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Uttalelse til interpellasjon i Ås kommunestyre angående ny E18 

Viser til deres brev av 22. februar 2022 hvor kommunen har bedt om en uttalelse/vurdering 
fra Statens vegvesen om vedtatt interpellasjon:  
 

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 totalkostnaden, arealbeslag og 
trafikklekkasje.  

 
E18 prosjektet har i lenger tid vurdert ulike muligheter for å redusere kostnadene ved 
utbyggingen uten at kvaliteten eller prosjektets samfunns- og effektmål blir endret.  
 
Samfunnsmål. 
Etter KS1 behandling av KVU for E18 Knapstad-E6 i Follo ble følgende samfunnsmål 
besluttet:  
- Samfunnets belastning på grunn av trafikkulykker skal reduseres 
- Utviklingen av et effektivt transportsystem fra svenskegrensa til Oslo sentrum 

 
Effektmål. 
- Redusert antall drepte og hardt skadde 

o Indikator for måloppnåelse: ingen drepte eller hardt skadde på strekningen E18 
Retvet-Vinterbro etter vegåpning  

- Redusert reisetid for personer og gods mellom Indre Østfold og Oslo  
o Indikator for måloppnåelse: redusert kjøretiden med 6 minutt fra Retvet til 

Vinterbro. 
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Det er i prosjektbestillingen satt krav om at strekningen mellom Retvet og Nygårdskrysset 
skal dimensjoneres for hastighet 110 km/t slik at det er mulig å oppnå en reduksjon av 
reisetiden på 6 min på strekningen. Reguleringsplanen er derfor utarbeidet med 110 km/t 
som dimensjonerende hastighet.  
 
Etter gjeldene vegnormaler skal vegklasse H3 (se Figur 1) benyttes ved dimensjonering for 
110 km/t for ÅDT1 større enn 12.000. På strekningen Retvet-Holstad er ÅDT i 2030 
beregnet til 18.400. Prosjektet har fått innvilget søknad om bredere midtdeler for plassering 
av belysning og drenering, det vil si at det planlegges å bygge med totalbredde på 25 m. 
Vegklasse H3 og 110 km/t krever tunnelprofil2 T10,5. I Holstad tunnelen er det p.g.a. 
kurvaturen behov for ekstra breddeutvidelse for å sikre tilstrekkelig sikt.  
 

 
Figur 1 Vegklasse H3 
 
Statens vegvesen har fått et utredningsoppdrag fra Samferdselsdepartementet om å vurdere 
endringer i tverrprofiler i forhold til hastighet og ÅDT. Denne utredningen kan gjøre det 
mulig med et smalere tverrprofil for E18. Dette er noe prosjektet vil vurdere.  
 
Det er mulig innenfor dagens vegnormaler å redusere skulderbredden. På den 14 km lange 
strekningen mellom Retvet og Nygårdskrysset, vil f. eks en redusert vegbredde på 2,5 meter 
gi en reduksjon på ca. 28 daa av beslaglagt areal.  
 
Prosjektet har gjort en enkel kostnadsberegning med tverprofil på 22,5 meter og det ser ut 
til at en slik endring vil kunne redusere både kostnadene, klimagassutslipp, arealinngrep og 
med det også øke nytten. 
  

 
1 ÅDT = årsdøgntrafikk = gjennomsnittlig trafikk per døgn i løpet av ett år 
2 Tunnelprofil angir hvor stor den totale vegbredden i tunneler skal være. Det vil si at en tunnel med profil T10,5 har 
vegbredde på 10,5 meter. 
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Prosjektet fortsetter arbeidet med å se på ulike løsninger for å redusere kostnader, 
arealinngrep og klimagassutslipp. Det sees blant annet på muligheten for å redusere 
omfanget av den planlagte utbyggingen av Vinterbrokrysset.  
 
 
 
 
E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjord 
Med hilsen 
 
 
 
Anne-Grethe Nordahl 
prosjektleder  
  
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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