekvensene ved de ulike
alternativene for de mest relevante temaene. Temaene er vurdert
opp mot dagens situasjon i hht. Statens vegvesens håndbok 140 på
en skala fra meget stor negativ konsekvens (----) til meget stor
positiv konsekvens (++++).

5

Forprosjekt Holstad

3

Alt. 1a
3

Alt.
1b-1
6

Alt.
1b-2
2

Alt.
1b-3
1

Alt 2a

Asplan Viak AS

Ut fra hensynet til landskap, nærmiljø og friluftsliv, inkl. støy og
jordvern anses derfor alternativ 2b som det beste alternativet. Dette
må imidlertid veies opp mot de økte kostnadene på ca. 100 – 200
mill. kr det vil medføre å bygge en lang kulvert i stedet for en kort
kulvert eller en bru over Østfoldbanen.

Alternativ 2 gir en lav linje som gir god terrengskjerming via
naturlige voller i skogkanten rundt Sneissletta, et lavt kryss, samt at
påhugget for tunnelen under Haugerud gård kan gjøres mye lavere
enn alternativ 1. Alternativ 2b gir i tillegg en lang kulvert under
jernbanen som reduserer støy fra E18 i dette området og gir
mulighet til å reetablere nærmiljøet og dyrket mark rundt Holstad
gård.

Alternativ 1b-2 gir en høy linje med slak og harmonisk
vertikalkurvatur. Linja går inn i Holstadtunnelen så høyt at søndre
del av tunnelen må utføres som "cut-and-cover" (løsmassetunnel).
Dette gjør alternativet til det mest kostbare, samtidig som det
påfører nærmiljøet store belastninger i anleggsperioden.

Alternativ 1a, 1b-1 og 1b-3 gir alle en bratt vertikalkurvatur fra bru
over jernbanen ned mot Holstadtunnelen. Alle har også lavbrekk
inne i Holstadtunnelen, men i alt. 1b-3 er den bratteste strekningen
kortere og lavbrekket høyere enn i de to andre.

5

Alt. 2b

Alle variantene av alternativ 1 gir en høy linje som ikke vil ha
naturlige voller som terrengskjerming.

Rangering
etter
kostnader

Kostnader
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I tunet på Holstad Øvre er det i dag registrert to bygninger i
SEFRAK-registeret. Dette er hovedbygningen og låven på bruket.
Begge er i fra siste halvdel av 1800-tallet. Hovedbygningen og låven
er modernisert og ombygget. Uthuset, trolig fra tidlig på 1900-tallet
er intakt. Bygningene inngår i et tradisjonelt gårdstun med autentisk
beliggenhet i det kulturhistoriske jordbrukslandskapet, og er derfor
vurdert til å ha liten kulturhistorisk verdi. Tunet ligger i dag nærme
eksisterende E18 og jernbanespor. Det er ikke registrert fornminner
i tilknytning til tunet på Holstad Øvre.

Holstad ble fraskilt fra Ris i vikingtid (800-1050 e.Kr.). Ni bevarte
gravhauger og en gravrøys fra den eldste perioden er registrert på
matrikkelgården. Fra 1742 var gården delt i to gårder som i dag
betegnes som Nedre Holstad (bnr 1) og Øvre Holstad (bnr 4). Inntil
1856 var de jevnstore, men i 1856 ble en større parsell overført fra
Øvre Holstad til Nedre Holstad.

6.1 Holstad Øvre

Asplan Viak AS

Det er registrert et vilttrekk i søndre del av nytt Holstadkryss.
Verdien av vilttrekket er ikke kjent, og skal undersøkes med
sporregistrering vinteren 2014/-15. Ny E18 avskjærer vilttrekket i
alle alternativer, men B-alternativene (300 m lang kulvert) vil kunne

6.3 Vilt

Eksisterende spillvann (SP200) og vannledning (VL400) legges om,
via pumpestasjon, under Østfoldbanen. Denne omleggingen må
skje som en del av de forberedende arbeidene før byggegrop under
Østfoldbanen etableres.

Alle alternativene vil i prinsipp ha samme løsning for VA-anleggene.
Eksisterende vannledning langs eksisterende E18 legges om langs
traseen for ny E18. I anleggsfasen må vannledningen legges under
byggegropa for ny E18, for så å legges over kulverten når denne er
ferdig. Det legges stikkledning for vann (VL50) til pumpestasjon ved
rensebasseng, enten på nordsiden eller sydsiden av
Bølstadtunnelen.

Statens vegvesen besluttet i sept. 2014 ut fra ovenstående at
kulvert var det beste alternativet og at det derfor ikke skulle
arbeides videre med brualternativene. Imidlertid måtte
kulvertalternativene detaljeres og optimaliseres med tanke på
kostnader i forhold til andre hensyn.

Det er vurdert to alternative lengder for kulverten under
Østfoldbanen, hvor begge er kortere enn alternativ 2b i kap. 3. En
vesentlig forskjell mellom alternativene er om gården Holstad øvre
kan bevares eller ikke. Det er derfor innledningsvis gjort en
vurdering av verdien på denne gården med tanke på kulturmiljø.

6.2 VA-anlegg
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6 OPTIMALISERING AV ALTERNATIV 2

Forprosjekt Holstad
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Alternativet innebærer en overgangsbru for eksisterende E18 over
ny E18 mellom Holstadkrysset og Bølstadtunnelen. For å få en god

6.4.1 Alternativ A1, 200 m kulvert med eksisterende E18 vest
for ny E18

Alternativ A er med den korteste kulverten på ca. 200 m.
Minimumslengden på kulverten bestemmes av jernbanen og
behovet for en drifts-/adkomstveg langs jernbanen for å komme til
rensebasseng ved Bølstadbekken nedstrøms jernbanelinja, samt
minsteavstand mellom påkjøringsfelt og kulvert. Det er vurdert ulike
mulige løsninger for eksisterende E18 og gang- og
sykkelvegløsningene i området. For A-alternativene må gården
Holstad øvre rives.

6.4 Alternativ A, kulvert 200 m

Figur 36 Vilttrekk ved Holstad

gi noe bedre muligheter for å lede viltet til å krysse over
Bølstadtunnelen.

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

I dette alternativet benyttes eksisterende lokalvegsystem på
vestsiden av ny E18, men stenges/blindes nord for gården Holstad
øvre. Dette vil innebære at ny E18 vil utgjøre en stor barriere for
nærmiljøet.

Alternativ A2-1, uten kryssende bru

For å fjerne eller redusere behovet for kryssende bru over E18 er
det sett på to varianter hvor eksisterende E18 legges om på
østsiden av ny E18 og føres direkte inn i Holstadkrysset.
Alternativene innebærer at det også etableres / opprettholdes
atkomstveg og gang-/sykkelveg på vestsiden av ny vegkorridor. Det
medfører større beslag av dyrket mark.

6.4.2 Alternativ A2, 200 m kulvert med eksisterende E18 øst
for ny E18

Figur 37 Alternativ A1

brukryssing, må eksisterende E18 legges om med relativt skarp
horisontalkurvatur.

49

Statens vegvesen Region øst

For å redusere barriereeffekten av nye E18, er det vurdert en
variant hvor gang-/sykkelvegen føres langs vestsidene av ny E18
som i dag og over ny E18 på en enklere gs-bru. Dette er den mest
direkte gang-/sykkelvegforbindelsen fra Holstad til Nygård i tillegg til
at det er på denne siden av E18 folk bor.

