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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn 
Prosjektet E18 Retvet-Vinterbro er en del av Østfoldpakken, og har som overordnet 
mål å øke trafikksikkerheten på E18 Riksgrensen - Oslo. Planprogrammet er 
forankret i kommunedelplanen for E18 som ble vedtatt av kommunestyret høsten 
2012. I kommunedelplanen ble korridoren for ny E18 mellom Nygårdskrysset og 
fylkesgrensen Akershus-Østfold fastsatt.  Vedtatt kommunedelplan skal følges opp 
av detaljerte reguleringsplaner. Grunnet politisk behandling i Ski og Ås kommune er 
strekningen delt opp i tre delstrekninger som hver utgjør en egen reguleringsplan. I 
tillegg vil det bli utarbeidet en reguleringsplan for «Ny jord»-prosjektet. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 fikk Statens vegvesen, etter vedtak i 
kommunen, myndighet til å utføre de forberedende oppgavene, med å utarbeide og 
fremme forslag til planprogram og legge det ut til offentlig ettersyn. Utarbeidelsen av 
planprogrammet har foregått i tett dialog med kommunen. 
 
Plan- og bygningslovens § 4-1 stiller krav om at det utarbeides et planprogram for 
tiltak som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet skal 
redegjøre for formål, planprosess, medvirkning (spesielt i forhold til grupper som 
antas å bli særlig berørt), alternativer og behov for utredninger.  
 
For delstrekningen mellom Nygård - Retvet ble det gjennomført en 
konsekvensutredning som en del av kommunedelplanen. Når tiltaket er i tråd med 
vedtatt kommunedelplan, krever ikke plan- og bygningsloven at det skal utarbeides et 
planprogram for reguleringsplanfasen. Delstrekningen E18 Vinterbro - Nygård ble 
ikke konsekvensutredet i kommunedelplanen. Strekningen må derfor 
konsekvensutredes i forbindelse med reguleringsplan. Selv om det ikke er et krav 
etter plan- og bygningsloven, vurderer Statens vegvesen at det er hensiktsmessig 
med et samlet planprogram for hele prosjektet mellom Vinterbro – Retvet, for å 
fastsette de overordnede rammene og forutsetningene for prosjektet. For den delen 
av strekningen som ikke skal konsekvensutredes, fastsettes utredningsoppgavene 
gjennom kommunedelplanens bestemmelser. Vedtatt planprogram vil legge 
premisser for videre arbeid med reguleringsplanen. 
 
Planområdet og planens avgrensing 
Planområdet strekker seg fra fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold til 
Vinterbrosletta. Ny E18 vil utvides fra to-felts til fire-felts motorvei med fartsgrense på 
100 km/t. Den vedtatte korridoren fra kommunedelplanen ligger til grunn for arbeidet, 
og reguleringsplanen vil hovedsakelig omhandle arealer innenfor den 400 m brede 
korridoren. I forbindelse med anleggsperioden, omlegging av lokalveinett og «Ny-
jord»-prosjektet m.m. varslet Statens vegvesen et utvidet planområde. Dette påvirker 
ikke hovedgrepet for plasseringen av ny E18 som fortsatt vil være innenfor den 400 
meter brede korridoren. Planarbeidet vil også ta for seg løsninger for 
lokalveisystemet, gående og syklende, veiserviceanlegg, nødvendige arealer for 
anleggsgjennomføring og opparbeiding av erstatningsjord i forbindelse med «Ny-
jord»-prosjektet. 
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Planområdet med stiplet linje. Dagens E18 vist i rødt. Den vedtatte veikorridoren fra 

kommunedelplanen vises med skravur. Det varsles et større planområde enn korridoren fordi 
reguleringsplanen skal sikre tilgang til arealer for ulike funksjoner som anlegg, vannhåndtering, «Ny-

jord»-prosjektet med mer. Kilde: Planprogrammet s.10. 
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Oversikt som viser delstrekningene i blått, stiplet linje viser tunnelstrekning. Dagens E18 vises i rødt. 

Kilde: Planprogrammet s.11. 
 

De aktuelle delstrekningene er: 

 Strekningen E18 Vinterbro - Nygård med konsekvensutredning i Ås kommune 

 Strekningen E18 Nygård - kommunegrensen i Ås kommune 

 Strekningen E18 kommunegrensen - Retvet i Ski kommune 

 «Ny-jord»-prosjektet med konsekvensutredning i begge kommuner 
 
I tillegg kan det bli behov for egne reguleringsplaner for eventuelle massedeponier 
dersom deponiene ikke blir plassert i umiddelbar nærhet til veianlegget. 
 
Ny E18 i Ås kommune 
Ny E18 i Ås kommune går fra Vinterbrosletta og avsluttes ved kommunegrensen. 
Den totale strekningen er omtrent 9 km lang. Veilinjen starter ved Vinterbrosletta. Her 
vil kryssene omlegges, og veien utvides fra to til fire felt. Veien fortsetter så mot 
Nygårdskrysset. Sør for bebyggelsen på Nygård vil E18 dreie østover og fortsette i 
kanten av Holstadmarka øst for Sneissletta. Nytt Holstadkryss vil ligge i skogen nord 
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for dagens E18 og vest for jernbanen. Krysset vil bli planskilt med av- og 
påkjøringsramper til lokalveier slik at E18 kan gå uhindret gjennom området. Sør for 
kryssområdet vil ny E18 dreie fra øst- til vestsiden av dagens E18. Videre sørover vil 
veien krysse jernbanen og Bølstadbekken, før den går i tunnel i rett nord for 
Haugerud gård. Tunnelen vil bli ca. 1,5 km lang og vil komme ut nord for Nordre 
Skuterud gård. Grytelandsbekken vil bli krysset i bro. 
 
