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Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 
 

Ås, 03.05.2022 
 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 

Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  
 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Uttalelse til interpellasjon i Ås kommunestyre angående ny E18 (22_00126-9 ) 
2. Tilsvar SD ang bomfinansiering E18 Retvet - Vinterbro (22_00555-2)   

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Statens vegvesen  



Ås kommune 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Det vises til følgende interpellasjon:  
Kommunestyret ber om sak om følgende forslag: Ås kommune oppfordrer til at 

firefelts ny E18 mellom Retvet og Vinterbro vurderes for en maksimal hastighet 
på 90 km/t, med hensikt å gjøre prosjektet mer økonomisk og miljømessig 

bærekraftig, og å redusere totalkostnad, arealbeslag og trafikklekkasje.  
 
Etter henvendelse fra Ås kommune har Statens vegvesen gitt uttalelse til 

interpellasjon fremsatt i Kommunestyret 09.02.22.  
 

Statens vegvesen henviser til at prosjektet har klare miljø- og effektmål, og at 
de fortsetter arbeidet med å se på ulike løsninger for å redusere kostnader, 

arealinngrep og klimagassutslipp. Uttalelsen fra Statens vegvesen er vedlagt.  
 
I tilsvaret fra Samferdselsdepartementet (SD) (vår ref. 22/00555-2), på 

fellesbrevet fra Nordre Follo, Ås og Indre Østfold av 01.02.22 så nevnes det at 
SD har gitt åpning for enkelte justeringer utover vanlig praksis i bompengesaker. 

Brevet er vedlagt.  
 
Dette vil også bli omtalt nærmere i orienteringssaken med arbeidsgruppas 

rapport som legges frem Ås FSK 1.juni og NF FSK 2. juni. Viken Fylkeskommune 
vil legge frem selve rapporten, og Ås/NF har i tillegg utarbeidet et felles 

orienteringsnotat. 
 
Vurdering: 

Statens vegvesen beskriver i sitt svar at prosjektet har klare mål og rammer, og 
at de fortsetter arbeidet med å se på ulike løsninger for å redusere kostnader, 

arealinngrep og klimagassutslipp. 
 
En administrativ arbeidsgruppe som ble nedsatt etter befaring med våre to 

kommuner, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet i 
juni 2021, har vurdert tiltak for å ivareta et forsvarlig og helhetlig 

transportsystem i Ås og Nordre Follo. 
 
Rapporten fra arbeidsgruppa vil være en del av saksfremlegget når nytt forslag 

til finansiering av nye E18 skal opp til ny behandling høsten 2022. 
Kommunestyrene i Ås og Nordre Follo vil da avgjøre om føringene i vedtaket fra 

desember 2020 er oppfylt. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at saken tas til orientering. 

 