Alternativ A2-2a, med kryssende gang-/sykkelvegbru

Figur 38 Alternativ A2-1

Forprosjekt Holstad
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For å avhjelpe ulempene med en kryssende konstruksjon og
redusere det samlede arealbeslaget, er det sett på en variant av
alternativ A2-2 hvor gs-vegen trekkes sørover og legges over
kulverten. Gs-veg og adkomstveg på vestsiden av ny E18 trekkes i
tillegg lenger fra ny E18, slik at det kan utvikles et areal med dyrket
mark på området mellom disse vegene.

Alternativ A2-2b

Figur 39 Alternativ A2-2a
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I dette alternativet føres eksisterende E18 over nordre munning på
Bølstadtunnelen. Alternativet innebærer effektive vegforbindelser for
lokalmiljøet på tvers av ny E18 med samføring av gs-veg og
lokalveg. Det er sett på to varianter av alternativet.

6.5.1 Alternativ B1, 300 m kulvert med eksisterende E18 vest
for ny E18

Alternativ B er med en noe lengre kulvert på ca. 300 m. Lengden er
bestemt av hva som er nødvendig for å bevare gården Holstad øvre
og få en god linjeføring på eksisterende E18 over kulverten. For å
oppnå minimumsavstand mellompåkjøringsrampen og kulverten
innebærer alternativet at Holstadkrysset forskyves ca. 40 m mot
nord. Det er også her vurdert ulike varianter med forskjellige
løsninger for eksisterende E18 og gang- og sykkelvegløsningene i
området.

6.5 Alternativ B, kulvert 300 m

Figur 40 Alternativ A2-2b

Forprosjekt Holstad
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I denne varianten av alternativet er den omlagte eksisterende E18
trukket noe lengre bort fra ny E18, slik at det kan utvikles et areal
med dyrket mark på området mellom disse vegene.

Alternativ B1-2, lokalveg trukket bort fra ny E18

Figur 41 Alternativ B1-1

I denne varianten er lokalvegen lagt så tett som mulig inn til ny E18
for å spare mest mulig dyrket mark. Dette gir imidlertid et relativt
stort, smalt restareal mellom de to vegene som ikke vil være så godt
egnet for oppdyrking.

Alternativ B1-1, lokalveg tettest mulig på ny E18
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Gang-/sykkelvegforbindelsen mellom Holstad og Nygård vil bli
lengre og innebærer høydeforskjell ved kryssing over ny E18.

Alternativet gir muligheter for gjenvinning/oppdyrking av relativt
store arealer vest for ny E18, men innebærer samtidig at ny E18 vil
utgjøre en større barriere for lokalmiljøet ved at det ikke etableres
noen gjennomgående forbindelse på vestsiden av ny E18 hvor folk
bor.

Alternativ B2-1, uten lokalveg og gs-veg vest for ny E18

6.5.2 Alternativ B2, 300 m kulvert med eksisterende E18 øst
for ny E18

Figur 42 Alternativ B1-2

Forprosjekt Holstad

Figur 44 Alternativ B2-2
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I likhet med alternativ A2-2 representerer dette alternativet en
variant som reduserer barriereeffekten av ny E18 for lokalmiljøet og
gang-/sykkelvegforbindelsen sett i forhold til alternativ B2-1.

Alternativet innebærer vegsystemer på begge sider av ny E18, og
medfører derfor stort beslag av arealer/dyrket mark. Veglinjen på
vestsiden av ny E18 er lagt nær linja med tanke på å gjøre tapet av
dyrket mark minst mulig.

Alternativ B2-2, med lokalveg og gs-veg vest for ny E18

Figur 43 Alternativ B2-1
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*** Kostnader til ny lokalveg kan reduseres dersom man velger en variant hvor eksisterende lokalvegnett benyttes mest mulig. Dette vil redusere kostnadene
med ca. 7 mill., men øke det samlede beslaget av dyrket mark.

** Kostnader til ny lokalveg kan utgå og kostnadene til gs-veg kan reduseres dersom man velger en variant hvor eksisterende lokalvegnett benyttes mest
mulig. Dette vil redusere kostnadene med ca. 7 mill., men øke det samlede beslaget av dyrket mark.

* Kostnader til ny lokalveg kan utgå dersom man velger en variant hvor eksisterende lokalvegnett benyttes mest mulig. Dette vil redusere kostnadene med ca.
8 mill., men øke det samlede beslaget av dyrket mark.

Sum

Øvre Holstad gård

0

10 mill.

Overgangsbru veg+gs

Overgangsbru gs

0,5 mill.

0

32 mill.

0

Gs-veg/lokalveg

Ny fylkesveg

Lokalveg m/gs-veg

Betongkulvert

A1

Kostnadene i tabellen viser kun estimerte kostnadsforskjeller mellom de vurderte alternativene og må ikke oppfattes som et estimat for de
samlede kostnadene for anlegget.

6.6 Kostnader

Forprosjekt Holstad

6
1

0 mill.

ikke behov

Liten/ingen

2-4

-13.000
m2**

2-3

A2-2b
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** Alternativet gir mulighet for oppdyrking av store arealer inn mot nytt Holstadkryss

3

5 mill.

Gs-bru

Ikke
behov
11 mill.

Liten/ingen

stor

2-4

5.000 m2

37.000
m2
2-4

2-3

A2-2a

3

A2-1

* Kriteriet er vurdert ut fra en skala fra 1 – 3 hvor 1 er best.

8

15 mill.

Kostnader (differanse til
billigste alternativ)

Samlet
vurdering/rangering

vegbru

Liten/ingen

2-4

60.000 m2

2

Kryssende bru

Barriereeffekt av ny E18

Riving av hus/gårder

Netto beslag dyrket mark

Linjeføring/framkommelighet
eksisterende
E18/lokalveger*

A1

6.7 Sammenligning av alternativene
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3

25 - 51 mill.
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0-2
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1

B1-1

1

25 – 51
mill.
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Liten/ingen
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-31.000
m2**

1

B1-2

6

25 – 51
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m2**

3

B2-1
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3

27 – 52 mill.

Ikke behov

Liten/ingen

0-2

5.500 m2

2-3

B2-2
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A-alternativene vil være billigere enn B-alternativene p.g.a. kortere
Bølstadtunnel. To av alternativene innebærer imidlertid behov for en
ekstra kryssende brukonstruksjon mellom Holstadkrysset og
Bølstadtunnelen, noe som anses som estetisk uheldig. Dette trekker
også kostnadene for disse alternativene oppover, særlig for
alternativ A1 som innebærer ny fylkesveg og gs-veg på den
kryssende brua.

6.9 Konklusjon

Figur 45 Alternativ A3

Ved å omarbeide Holstadkrysset til et halvkløverkryss og legge
eksisterende E18 om langs ny E18 fram til Holstadkrysset, kom
man fram til alternativ A3 som er en mest mulig økonomisk gunstig
løsning, som samtidig gir tilfredsstillende forhold for alle
trafikantgrupper.

Det ble gjennomført en verdianalyse av hele prosjektet i januar
2015. Ett av forslagene fra denne analysen var at Bølstadtunnelen
burde kortes inn så mye at den i praksis ble ei jernbanebru over ny
E18.

6.8 Optimalisering etter verdianalyse

Forprosjekt Holstad

Asplan Viak AS

Ved endelig valg av alternativ er det lagt avgjørende vekt på å
redusere kostnadene i prosjektet. Alternativ A3 er derfor valgt å gå
videre med.
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Dette notatet beskriver hvilke alternativer som er vurdert for
Retvetområdet hvor parsellen skal knytte seg til naboparsellen
Knapstad – Retvet som er under bygging. Notatet er skrevet av
Kristi K. Galleberg, Mette Skarpås, Petter Snilsberg, Bjørgvin
Thorsteinsson, Ruth Heidi Pedersen,og Halvor Berulfsen.

