
Tiltakshavers anbefaling 
Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett.  
 
Statens vegvesen har konsekvensutredet 7 alternativer på strekningen fra Nygård til Østfold grense. Det er presisert gjennom kommunedelplanarbeidet 
at det er mulig å kombinere de ulike alternativene der de møtes underveis. Planområdet er delt opp i 3 delområder, delstrekning A Ås, delstrekning B 
Ås/Ski og delstrekning C Ski. Dette for at vi skal finne det beste alternativet for hvert enkelt område for så å sette disse sammen til beste trasealternativ. 
 
 
I kommunedelplanarbeidet er det utredet 7 alternativer: 

 Alternativ 1A: 2-felts vei i eksisterende trase med midtdeler og forbikjøringsfelt, 90 km/t 
 Alternativ 1B: 4-felts vei i eksisterende trase med midtdeler, 90 km/t 
 Alternativ 3A-1: 4-felts vei i eksisterende trase med midtdeler, 100 km/t.  
 Alternativ 3A-2: 4-felts vei i eksisterende trase med midtdeler, 100 km/t. 
 Alternativ 3A-3: 4-felts vei i eksisterende trase med midtdeler, 100 km/t. 
 Alternativ 3A-4: 4-felts vei i eksisterende trase med midtdeler, 100 km/t. 
 Alternativ 3A-5: 4-felts vei i eksisterende trase med midtdeler, 100 km/t. 

 
 
 

Anbefaling 
 Statens vegvesen anbefaler alternativ 3A-4 gjennomgående fra Nygårdskrysset til Østfold grense 
 Statens vegvesen har innsigelse mot følgende alternativer: 

 Innsigelse mot 1A – hele strekningen 
 Innsigelse mot 1B, delstrekning B 
 Innsigelse mot 3A-1, delstrekning B og C 
 Innsigelse mot 3A-2, delstrekning B og C 
 Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C 

 
 Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 

 1B, delstrekning A og C 
 3A-5, delstrekning A 

 
.   

 



 
 

Delstrekning 
/ alternativ 

Delstrekning A Delstrekning B i Ås Delstrekning B i Ski Delstrekning C 

1A (gul, 2-felt) Innsigelse fra SVV pga. oppfyller ikke mål om økt kapasitet og mer 
forutsigbar framkommelighet, samt å lede tungtrafikken utenom 
tettstedene.  

Innsigelse fra Fylkeskommunen  da ny E18 vil rasere kulturmiljøet på 
Sneissletta. Mange hus må innløses og utfordrende å løse støy for 
gjenværende hus.  
 

Arealbeslag dyrka mark: 40 daa 

Anslått kostnad: 840 mill 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
Innsigelse fra SVV – se delstrekn. A 
Som delstrekning A 
 
 
 
 
Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 80 daa 
Anslått kostnad delstr. B: 1025 mill  
 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
Innsigelse fra SVV – se delstrekn. A 
Som delstrekning A 
 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka 
mark  
Innsigelse fra SVV – se delstrekn. A 
 
Som delstrekning A og B. 
Arealbeslag dyrka mark 100 daa 
Anslått kostnad: 1030 mill 

1B (orange) Innsigelse fra  Fylkeskommunen  da ny E18 vil rasere kulturmiljøet på 
Sneissletta. Mange hus må innløses og utfordrende å løse støy for 
gjenværende hus.  
Innsigelse fra fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark  
Arealbeslag dyrka mark : 120 daa 
Anslått kostnad: 890 mill 

Innsigelse fra fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark og 
naturmiljø ved Østensjøvannet. 
Meget utfordrende geoteknikk ved Østensjøvannet.  
Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 150 daa 
Anslått kostnad delstr B: 1340 mill 
Innsigelse fra SVV  grunnet så stor usikkerhet rundt geotekniske forhold 
v/ Østensjøvannet 

Innsigelse fra Fylkeskommunen, konflikt med kulturmiljø ved 
Kråkstad  
 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka 
mark   
Omfattende geotekniske tiltak for bygging av lokalveiene. 