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

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.

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.
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I forbindelse med reguleringsplanlegging av ny E18 på strekningen
Retvet – Vinterbro, er det gjort et eget alternativsøk etter mulige
løsninger for tilkobling til tilstøtende parsell i syd/øst og kryssingen
av eksisterende E18 ved Retvet. Underveis i prosessen har svært

1.1

1 INNLEDNING

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS

De presenterte alternativene har underveis hatt andre navn enn det
som framkommer her, men for å lette forståelsen for lesere som
ikke har vært med i den forutgående prosessen, er alternativene her
benevnt 1, 2a og 2b. Alt. 1 innebærer lav linje for ny E18, mens alt.
2a og 2b representerer ulike varianter med høy linje for ny E18.

mange alternativer og varianter vært vurdert før vi har kommet fram
til de tre alternativene som presenteres i denne rapporten.
Prosessen er dokumentert gjennom referater fra en egen serie med
interne arbeidsmøter om temaet hos teknisk rådgiver.
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Figur 1 Ortofoto med prinsipp for vegtrasé, kommunedelplan og reguleringsplan
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Fra tunnelportalen (Frestadtunnelen) og fram til og med kryssing av
Audenbølveien er det bløt og tildels sensitiv leire i planlagt trase.

Retvetområdet består generelt av større områder med bløt og
sensitiv leire og store dybder til berg. Kortere partier av strekningen
har fastere masser og små dybder til berg eller berg i dagen.

1.3 Beskrivelse av grunnforhold

Det er hovedsakelig fulldyrket mark på strekningen.

Det er ustabile grunnforhold langs bekken.

Langs sørvestsiden av dagens E18 renner Tingulstadbekken
(Bergerbekken).

Over Brekkåsen er det registrert et vilttrekk som krysser dagens
E18 ved Brekke gård.

Fra de høyereliggende områdene er det flott utsyn over
kulturlandskapet. Vegen underordner seg skalaen i landskapet.

Dagens E18 følger bunnen av et naturlig landskapsdrag som går i
retning nordvest - sørøst. Parallelt med vegen går det en
høyspentledning. Vegen oppfattes som en sammenhengende
korridor og fysisk barriere i landskapet.

Området karakteriseres av bølgende og variert kulturlandskap med
flere gårdsbruk. Landskapsrommet avgrenses av skogkledde
høydedrag. Gårdsvegene og bebyggelsen ligger naturlig i terrenget
og området er vurdert til å ha middels og stor kulturminneverdi.
Gårdene i området har flere SEFRAK-registrerte bygninger

1.2 Områdebeskrivelse

Forprosjekt Retvet

Statens vegvesen

Følgende geotekniske tiltak er vurdert som mest aktuelle på
strekningen (uprioritert):

Det vil være behov for geotekniske tiltak for fyllinger og til dels også
for skjæringer på større deler av parsellen for alle alternativene.
Tiltakenes formål er å ivareta lokalstabilitet samt å redusere
setningspotensialet.

1.3.1 Tiltak felles for alle alternativ

Videre sørover fra kryssing av Bergerveien er det vest for
eksisterende E18 bløt og sensitiv leire, spesielt ned mot bekken.
Dybde til berg er i størrelsesorden 20 m, men med lokalt mindre
dybder til berg. På østsiden av eksisterende E18 er det faste
masser. Dybde til berg er her i hovedsak i størrelsesorden 5 -10 m,
men det er også påvist berg i dagen opp mot eksisterende
bebyggelse langs dagens E18.

På Kvilesjøluggen er det berg i dagen. Fra KVilesjøluggen faller
bergoverflaten raskt ned mot Tingulstadbekken og videre
sørøstover. På jordet mellom Tingulstadbekken og
Bergerveien/kryssing av eksisterende E18 er det store dybder til
berg,varierende i størrelsesorden 20 m - 55 m. Løsmassene består i
hovedsak av bløt og til dels sensitiv leire.

Ved kryssing av Audenbølvegen er det i størrelsesorden 8-13 m
dybde til berg, løsmassene består trolig av bløt silitig leire. Sørover
fra kryssing av Audenbølvegen vil østre del av fyllingen fram mot
Tingulstadbekken ligge på bløt og sensitiv leire, mens vestre del av
fylling vil til dels ligge på fastere masser og til dels på bløt og
sensitiv leire. Det omtalte bløte området i øst strekker seg østover
helt opp mot eksisterende E18.
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Fylling med lette fyllmasser (evt. kombinert med
konvensjonelle masser)
Grunnforsterkning (KS-peler)
Forbelastning
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Ny E18 ligger på 5-6 m høy fylling. Fylling forutsettes etablert med
til dels lette fyllmasser i kombinasjon med grunnforsterkning og/eller
forbelasting av eksisterende grunn. Prosjektering av fylling må ta
hensyn til varierende grunnforhold i tverrprofilet, og utføres slik at
man reduserer differansesetninger.

Fram mot kryssing av Tingulstadbekken ved ca. pr. 16800 er de 3
alternativene i praksis like.

Disse tiltakene vil i prosjekteringen kunne benyttes hver for seg eller
kombineres til mest mulig optimale løsninger
(kostnader/gjennomføring). For hvert av alternativene nedenfor er
det forutsatt en utførelse basert på vår vurdering av hva som er
mest aktuelt. Senere prosjektering og optimalisering kan munne ut i
en litt annen sammensetning av tiltak, men hovedprinsippene vil
etter vår vurdering bli de samme.

x
x

x
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Øst for Kvilesjøluggen foreligger to alternativer for linjeføring for ny
E18. Et der ny E18 ligger lavt over jordet og ny lokalveg
(eksisterende E18) krysser over, og et alternativ hvor ny E18 ligger
høyt og eksisterende E18 krysser under.

Figur 2 Fra Kvilesjø mot sørøst med gården Brekke midt i bildet og gården Berger til høyre. Brekkåsen i bakgrunnen.

Nord for Audenbøl kommer ny E18 ut av tunnel. Videre sørøstover,
fram til Kvilesjøluggen ligger alle alternativene på en 5-6 m høy
fylling. Audenbølveien vil krysse under ny E18.

Alle alternativene følger samme trasé, forskjellene ligger i kryssing
av eksisterende E18 sør for Brekkåsen.

2 VURDERTE ALTERNATIVER

Forprosjekt Retvet

Alternativ i kommunedelplanen for E18
Akerhus grense – Vinterbro

Statens vegvesen

I kommunedelplanen for E18 Akerhus grense - Vinterbro er
kryssings-/koblingspunktet i sør ved Retvet vist med en løsning hvor
eksisterende E18 krysser over ny E18 et stykke sør for Bergerveien.

2.1

Forprosjekt Retvet
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Detaljeringsnivået i kommunedelplanen for E18 Akershus grense Vinterbro tok ikke hensyn til landskapsinngrep og omfanget av
omlegginger av eksisterende veger. Detaljering av
overvannshåndtering og flomvannsnivå har i tillegg vist at ny E18 lå
litt lavt i kommunedelplanen for E18 Akershus grense - Vinterbro.

Figur 3 Utsnitt fra kommunedelplanen for E18 Akershus grense - Vinterbro som
viser "Spleisen" ved Retvet.
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Figur 4 Alternativ 1 på ortofoto. Røde tall viser fotostandpunkt for visualisering vist i kapittel 3.5.

2.2 Alternativ 1, eksisterende E18 over ny E18

Forprosjekt Retvet
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Eksisterende E18 vil krysse over ny E18 på bru. Brua vil bli liggende
skrått på ny E18 med en vinkel i horisontalplanet på ca 50o.
Eksisterende E18 vil ligge på fylling sør for ny E18 og vil få noe
skjæring inn i Brekkåsen nord for ny trasé.

Øst for dagens veg vil ny E18 gå inn i foten av Brekkåsen og
medføre en fjellskjæring på opp til 15 meter. Deler av strekningen
fram til parselldelet med E18 Knapstad - Retvet har tosidig skjæring.

I alternativ 1 vil eksisterende E18 krysse over ny E18. Øst for
Kvilesjøluggen vil ny E18 ligge ca. 1,5 m over terreng (dyrket mark)
fram til dagens veg.

2.2.1 Beskrivelse

Forprosjekt Retvet
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Figur 5 Snittdetaljer alt. 1, profil (fra toppen) 16600, 16920, 17180, 17550, se
tegning på neste side.
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Figur 6 Plan og profil alternativ 1a. Beslag av dyrket mark er vist med gul skravur.

Forprosjekt Retvet

Statens vegvesen
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Figur 7 Plan og profil alt. 1a. Beslag av dyrket mark er vist med gul skravur.

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS
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Det vil også være mulig å erstatte deler av de lette fyllmassene med
tunge fyllmasser dersom man i tillegg benytter grunnforsterkning
(kalk/sement-peler) og/eller forbelastning i forkant av etablering av
fylling. Dette vil være et element i kostnadsoptimaliseringen i
prosjekteringsfasen.

Fylling for ny E18 ligger i område med bløt og sensitiv leire,
løsmassene er setningsgivende. Høyden på fyllingen gir trolig ikke
stabilitetsproblemer, men det forutsettes utført tiltak for å redusere
setningspotensialet. Aktuelt tiltak er masseutskiftning med lette
fyllmasser i topplag av eksisterende masser, og fylling med lette
fyllmasser.

I alternativ 1A ligger ny E18 på fylling over jordet mellom
Tingulstadbekken og Bergerveien. Langs Brekkåsen går ny E18 i
opptil 15m høy skjæring. Fyllingshøyden vil være 1 -3 m over
dagens terreng. Ny lokalvei vil gå på bru over ny E18, og videre
sydover på høy fylling med høyde 6-8 m.

2.2.2 Geotekniske tiltak

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS

Videre ned mot Tingulstadbekken vil det være nødvendig med tiltak
for 6-8 m høy fylling for eksisterende E18 som legges om. Fyllingen
forutsettes etablert med en kombinasjon av lette og tunge
fyllmasser på forsterket grunn (kalk/sement-peler).

Bru for lokalvei forutsettes fundamentert med peler til berg, dybde til
berg er 10 -20 m. Det vil her være nødvendig med stabiliserende
og setningsreduserende tiltak for tilløpsfylling. Aktuelt tiltak vil være
delvis bruk av lette fyllmasser, evt. i kombinasjon med
grunnforsterkningstiltak.

Langs Brekkåsen går ny E18 i opptil 15 m høy skjæring. Deler av
skjæringen vil være i løsmasser, deler vil være i berg. Det kan være
nødvendig med stabiliserende tiltak og/eller masseutskiftning for
deler av strekningen langs Brekkåsen.
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Figur 8 Alternativ 2a på ortofoto

2.3 Alternativ 2a, eksisterende E18 under ny E18

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS
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Statens vegvesen

Eksisterende E18 vil krysse under ny E18. Omlegging av
eksisterende E18 vil medføre noe fylling i øst hvor den kobles inn
på eksisterende veglinje.

Ny E18, øst for dagens veg vil medføre opp til 5 meter høye
skjæringer langs foten av Brekkåsen.

I Alternativ 2a krysser eksisterende E18 under ny E18. Ny E18 vil
øst for Kvilesjøluggen ligge på fylling ca. 7,0 m overterreng (dyrket
mark) fram til dagens veg.

2.3.1 Beskrivelse

Forprosjekt Retvet

Statens vegvesen

Figur 9 Snittlinjer alt. 2a, profil (fra toppen) 16600, 16920, 17180, 17550
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Figur 10 Plan og profil alt. 2a. Beslag av dyrket mark er vist med gul skravur.

Forprosjekt Retvet

Statens vegvesen
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Figur 11 Plan og profil alt. 2a. Beslag av dyrket mark er vist med gul skravur.

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS
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Fylling for ny E18 ligger i område med bløt og sensitiv leire, og
krever geotekniske tiltak med tanke på å ivareta stabilitet og
setninger. Fyllingen kan etableres med en kombinasjon av lette og
tunge fyllmasser på forsterket grunn (kalk/sement-peler).

I alternativ 2a ligger ny E18 på fylling på jordet mellom
Tingulstadbekken og Bergerveien. Ny E18 vil ligge 6-8 m over
dagens terreng. Langs Brekkåsen går ny E18 i vekselsvis fylling og
skjæring. Ny lokalvei vil gå under ny E18 i kulvert, på samme nivå
som eksisterende terreng. Videre østover ligger eksisterende E18
på fylling 3-4 m over dagens terreng.

2.3.2 Geotekniske tiltak

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS

Det vil også være mulig å erstatte deler av de lette fyllmassene med
tunge fyllmasser dersom man i tillegg benytter grunnforsterkning
(kalk/sement-peler) og/eller forbelastning i forkant av etablering av
fylling. Dette vil være et element i kostnadsoptimaliseringen i
prosjekteringsfasen.

For fylling for eksisterende E18 legges det til grunn
masseutskiftning med lette fyllmasser i topplag, og fylling med lette
fyllmasser.

Langs Brekkåsen går ny E18 i vekselsvis fylling og skjæring, med
høyde 1-4 m. Fylling/skjæring vil sannsynligvis ikke kreve større
geotekniske tiltak.
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Figur 12 Alternativ 2b vist på ortofoto.

2.4 Alternativ 2b, eksisterende E18 under ny E18 på bru

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS
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Ny E18 øst for dagens veg vil medføre opp til 5 meter høy skjæring
langs foten av Brekkåsen. Omlegging av eksisterende E18 vil
medføre noe fylling i øst hvor den kobles inn på eksisterende
veglinje.

I Alternativ 2b vil ny E18 ligge på en lang bru over dyrket mark øst
for Kvilesjøluggen. Eksisterende E18 krysser under brua. Ny E18 vil
ligge ca 7,0 m over terrenget.

2.4.1 Beskrivelse

Forprosjekt Retvet

Statens vegvesen

Figur 13 Snittlinjer atlt. 2b, profil (fra toppen) 16600, 16920, 17180, 17550
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Statens vegvesen

Figur 14 Plan og profil alt. 2b. Beslag av dyrket mark er vist med gul skravur.

Forprosjekt Retvet

Statens vegvesen
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Figur 15 Plan og profil alt. 2b. Beslag av dyrket mark er vist med gul skravur.

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS
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Ved plassering av brufundamentene for bru for ny E18 er dybde til
berg i størrelsesorden 20 m eller mer. Brua forutsettes fundamentert
med peler til berg. Tiltak for å redusere setninger og sikre stabilitet
på tilløpsfyllinger må ivaretas. Aktuelt tiltak er å etablere tilløpsfylling
delvis med lette fyllmasser i kombinasjon med grunnforsterkning.

I alternativ 2b går ny E18 på lang bro over jordet mellom
Tingulstadbekken og Bergerveien. Langs Brekkåsen går ny E18 i
vekslesvis fylling og skjæring. Ny lokalvei vil gå under ny E18 på
eksisterende terreng. Videre østover ligger ny lokalvei på fylling 3-4
m over dagens terreng.