Arealbeslag dyrka mark 200 daa 
 
Anslått kostnad: 995 mill 

3A-1 (mørk 
grå) 

Ok. Trasé i kanten av Holstadmarka, toplanskryss ligger ved dagens 
Holstad-kryss. Ingen store konflikter 

Arealbeslag dyrka mark 51 daa 

Anslått kostnad: 650 mill 

Innsigelse fra fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark og 
naturmiljø ved Østensjøvannet 
Innsigelse fra Fylkeskommunen, konflikt med kulturmiljø ved Kråkstad 
og. 
Innsigelse fra SVV  grunnet så stor usikkerhet rundt geotekniske forhold 
v/ Østensjøvannet.  
Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 150 daa 
Anslått kostnad delstr. B: 935 mill 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
 

Innsigelse fra SVV grunnet store kostnader i forbindelse med 
investering + drift og vedlikehold av tunnel i Brekkaåsen 
 
Arealbeslag dyrka mark 60 daa 
Anslått kostnad: 1450 mill 

3A-2 (blå) 
 
 

Innsigelse fra Fylkesmannen pga stort beslag av dyrka mark.   
Innsigelse fra Fylkeskommunen - Konflikt med kulturmiljø 
Arealbeslag dyrka mark 180 daa 

Anslått kostnad: 680 mill 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark og 
naturmiljø ved Østensjøvannet 
Innsigelse fra SVV  grunnet så stor usikkerhet rundt geotekniske forhold 
v/ Østensjøvannet.  
Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 170 daa 
Anslått kostnad delstr. B: 1070 mill 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka 
mark . 

Innsigelse fra SVV grunnet store kostnader i forbindelse med 
investering + drift og vedlikehold av tunnel i Brekkaåsen 
 

Arealbeslag dyrka mark 80 daa 

Anslått kostnad: 1220 mill 

3A-3 (lys grå) Ok. Trasé i kanten av Holstadmarka, toplanskryss beslaglegger dyrka 
mark, men ellers ingen store konflikter. Kryss justeres i neste planfase 
Arealbeslag dyrka mark 156 daa 
Anslått kostnad: 450 mill 

OK.  Høye kostnader pga tunnel under Holstad, men enklere 
anleggsgjennomføring.  

Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt : 130 daa 
Anslått kostnad delstr. B: 1420 mill 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
og oppdeling av store dyrkbare arealer og naturmiljø ved 
Østensjøvannet 

 

Innsigelse fra SVV grunnet store kostnader i forbindelse med 
investering + drift og vedlikehold av tunnel i Brekkaåsen 
. 
Arealbeslag dyrka mark 70 daa 
Anslått kostnad: 1170 mill 

3A-4 (lilla) Ok. Trasé i kanten av Holstadmarka, toplanskryss beslaglegger dyrka 
mark, men ellers ingen store konflikter. 
Arealbeslag dyrka mark 160 daa 
Kostnad: 450 mill 

OK.  Høye kostnader pga tunnel under Holstad, men enklere 
anleggsgjennomføring.  

Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 110 daa 
Kostnad: 1420 mill 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
og oppdeling av store dyrkbare arealer 
 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka 
mark og oppdeling av store dyrkbare arealer 
 
Arealbeslag dyrka mark 80 daa 
Kostnad: 840 mill 

3A-5 (grønn) Fylkesmannen har innsigelse pga for stort beslag av dyrka mark  
Fylkeskommunen  har innsigelse da kulturmiljøet på Sneissletta 
raseres Mange hus må innløses og utfordrende å løse støy for 
gjenværende hus. 
Arealbeslag dyrka mark 200 daa 
 
Anslått kostnad: 540 mill 

OK.  Høye kostnader pga tunnel under Holstad, men enklere 
anleggsgjennomføring.  

Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 130 daa 

Anslått kostnad delstr. B :1420 mill 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
og oppdeling av store dyrkbare arealer 
 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka 
mark og oppdeling av store dyrkbare arealer 
Arealbeslag dyrka mark 100 daa 
 
Anslått kostnad: 600 mill 



 Statens vegvesen varsler innsigelse til valg av følgende alternativer: 1A, 1B delstrekning B, 3A-1 i delstrekning B og C, 3A-2 i delstrekning 
B og C, 3A-3 delstrekning C. Årsaken er følgende: 

 1A – hele strekningen; oppfyller ikke hovedmålet i henhold til vegnormalene da kapasitet for dagens og fremtidig trafikkøkning ikke blir 
ivaretatt.  

 1B – delstrekning B; Anleggsgjennomføring nært eksisterende E18 kan bli meget komplisert i tillegg til geotekniske utfordringer på 
delstrekning A og B. Ved bygging må eksisterende E18 holdes åpen, og det må bygges en midlertidig avlastningsvei i området  

 3A-1 – delstrekning B og C; da geoteknikk ved Østensjøvannet er svært utfordrende og det er store usikkerheter med hensyn på 
gjennomføringen. HMS og trafikkavvikling under anleggsgjennnomføring er svært utfordrende. Ved bygging må eksisterende E18 holdes 
åpen, og det må bygges en midlertidig avlastningsvei i området.  