2.4.2 Geotekniske tiltak

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS

Det vil også være mulig å erstatte deler av de lette fyllmassene med
tunge fyllmasser dersom man i tillegg benytter grunnforsterkning
(kalk/sement-peler) og/eller forbelastning i forkant av etablering av
fylling. Dette vil være et element i kostnadsoptimaliseringen i
prosjekteringsfasen.

For fylling for eksisterende E18 forutsettes masseutskiftning med
lette fyllmasser i topplag, og fylling med lette fyllmasser.

Langs Brekkåsen går ny E18 i vekselsvis fylling og
løsmasseskjæring, med høyder 1-4 m. Fylling/skjæring vil
sannsynligvis ikke kreve større geotekniske tiltak.
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Det ble utført støyberegninger for dagens situasjon i arbeidet med
kommunedelplanen for E18 Akerhus grense – Vinterbro (2011). De
samme trafikktallene er benyttet for å vise støy i dagens situasjon
for dette notatet. Feil! Fant ikke referansekilden. viser støysoner
or LDEN i 4 meter beregningshøyde. De fleste boligene langs
strekningen ligger i ytterkant av gul støysone, men én bolig ligger
noe nærmere rød støysone og to boliger ligger i rød støysone.

3.1.1 Dagens situasjon

3.1 Støy

For å kunne vurdere alternativene opp mot hverandre, er det
benyttet tilsvarende metodikk som konsekvensutredning etter
Statens vegvesens håndbok 140. Utvalg av vurderingstema er gjort
ut fra hva som skiller de ulike alternativene fra hverandre.

3 KONSEKVENSER AV ALTERNATIVENE

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS

Feil! Fant ikke referansekilden. viser støysoner for LDEN i 4 meter
eregningshøyde for alternativ 1. Ved å legge ny E18 dypt i terrenget
vil man bedre utnytte den naturlige terrengskjermingen. Hastigheten
er derimot høyere og trafikken større sammenliknet med dagens
situasjon og man har fortsatt noe trafikk på eksisterende E18. I
tillegg får man nå trafikk både på ny veg og på gammel veg, slik at
man får to støykilder med noe avstand mellom. Derfor blir
støysonenes utbredelse større enn for dagens situasjon. Noen nye
boliger nær ny trasé vil nå havne i gul støysone, mens for boligene
sør for ny E18 vil situasjonen være omtrent uendret.

3.1.2 Alternativ 1, eksisterende E18 over ny E18

Figur 16 Støysoner for LDEN, beregnet 4 m over terreng, for dagens situasjon, med
trafikktall fra 2011.
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Alternativet med ny E18 på fylling vil ha de samme støymessige
konsekvensene som ved å legge ny E18 på bru. Se 3.1.4 for
vurderinger av dette alternativet.

3.1.3 Alternativ 2a, eksisterende E18 under ny E18 på fylling

Figur 17 Støysoner for LDEN, beregnet 4 m over terreng, for alternativ A1.

For boligene nord for eksisterende E18 vil støynivået øke pga.
sumstøy fra ny og eksisterende E18, og noen flere boliger vil havne
i gul støysone, sammenliknet med dagens situasjon.

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS

Skjermingseffekten ved 1 m høy støyskjerm begrenser seg til ca. 1
dB for fire boliger, med noe bedre effekt, ca. 2 dB for én bolig. Selv
med en slik rekkverksskjerm vil altså alternativ 1 være bedre, når
man kun ser på de støymessige konsekvensene. Det bemerkes
likevel at det ikke er større forskjeller mellom alternativene enn at
det kun vil være så vidt merkbart, men sannsynligvis ikke godt
merkbart. Ut fra Feil! Fant ikke referansekilden. og Feil! Fant ikke
feransekilden. kan man anta at hvis man oppfører en
rekkverksskjerm i noe lenger utstrekning sørøstover enn akkurat der
brua vurderes, så vil sannsynligvis dette gi en økt effekt for boligene
sør for vegen.

For dette alternativet kan man gjøre et avbøtende tiltak ved å
oppføre brurekkverket som støyskjerm. Langsgående
skjermingstiltak kan være effektivt når støykilden er plassert høyt,
selv om man vanligvis ønsker at støykilden plasseres dypt i terreng
for å redusere nødvendige skjermingstiltak. Det er ikke ønskelig
med et høyt rekkverk, fordi man ønsker at bilistene skal ha godt
utsyn over kulturlandskapet fra brua, men det er beregnet med et 1
meter høyt rekkverk. Dette kan man se på Feil! Fant ikke
eferansekilden.. Man ser at støysonene trekker seg godt tilbake
akkurat der brua er.

Ved å legge ny E18 på bru over eksisterende E18 får man
situasjonen vist på Feil! Fant ikke referansekilden.. Sammenlikner
an de to alternativene 1 og 2b, ser man at alternativ 2b har en
større utbredelse av støysonene, spesielt sørover. Dette er fordi
man mister bidraget fra terrengets skjerming når man legger vegen
høyt og åpent på en bru eller fylling. Sammenliknet med alternativ 1,
vil man for seks boliger, hovedsakelig sør for ny E18, få ca. 2-4 dB
høyere støynivå med alternativ 2b. For øvrige boliger vil forskjellen
ikke være merkbar.

3.1.4 Alternativ 2b, eksisterende E18 under ny E18 på bru
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Figur 18 Støysoner for LDEN, beregnet 4 m over terreng, for alternativ 2b.

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS

Figur 19 Støysoner for LDEN, beregnet 4 m over terreng, for alternativ 2b, med 1
meter tett rekkverk på bru.
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Det er ikke observert fisk i den aktuelle delen av Bergerbekken.

Tabell 1 Økologisk tilstand i Tingulstadbekken. Fra vannmiljø E18 (Rambøll 2012)

Registreringer i Tingulstadbekken, ca. 2,5 km nedstrøms
Bergerbekken i samme bekkeløp, gir beregnet økologisk tilstand:
"svært dårlig", ved to undersøkelser, NIVA (2010) basert på fisk og
bunndyr og Rambøll (2012) basert på bunndyr, Tot-N og Tot-P (se
Tabell 1).

Bergerbekken går i eller i kanten av dyrket mark, og er påvirket av
leirpartikler og næringsstoffer fra landbruk. Bekken er (ved
karakterisering i vann-nett) en del av et nettverk av "Bekker til
Hobølelva som har "Moderat" økologisk tilstand, basert på fisk
(dårlig) og eutrofiering (begroing, moderat).

3.2.1 Dagens situasjon

3.2 Vannmiljø

Forprosjekt Retvet

Figur 20 Bergerbekken – sett mott nord-vest.

Asplan Viak AS

Bergerbekken vurderes foreløpig som liten verdi lokalt, men det må
forhindres at bekken transporterer forurensninger nedstrøms, der
bekken går inn i Hobøelva som har stor verdi

Ca. 2,5 km lengere nedstrøms er det observert fisk (ved Skog) som
går opp fra Hobølelva.
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Inngrep i dyrket mark vil medføre utslipp av partikler og
næringsstoffer. Det er viktig å planlegge effektive avbøtende tiltak
for rensing av bekkevann for å hindre spredning og eutrofiering til
resten av resipienten nedstrøms. Areal til rensedammer må inngå.
Dette tema bearbeides særskilt.

3.2.2 Felles tiltak

Figur 21 Ny E18 krysser Bergerbekken flere steder.

Forprosjekt Retvet

2

Figur 22 Ny E18 berører Bergerbekken flere steder.

1

2

Ny E18 vil krysse / berøre Bergerbekken 3 steder:

Asplan Viak AS

3

Nord for Audenbøl kommer vegen ut av tunnel
(Frestadtunnelen). Videre sørøstover, fram til Kvilesjøluggen
ligger alle alternativene på en fylling ca. 5-6 m høy.
Audenbølveien vil krysse under ny E18.

3.2.3 Alternativ 1
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Figur 23 Bergerbekken – sett mott nord-vest.

3. Ny E18 vil medføre at bekken legges i kulvert på skrå
gjennom fylling lengst øst ved Kvilesjøluggen. Kulverten blir
ca. 170 meter (profil 6340–6670).

Bekken går i dag i bunnen av liten kløft mellom
Kvilesjøluggen og høydedrag med jorde, og flytting av
bekken vil medføre at deler av jorde i øst senkes 4-5 m.
Dette kan få betydning for arealbeslag av dyrket mark. Det
bør vurderes om bekken kan legges i rør fram til
eksisterende røråpning litt øst, se Feil! Fant ikke
eferansekilden. og Feil! Fant ikke referansekilden.

1. Ny E18 på 5-6m høy fylling vil medføre at bekken legges i
kulvert gjennom fylling like nord for Audenbølveien .
2. Ny E18 på 5-6m høy fylling vil medføre omlegging av
bekken langs Kvilesjøluggen, ca. 330 m.

Forprosjekt Retvet

Asplan Viak AS

Omlegging av eksisterende E18 ved kryssing av ny E18 medfører
omlegging av Bergerbekken på ca. 150 m (se Feil! Fant ikke
eferansekilden.). Dette vil gi noe ekstra beslag av dyrket mark.

Figur 25 Mulig omlegging/rørlegging av Bergerbekken

Figur 24 Mulig omlegging/rørlegging av Bergerbekken
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Liten verdi og middels negativt omfang gir liten negativ konsekvens
(-).

Liten verdi og middels negativt omfang gir liten negativ konsekvens
(-).
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Omlegging av eksisterende E18 ved kryssing av denne medfører
omlegging av Bergerbekken på ca. 250m. Dette vil gi noe ekstra
beslag av dyrket mark.

Som alternativ 1 fram til kryssing av dagens E18.

3.2.4 Alternativ 2a

Figur 26 Omlegging av Bergerbekken pga. omlegging av eksisterende E18

Inngrepet krever tiltak i anleggsfasen for å hindre partikkelavrenning
nedstrøms.

Inngrepet krever tiltak i anleggsfasen for å hindre partikkelavrenning
nedstrøms.

Asplan Viak AS

Liten verdi og middels/lite negativt omfang gir liten negativ
konsekvens (-).

Inngrepet krever tiltak i anleggsfasen for å hindre partikkelavrenning
nedstrøms.

Inngrepet vurderes til å ha middels / lite negativt omfang for
Bergerbekken lokalt i området.

Omlegging av eksisterende E18 ved kryssing av ny E18 som alt. 1

Sør for Kvilesjøluggen vil alt 2b gå ut på bru, og bekken går i en
kortere kulvert (70 meter) under brua. (boks 3 i Feil! Fant ikke
eferansekilden.)

For området nord for Kvilesjøluggen – som alternativ 1.

3.2.5 Alternativ 2b

Inngrepet vurderes til å ha middels negativt omfang for
Bergerbekken lokalt i området.
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Inngrepet vurderes til å ha middels negativt omfang for
Bergerbekken lokalt i området.

Forprosjekt Retvet

Statens vegvesen Region øst
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Se oversikt over fotostandpunkt/utsiktspunkt på figur 4.

Visuelle konsekvenser og forskjeller mellom alternativene er vist
under med bilder fra området og 3D-stillbilder som viser
alternativene sett fra samme fotostandpunkt som fotografiene.
Kapittelet avsluttes med en oppsummering av de landskapsmessige
konsekvensene av alternativene.

konsekvensutredningen til kommunedelplanen for E18 Akershus
grense - Vinterbro.

Asplan Viak AS

Figur 27 Bilde fra Kvilesjø mot nord med gården Audnebøl til venstre i bildet, Retvetgårdene i bakgrunn og Kvilesjø til høyre. Dagens E18 underordner seg skalaen i
landskapet.

Området er landskapsmessig representativt for regionen og har fått
middels verdi med tanke på landskapsmessige kvaliteter i

Alternativene går gjennom landskapet delvis på fyllinger og i
skjæring langs Brekkåsen. Linjen vil dele opp det helhetlige
kulturlandskapet, men følger de lavereliggende delene av det store
landskapsrommet. Vegen vil eksponere seg i det åpne
kulturlandskapet, men vil ikke berøre horisontlinjer eller være en
visuell barriere sett fra omkringliggende gårdsbebyggelse.

3.3 Landskapsmessige konsekvenser

Forprosjekt Retvet
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Figur 29 Utsikt 2 fra Kvilesjø mot nord, alle alternativene. Ny veg på fylling vil ligge eksponert i det åpne landskapet. Vegen vil ligge lavt i terrenget og vil ikke bryte siktlinjer
mellom gårdene som ligger høyere. Tunnelportalen i vest vil ligge tilbaketrukket i forhold til gården Audenbøl. Terrengforming og vegetasjonsetablering vil kunne redusere
eksponering av tunnelpåslaget med forskjæring.

Figur 28 Utsikt 1, fra Audenbøl mot nord, alle alternativene. Ny E18 ligger på en fylling og vil bli mer visuelt dominerende enn dagens E18

Forprosjekt Retvet
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Figur 31 Utsikt 3, fra Kvilesjø mot nordøst, Alt.1. Vegtrasèen vil medføre fjellskjæringer langs foten av Brekkåsen. Eksisterende E18 vil ligge på en fylling før de
krysser over ny E18. Fyllingen vil kunne skjerme noe for fjellskjæringen sett fra sør.

Figur 30 Bildestandpunkt 3 fra Kvilesjø mot nordøst med Brekkåsen i bakgrunn og gården Brekke langs dagens E18

Forprosjekt Retvet
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Figur 33 Utsikt 3 fra Kvilesjø mot nordøst, Alt. 2b, fjellskjæringene langs foten av Brekkåsen vil tilsvare 2a. Lang bru for ny E18 vil kunne opprettholde dagens terreng under
vegen og gi mindre visuell barriere enn en fylling.

Figur 32 Utsikt 3 fra Kvilesjø mot nordøst, Alt. 2a vil medføre lavere fjellskjæringer langs foten av Brekkåsen enn alt 1.

Forprosjekt Retvet
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Figur 35 Utsikt 4, kryss mellom Bergerveien og veg fra Kvilesjø mot nord, alternativ 1. Ny E18 ligger kun 1-2 meter over dagens terreng og er lite
dominerende. Eksisterende E18 vil ligge på en markert fylling og medføre skjæring inn i foten av Brekkåsen.

Figur 34 Bildestandpunkt 4, kryss mellom Bergerveien og veg fra Kvilesjø mot nord. Dagens veg følger foten av åsen og skogkanten. Veganlegget er lite
framtredende

Forprosjekt Retvet
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Figur 37 Utsikt 4 kryss mellom Bergerveien og veg fra Kvilesjø mot øst, alternativ 1. Vegen vil ligge med i skjæring i foten av åsen. Fyllingen til eksisterende E18 og den
tosidige skjæringen vil skjerme for deler av skjæringen

Figur 36 Bildestandpunkt 4, kryss mellom Bergerveien og veg fra Kvilesjø mot øst. Dagens veg ligger på en fylling langs skogkanten. Kjøretøyene eksponerer seg mest.