 3A-2 – delstrekning B og C; da geoteknikk ved Østensjøvannet er svært utfordrende og det er store usikkerheter med hensyn på 
gjennomføringen. HMS og trafikkavvikling under anleggsgjennnomføring er svært utfordrende. Ved bygging må eksisterende E18 holdes 
åpen, og det må bygges en midlertidig avlastningsvei i området. Meget store investeringskostnader samt drifts og vedlikeholskostnader i 
forbindelse med tunneler. SVV kan ikke se at kostnadene med tunneler i Øst har så stor nytte at det er samfunnsmessig tilrådelig.  

 3A-3 – delstrekning C; Meget store investeringskostnader samt drifts og vedlikeholdskostnader i forbindelse med tunneler. SVV kan ikke 
se at kostnadene med tunneler i Øst har så stor nytte at det er samfunnsmessig tilrådelig. 

 Statens vegvesen fraråder følgende  alternativer 1B, delstrekning A og C og 3A-5, delstrekning A av følgende årsaker: 
 1B – delstrekning A og C; oppfyller ikke nasjonale mål når det gjelder kulturmiljøet på Sneissletta. Her blir boligområdet rasert av en 

ny E18. I delstrekning C oppfyller ikke alternativet nasjonale mål om beslag av dyrka mark 
 3A-5, delstrekning A; oppfyller ikke nasjonale mål når det gjelder kulturmiljøet på Sneissletta. Her blir boligområdet rasert av en ny 

E18. 
 
Begrunnelse: 
Alle alternativer er vurdert opp mot følgende punkter: 
 

 Måloppnåelse – avklare valg av alternativ/trase for ny E18 mellom Nygårdskrysset og Østfold grense.  
 Temaer i håndbok 140 Konsekvensutredninger: 

 Ikke prissatte konsekvenser (landskapsbilde, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø og kulturminner, naturressurser) 

 Prissatte konsekvenser (investeringskostnader, trafikale konsekvenser, støy og luftforurensning) 
 Andre forhold:  

 lokal- og regional utvikling 

 helse og trivsel 

 samfunnssikkerhet 

 konsekvenser i anleggsperioden 

 de ulike alternativenes mulighet for videreføring mot E18 i Østfold 
 



Alle alternativene med 4-felts motorveg har god måloppnåelse jfr drøfting av måloppnåelse i kapittel 6.3. Alternativet 1A med 2-feltsvei med 

midtdeler og forbikjøringsstrekninger vurderes som dårligere i forhold til målsettinger da det ikke oppfyller vegnormalen når det gjelder dagens og 

framtidig trafikkvekst 

Innen temaene lokal- og regional utvikling er det lite som skiller alternativene. Når det gjelder helse og trivsel har nærhet til Sneissletta og 

Kråkstad betydning for valg av trase. 

Konsekvenser i anleggsperioden har hatt stor innvirkning på anbefalingen da deler av områdene har dårlig grunnforhold, i noen tilfeller kvikkleire. 

Kostnader har betydning for anbefalingen da investeringskostnader samt drifts- og vedlikeholskostnader er høye ved valg av alternativer med 

tunnel.  

 
Tunnel som avbøtende tiltak 

Alle alternativene har tunnel i forslaget med unntak av alternativ 1A og 1B. Alternativene 3A-1, 3A-2 og 3A-3 skiller seg ut når det gjelder 

kostnader. Årsaken er antall tunneler i delstrekning C. Tunneler innebærer store investerings- og driftskostnader, og skal være avbøtende tiltak. 

Det er valgt tunnel i noen områder fordi det løser store utfordringer spesielt rundt geoteknikk, jordvern og kulturminner og kulturmiljø samt 

landskapstilpasning.  

 
I det følgende presenteres de viktigste argumentene for og mot de ulike alternativene. 
Ut fra beregninger av prissatte konsekvenser har alle alternativer negativ nettonytte pr. budsjettkrone. Konsekvenser for kulturminner- og kulturmiljø og 
jordvern har vært har vært førende faktorer for valg av trase. I tillegg har geoteknikk vært et sentralt tema. Det er ingen stor forskjell i nettonytte, det er da 
ikke avgjørende for valg av trase. 
 
Vannressurs har vært med i vurderingen, men anses ikke som avgjørende med begrunnelse i at …………………………….innsettes fra Petter…. 
 