Forprosjekt Retvet
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Figur 3-39 Utsikt 4, kryss mellom Bergerveien og veg fra Kvilesjø mot nord, alternativ 2b. Ny E18 på bro over terrenget ivaretar sammenhengen i
landskapet under vegen.

Figur 3-38 Utsikt 4, kryss mellom Bergerveien og veg fra Kvilesjø mot nord, alternativ 2a. Ny E18 ligger på en 6-7 meter høy fylling som vil dele opp
sammenhengen i jordbrukslandskapet og bli visuelt dominerende
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Statens vegvesen Region øst

Figur 41 Utsikt 4 kryss mellom Bergerveien og veg fra Kvilesjø mot øst, alternativ 2b tilsvarer alternativ 2a på strekningen øst for brua.
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Figur 40 Utsikt 4 kryss mellom Bergerveien og veg fra Kvilesjø mot øst, alternativ 2a. Ny E18 ligger høyere enn alternativ 1 og skjæringen blir lavere og mindre visuelt
dominerende.

Forprosjekt Retvet

41

Asplan Viak AS

Figur 43 Utsikt 5, fra Berger gård mot nord, alternativ 2b. Brukonstruksjonen vil eksponere seg mot gårdene, men sammenhengen i landskapet under
vegen vil kunne ivaretas.

Figur 42 Utsikt 5, fra Berger gård mot nord, alternativ 1. Ny E18 ligger på en lav fylling. Veganlegget med viltgjerder vil dele opp sammenhengen i
landskapsrommet.
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Figur 45 Utsikt 5, fra Berger gård mot øst, alternativ 2b. Fjellskjæringen vil være noe lavere enn i alternativ 1 og bli mindre dominerende.

Figur 44 Utsikt 5 fra Berger gård mot øst, alternativ 1. Fjellskjæringen i foten av Brekkåsen vil eksponere seg mot gårdene i sør.
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Figur 47 Utsikt 6, fra Søndre Retvet mot sør, alternativ 2a. Ny E18 på fylling deler opp de lavereliggende delene av landskapsrommet.
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Figur 46 Utsikt 6, fra Søndre Retvet mot sør, alternativ 1. Ny E18 på lav fylling gir mindre oppdeling av landskapet en høy fylling i alternativ 2a
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Omfanget vurderes til stort negativt for landskapsbildet.

Omfanget vurderes til middels til stort negativt for landskapsbildet.

Statens vegvesen Region øst

Alternativ 2a på høy fylling over det åpne kulturlandskapet vil bryte
med linjeføringen i landskapet og bli mer dominerende enn ny E18
på lav fylling.

Høy trasé for ny E18 gir lavere og mindre eksponerte fjellskjæringer
langs Brekkåsen.

Alternativ 2a med ny E18 på en 6-7 meter høy fylling over dyrka
marka vil dele opp sammenhengen i jordbrukslandskapet og bli
visuelt dominerende. Høy trasé for ny E18 sikrer dagens linjeføring
for Bergerveien og god linjeføring for eksisterende E18 under ny
E18.

3.3.2 Alternativ 2a, eksisterende E18 under ny E18

44

Tiltaket bryter med linjeføringen i landskapet og vil medføre høye
skjæringer i Brekkåsen. Skjæringene i Brekkåsen vil kunne bli noe
mindre dominerende enn i kommunedelplanen for E18 Akershus
grense - Vinterbro på grunn av justeringer av linjen.

Langs Brekkåsen vil alternativ 1 gi de høyeste og mest eksponerte
fjellskjæringene.

Alternativ 1 med ny E18 på lav fylling over dyrka marka vil bli
mindre visuelt dominerende og skaper en mindre barriere i
kulturlandskapet enn ny E18 på høy fylling. Omlegging av
eksisterende E18 over ny E18 og påkobling av Bergerveien vil
medføre større endringer i det omkringliggende området og den
eksisterende strukturen i kulturlandskapet enn alternativer hvor ny
E18 ligger høyere.

3.3.1 Alternativ 1, eksisterende E18 over ny E18

Middels verdi og middels til stort negativt omfang gir middels
negativ konsekvens (--).

Figur 48 Utsikt 6, fra Søndre Retvet mot sør, alternativ 2b. Ny E18 på bru gir bedre sammenheng i landskapet enn veg på fylling.
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Tilgjengeligheten på tvers vil bli redusert med ny veg. Lav trasé for
ny E18 vil innebære at eksisterende E18 krysser over og
Bergerveien må legges om. Tilgjengeligheten for gående og
syklende vil bli noe redusert ved en noe lengre gangavstand.
Kryssing på tvers av linjen vil ivaretas på fortau langs eksisterende
E18.

Alternativ 2b med ny E18 på bru over terrenget ivaretar
sammenhengen i landskapet under vegen.
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Området er i konsekvensutredningen gitt liten/middels verdi som
rekreasjonsområde.

Under dette temaet er det vurdert konsekvensene for tilgjengelighet
for gående og syklende, samt om støyforholdene endrer bruken av
området for nærmiljøet.

3.4 Nærmiljø og friluftsliv

Middels verdi og middels negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (--).

Omfanget vurderes til middels negativt for landskapsbildet.

Alternativ med 2b med ny E18 på bro over det åpne
kulturlandskapet vurderes som det alternativet som gir minst
negativt omfang for landskapsbildet. Vegen blir dominerende men
ivaretar bedre helheten og de visuelle sammenhengende i
landskapet.

Høy trasé for ny E18 gir lavere og mindre eksponerte fjellskjæringer
langs Brekkåsen.

Asplan Viak AS

Liten/middels verdi og lite negativt omfang gir liten eller ubetydelig
negativ konsekvens (0/-).

Omfanget av konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv vurderes som
lite negativt.

Høy trasé for ny E18 vil kunne gi noe mere støy for nærmiljøet
langs vegen.

Ny E18 på fylling vil medføre en barriere over dyrket mark.
Eksisterende E18 i kulvert under ny E18 vil sikre god tilgjengelighet
for Bergerveien og gang-/sykkeltrafikk på tvers av motorvegen.

3.4.2 Alternativ 2a, eksisterende E18 under ny E18

Liten/middels verdi og lite negativt omfang gir liten eller ubetydelig
negativ konsekvens (0).

Omfanget av konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv vurderes som
lite negativt.

Alternativ 1 vil gi minst støy fra ny E18.

3.4.1 Alternativ 1, eksisterende E18 over ny E18

3.3.3 Alternativ 2b, eksisterende E18 under ny E18 på bru

Høy trasé for ny E18 sikrer dagens linjeføring for Bergerveien og
god linjeføring for eksisterende E18 under ny E18.

Med tanke på støyforhold, er forskjellen mellom alternativene svært
små, jfr kap. 3.1.
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Middels verdi og stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens
(---).

Forprosjekt Retvet
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Ny E18 på fylling vil medføre en barriere over dyrket mark i
området. Dette utgjør også en ny barriere for viltkryssing i et omfang
som vurderes til stort negativt.

3.5.1 Alternativ 1, eksisterende E18 over ny E18

Med løsningen fra kommunedelplanen for E18 Akershus grense –
Vinterbro skal viltet krysse over miljøtunnelen på Brekka, rett øst for
parsell E18 Knapstad – Retvet.

Ved Kråkstad går det et vilttrekk over til Kvilesjøluggen. Verdien på
vilttrekkene er ikke vurdert i kommunedelplanen for E18 Akerhus
grense - Vinterbro. Foreløpig , for sammenligningsgrunnlagets
skyld, er verdiens satt til middels. Det er ingen kjente
naturtypelokaliteter e.l. i området. Vurderingene av naturmiljø
omfatter defor kun vilt.