Alternativ 1A  

2-felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt i eksisterende trase 

Fordeler  Ulemper 

Ingen tunneler Nedsatt beredskap pga midtdeler 

Mest økonomisk fordelaktige alternativ Trafikksikkerhet vurderes til dårligere for dette alternativet pga 
fletting 

Beslaglegger minst dyrka mark  

  

 Oppfyller ikke krav til standard etter vegnormalen i henhold til 



framtidige trafikkmengder 

 Strider mot nasjonale mål for ivaretakelse av kulturminner og 
kulturmiljø 

 Utfordringer i forhold til trafikkavvikling i anleggsfasen 

 Høy usikkerhet mht kostnader da geoteknikk langs Østensjøvannet 
er en stor usikkerhet 

 
Statens vegvesen vil ha innsigelse mot dette alternativet; alternativet tilfredsstiller ikke vegnormalens krav til standard for dagens og 
framtidig trafikkmengder I tillegg er det store utfordringer for HMS og trafikkavvikling under anleggsfasen som følger av geotekniske 
forhold.  
 
 

 
Alternativ 1B 
 4-felts motorveg i eksisterende trase 

Fordeler  Ulemper 

Ingen tunneler Store utfordringer under for HMS og trafikkavvikling under 
anleggsfasen 

 Strider mot nasjonale mål for ivaretakelse av kulturminner og 
kulturmiljø – Kråkstad kirke 

 Utfordringer i forhold til trafikkavvikling i anleggsfasen 

 Høy usikkerhet mht kostnader da geoteknikk langs Østensjøvannet 
er en stor usikkerhet 

 Beslaglegger mest dyrka mark, oppfyller ikke nasjonale mål for 
ivaretakelse av dyrka mark - jordvern 

 Store investeringskostnader 

  

  

  

 
Statens vegvesen har innsigelse mot delstrekning B i dette alternativet; Oppfyller ikke nasjonale mål for kulturmiljø/minner i strekning 
A og B. Det er store utfordringer knyttet til geotekniske forhold på deler av strekningen, spesielt strekning B. I tillegg er det 
utfordringer for HMS og trafikkavvikling pga nærhet til eksisterende E18 under anleggsfasen.  
 



Statens vegvesen fraråder alternativ 1B delstrekning A og C; oppfyller ikke nasjonale mål når det gjelder kulturmiljøet på Sneissletta. 
Her blir boligområdet rasert av en ny E18. I delstrekning C oppfyller ikke alternativet nasjonale mål om beslag av dyrka mark 

 
 
Alternativ 3A-1 

4-felts motorveg i ny trase 

Fordeler  Ulemper 

3 tunneler på strekningen – positivt for tema naturmiljø og 
landskap og til dels landbruk (på delstrekning C) 

Store utfordringer under for HMS og trafikkavvikling under 
anleggsfasen ved Østensjøvannet 

Ivaretar nærmiljøet på Sneissletta Høy usikkerhet mht kostnader da geoteknikk langs Østensjøvannet 
er en stor usikkerhet 

 Utfordringer i forhold til trafikkavvikling i anleggsfasen 

 Høy usikkerhet mht kostnader da geoteknikk langs Østensjøvannet 
er en stor usikkerhet 

 Beslaglegger mye dyrka mark 

 Store drifts- og investeringskostnader 

 Alternativet ivaretar ikke nærmiljøet i Kråkstad 
Bru ved Kråkstad er svært dominerende 

 Strider mot nasjonale mål for ivaretakelse av kulturminner og 
kulturmiljø – Kråkstad kirke 

 
Statens vegvesen har innsigelse mot delstrekning B og C i dette alternativet; Det er store utfordringer knyttet til geotekniske forhold på deler 
av strekningen, spesielt strekning B. I tillegg er det store utfordringer for HMS og trafikkavvikling pga nærhet til eksisterende E18 under 
anleggsfasen. Meget store investeringskostnader samt drifts og vedlikeholdskostnader i forbindelse med tunneler i delstrekning C. SVV kan 
ikke se at kostnadene med tunneler i Øst har så stor nytte at det er samfunnsmessig tilrådelig.  

 
 

  
 
Alternativ 3A-2 

4-felts motorveg i ny trase 

Fordeler  Ulemper 

3 tunneler på strekningen – positivt for tema naturmiljø og 
landskap  

Store utfordringer under for HMS og trafikkavvikling under 
anleggsfasen ved Østensjøvannet 



 Høy usikkerhet mht kostnader da geoteknikk langs Østensjøvannet 
og langs Retvedtsletta er en stor usikkerhet 

Alternativet ivaretar nærmiljøet i Kråkstad 
 

Utfordringer i forhold til trafikkavvikling i anleggsfasen 

 Beslaglegger mest dyrka mark totalt sett av 3A-alternativene, 
oppfyller ikke nasjonale mål for ivaretakelse av dyrka mark - 
jordvern 

 Store drifts- og investeringskostnader 

 Strider mot nasjonale mål for ivaretakelse av kulturminner og 
kulturmiljø – Kråkstad kirke 

 Alternativet har utfordringer mht støy på Sneissletta 

 
Statens vegvesen har innsigelse mot delstrekning B og C i dette alternativet; Det er store utfordringer knyttet til geotekniske forhold på deler 
av strekningen, spesielt strekning B. I tillegg er det store utfordringer for HMS og trafikkavvikling pga nærhet til eksisterende E18 under 
anleggsfasen. Meget store investeringskostnader samt drifts og vedlikeholdskostnader i forbindelse med tunneler i delstrekning C. SVV kan 
ikke se at kostnadene med tunneler i Øst har så stor nytte at det er samfunnsmessig tilrådelig.  

 
 

 
 
Alternativ 3A-3 

4-felts motorveg i ny trase 

Fordeler  Ulemper 

3 tunneler på strekningen – positivt for tema naturmiljø og 
landskap  

Store drifts- og investeringskostnader på grunn av mange tunneler 

Alternativet ivaretar nærmiljøet på Sneissletta Stor bru over jernbanen og Bølstadbekken vil oppfattes som et 
stort inngrep i dette landskapsrommet 

Alternativet ivaretar nærmiljøet i Kråkstad 
 

 

Alternativet er blant de beste av alternativene for ivaretakelse av 
jordvern 

 

Alternativet ivaretar kulturminner og kulturmiljø, nærmiljø og 
friluftsliv, naturmiljø og landskap 

 

Lang tunnel ved Holstad og kort tunnel ved Fredstad – av hensyn 
til jordvern og kulturmiljø/kulturminner 

 



 

Geoteknisk er dette en god løsning  

 
Statens vegvesen har innsigelse mot 3A-3 i delstrekning C; Meget store investeringskostnader samt drifts og vedlikeholdskostnader i 
forbindelse med tunneler i delstrekning C. SVV kan ikke se at kostnadene med tunneler i Øst har så stor nytte at det er 
samfunnsmessig tilrådelig. 

 
 

 
Alternativ 3A-4 

4-felts motorveg i ny trase 

Fordeler  Ulemper 

Kostnadsmessig nest mest fordelaktig  Store drifts- og investeringskostnader på grunn av tunneler 

Alternativet ivaretar nærmiljøet på Sneissletta Lang og høy bru over jernbanen og Bølstadbekken vil oppfattes 
som et stort inngrep i dette landskapsrommet 

Alternativet ivaretar kulturmiljøet på Holstad/Achim 
gård/Østensjøvannet 

 

Alternativet ivaretar naturmiljøet ved Østensjøvannet 
(naturreservat) 

 

Alternativet ivaretar nærmiljøet i Kråkstad 
 

 

Alternativet er nest best av alternativene for beslagleggelse av 
dyrka mark (nest best på 4-felt) 

 

Alternativet ivaretar kulturminner og kulturmiljø, nærmiljø og 
friluftsliv, naturmiljø og landskap 

 

Lang tunnel ved Holstad og Frestad – av hensyn til jordvern og 
kulturmiljø/kulturminner 
 

 

Geoteknisk er dette alternativet den beste løsningen  

  

 
Statens vegvesen anbefaler dette alternativet; alternativet ivaretar hovedtyngden av ikke-prissatte tema – hensynet til jordvern og 
kulturminner/kulturmiljø i tillegg til geotekniske forhold 
 
 



 
Alternativ 3A-5 

4-felts motorveg i ny trase 

Fordeler  Ulemper 

Mest økonomisk fordelaktige alternativet  Beslaglegger svært mye dyrka mark samlet. Strider mot nasjonale 
mål for ivaretakelse av dyrka mark 

Alternativet ivaretar nærmiljøet på Sneissletta Alternativet ivaretar ikke landskapshensynet på en god måte 

Alternativet ivaretar nærmiljøet i Kråkstad 
 

Kulturminner og kulturmiljø i delstrekning C er ikke ivaretatt 

1 tunnel (Holstad) Rasering av bomiljøet på Sneissletta 

Geoteknisk er dette alternativet en god løsning Kryssområdet på Holstad beslaglegger store arealer dyrka mark  

 Kryssområdet på Holstad er ikke til fordel for landskapsbildet 

 Stor bru over jernbanen og Bølstadbekken vil oppfattes som et 
stort inngrep i dette landskapsrommet 

 
Statens vegvesen fraråder alternativ 3A-5 delstrekning A; grunnet rasering av kulturmiljøet på Sneissletta  

 
 