3.5 Naturmiljø/vilt

Liten/middels verdi og lite negativt omfang gir liten eller ubetydelig
negativ konsekvens (0).

Omfanget av konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv vurderes som
lite negativt.

Høy trasé for ny E18 vil kunne gi noe mere støy for nærmiljøet
langs vegen

Ny E18 på lang bru vil sikre god tilgjengelighet for gang/sykkeltrafikk under den nye vegen. Bergerveien kan opprettholde
sin trasé.

3.4.3 Alternativ 2b, eksisterende E18 under ny E18 på bru

Forprosjekt Retvet
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Middels verdi og ubetydelig til lite positivt omfang gir ubetydelige
konsekvenser (0).

Det vil ikke være noen vesentlig barriereeffekt for vilttrekket med
dette alternativet. Med redusert trafikk på eksisterende E18, vil den
samlede barriereffekten kunne bli redusert i forhold til dagens
situasjon. Omfanget av barrierevirkningen for vilttrekket vurderes til
ubetydelig til lite positivt.

Ny E18 på lang bru vil sikre god tilgjengelighet for alle typer vilt
under den nye vegen.

3.5.3 Alternativ 2b, eksisterende E18 under ny E18 på bru

Middels verdi og stort negativt omfang gir middels til stor negativ
konsekvens (--/---).

Omfanget av barrierevirkningen for vilttrekket vurderes til stort
negativt.

Ny E18 på fylling vil medføre en barriere over dyrket marka i
området. Kulvert under ny E18 for eksisterende E18 vil gi mulighet
for tilgjengelighet under vegen for vilt, men er ingen optimal løsning,
da viltet må ta en omvei for å komme gjennom kulverten i forhold til
dagens trekkrute.

3.5.2 Alternativ 2a, eksisterende E18 under ny E18

Middels verdi og stort negativt omfang gir middels til stor negativ
konsekvens (--/---).
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Beslaglagt areal, hovedsakelig dyrket mark, er beregnet til ca. 36,9
daa mellom profil 16700-17300.

3.6.2 Alternativ 2a, eksisterende E18 under ny E18

Stor verdi og middels/stort negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (--).

Inngrepet vurderes til å være av middels/stort negativt omfang for
landbruket i området.

Ny E18 på fylling vil medføre en ny barriere og redusere forbindelse
på tvers av E18 for driften av jordbruksarealene, men bru over ny
E18 vil også sikre tilgjengelighet for landbruksmaskiner på begge
sider av ny E18.

Beslaglagt areal, hovedsakelig dyrket mark, er beregnet til ca. 33,6
daa mellom profil 16750-17350.

3.6.1 Alternativ 1, eksisterende E18 over ny E18

Selv om fyllingsalternativene (1 og 2a) utgjør en størr barriere for
landbruksdriften enn brualternativet (2b), vil kryssingen av
eksisterende E18 sikre tilgjengeligheten for landbruksmaskiner på
begge sider av ny E18. Forskjellen i konskvenser utgjøres derfor i
hovedsak av beslaglagt areal med dyrket mark.

Ingen av alternativene vil påvirke foreslåtte erstatningsarealer for
beslaglagt dyrket mark som følge av ny veg.

Naturressurser som berørers i området er i all hovedsak dyrket
mark. I konsekvensutredningen er landbruksressursene i området
gitt stor verdi.

3.6 Naturressurser

Forprosjekt Retvet
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Stor verdi og lite/middels negativt omfang gir liten/middels negativ
konsekvens (-/--).

Inngrepet vurderes til å ha lite/middels negativt omfang for
landbruket i området.

Ny E18 på lang bru vil redusere barrieren over dyrket marka og
sikre god tilgjengelighet for jordbruksmaskiner på tvers av den nye
vegkorridoren.

Beslaglagt areal, hovedsakelig dyrket mark, er beregnet til ca. 20,4
daa. Mellom profil 16700-17000 vil arealet som blir berørt ligge
under vegbruen.

3.6.3 Alternativ 2b, eksisterende E18 under ny E18 på bru

Stor verdi og stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens (---).

Inngrepet vurderes til å ha stort negativt omfang for landbruket i
området.

Ny E18 på fylling vil medføre en barriere over dyrket marka, men
kulvert under ny E18 for eksisterende E18 vil også sikre
tilgjengelighet for jordbruksmaskiner på begge sider av ny E18.
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Element
4-felts vegfylling
med lette masser
Sikring av
vegskjæring
2-felts tilløpsfylling
med lette masser
2-felts vegfylling
med lette masser
Sprenging av
skjæring
2-felts bru
Omlegging av
Bergerveien
Sum

3.7.1 Alternativ 1, eksisterende E18 over nyE18

Nedenfor er det satt opp en grov kostnadsvurdering av de viktigste
elementene som utgjør forskjellen mellom alternativene.
Kostnadsoverslagene er basert på geometriske vurderinger og våre
erfaringspriser for tilsvarende arbeider og innebærer derfor en stor
grad av usikkerhet. Kostnadene knyttet til fyllingsalternativene (1 og
2a) er enda mer usikre enn for brualternativet (2b) pga usikkerhet
knyttet til de vanskelige geotekniske forholdene i området. Prisene
omfatter kun entreprisekostnadene uten rigg, mva,
byggherrekostnader etc. Kostnadsnivåene er gitt for å kunne
sammenligne de ulike alternativene og kan ikke anses som et
anslag på de samlede kostnadene for den aktuelle strekningen.

3.7 Sammenligning av kostnader
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200.000
2.400
50.000
120
20.000

470 m
200 m
67.000 m3
1.300 m2

enhetspris

340 m

mengde

26.000.000
Ca. 115 mill

8.040.000

10.000.000

1.128.000

68.000.000

Pris

Element
4-felts tilløpsfylling
med lette masser
Sikring av
vegskjæring
2-felts vegfylling
med lette masser
Sprenging av
skjæring
4-felts bru
Sum

200.000
2.400
50.000
120
15.000

470 m
200 m
67.000 m3
7.800 m2

enhetspris
170 m

mengde
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117.000.000
Ca 170 mill

8.040.000

10.000.000

1.128.000

34.000.000

Pris

3.7.3 Alternativ 2b, eksisterende E18 under, ny E18 på bru

Element
4-felts vegfylling
med lette masser
Sikring av
vegskjæring
2-felts vegfylling
med lette masser
Sprenging av
skjæring
Kulvert
Sum

3.7.2 Alternativ 2a, eksisterende E18 under ny E18
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OPPSUMMERING OG ANBEFALING
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2

2

1

Ca 115 mill

0/--/------

0
--/----/--

Ca 145 mill

---

Alt 2a

--

Alt. 1
--

3

Ca 170 mill

1

0
0
-/--

Alt. 2b
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Ut fra hensynet til landskapsvirkninger, nærmiljø, naturmiljø og
landbruk anses alternativ 2b med eksisterende E18 under ny E18
og ny E18 på bru, som det beste alternativet. Dette må imidlertid
veies opp mot de økte kostnadene på 25 – 55 mill kr det vil medføre
å bygge en lang bru i stedet for fylling i dette området.

Kostnader
Rangering
etter
kostnader

Tema
Vannmiljø
Landskap
Nærmiljø og
friluftsliv
Naturmiljø
Naturressurser
Samlet
vurdering
Rangering
etter ikkeprissatte
konsekvenser

Tabellen nedenfor sammenfatter konsekvensene ved de ulike
alternativene for de mest relevante temaene. Temaene er vurdert
opp mot dagens situasjon i hht Statens vegvesens håndbok 140 på
en skala fra meget stor negativ konsekvens (----) til meget stor
positiv konsekvens (++++).
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