Dagens E18 vil bli nedgradert til fylkesvei 128. I forbindelse med reguleringsplan skal 
det gjennomføres en behovsanalyse på E18s sideveinett. Hensikten med analysen 
er å avklare om det er nødvendig å gjennomføre tiltak på lokalveinettet og 
atkomstveier langs hele strekningen. Busselskaper vil involveres i dette arbeidet. 
Statens vegvesen vurderer at med redusert trafikkmengde vil forholdene ligge bedre 
til rette for gående og syklende, derfor inngår i utgangspunktet ikke tiltak på 
nedklassifisert E18 i prosjektet. 
 
Premisser fra kommunedelplanen 
 
Overordnete fokusområder for videre planarbeid 
I det videre planarbeidet vil Statens vegvesen ha fokus på følgende: 

 å gi motorveianlegget god tilpasning til omkringliggende landskap 

 å redusere behovet for inngrep i dyrket mark gjennom håndtering av 
sideterrenget der det er mulig 

 å hindre uønsket avrenning fra veien til bekker og vassdrag 

 å finne løsninger for støyskjerming 

 å sørge for estetisk gode og varige løsninger på konstruksjoner i veilinja 

 å sikre effektive løsninger for anleggsgjennomføring 

 å opprettholde lokalveinett/lokale atkomstveier 

 å finne løsninger for viltkryssinger 

 å opprettholde gang- og sykkelveinettet 

 å sikre driftskryssinger for landbruket 
 
I behandlingen av kommunedelplanene ble det gjennomført meklingsmøte. I 
prosessen etter meklingsmøtet ble det avklart at det ikke er aktuelt med forlengelse 
av tunnel til Prestegårdsskogen. 
 
«Ny-jord»-prosjektet 
Ny E18 gjennom Ås og Ski kommune går gjennom et landbruksområde med høy 
nasjonal verdi. Det er en nasjonal målsetning at minst mulig landbruksareal skal 
bygges ned. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) stilte i 
kommunedelplanprosessen krav om at nedbygd jord skal erstattes med tilsvarende 
nydyrkede arealer. Kravet ble nedfelt i kommunedelplanens bestemmelser;  

 
«Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som 
følge av ny E18. Disse arealene med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet 
som den dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for begrense 
ulemper for landbruksinteresser vurderes som en del av 
reguleringsplanarbeidet».  

 
Planbestemmelsen lå til grunn for at Fylkesmannen trakk sin innsigelse mot ny E18. 
Hensikten med «Ny jord»-prosjektet er å finne erstatningsarealer for dyrka mark som 
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blir nedbygd som en følge av veiutbyggingen. Prosjektet er innarbeidet i E18 Retvet -
Vinterbro-prosjektet. Statens vegvesen har engasjert Bioforsk for å bistå vegvesenet 
i arbeidet med å gjennomføre planbestemmelsen. Det planlegges at prosjektet skal 
gå over to år og gjennomføres som en egen entreprise før selve veientreprisen. 
 
Offentlig ettersyn: 
 
Innkommende merknader 
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.02.2014 med forlenget 
frist til 17.03.2014. Totalt er det innkommet 54 merknader til planprogrammet, hvorav 
ti av merknadene omhandler både Ås og Ski kommune, 24 av merknadene 
omhandler kun Ås kommune, og de resterende Ski kommune. Grovt kan det skilles 
mellom offentlig myndigheter, fagmiljø/interesseorganisasjoner og private innspill. 
Innspillene fra private dreier seg om støy, veiens geometriske utforming, lokalveier 
og atkomstveier/driftskryssinger for landbruket og generelle problemstillinger knyttet 
til landskapsbildet og friluftsinteresser. Fagmiljøene og interesseorganisasjonene har 
vært opptatt av vannkvalitet, biologisk mangfold og forhold som påvirker jordbruket. 
Offentlige myndigheter har bl.a. uttalt seg om jordvern, hensynet til landbruksdrift, 
anleggsperiode og naturmangfold. 
 
Rådmannen har gått gjennom uttalelsene og mener at forslagsstiller oppsummerer 
disse på en god måte. Det gjøres derfor ikke ytterligere gjengivelse av uttalelsene 
her. Forslagsstillers kommentarer vurderes også i all hovedsak å være i tråd med 
rådmannens oppfatninger. Under er det trukket frem noen hovedpunkter fra 
uttalelsene for å belyse disse ytterligere. 
 
Støy 
Et gjennomgangstema for flere av innspillene er støy. Flere opplever støy fra dagens 
E18 som skjemmende og frykter at dette vil forverre seg med ny E18. Noen peker på 
store landskapsmessige utfordringer, da bebyggelse vil ligge høyere i terrenget enn 
veien. Andre er igjen opptatt av konsekvenser for dyrelivet, og da særlig fuglelivet.  
 
Rådmannens kommentarer 
Plager forårsaket av støy er et økende problem og en utfordring for folkehelsen. 
Rådmannen har forståelse for bekymringene, og forutsetter at Statens vegvesen 
iverksetter avbøtende tiltak innenfor gjeldende lovverk. Rådmannen vurderer likevel 
framtidig E18-trase som en forbedring, da ny E18 vil bli lagt utenfor eksisterende 
bebyggelse. 
 
Vinterbrokrysset og utvidelse av veibanen mot Nygårdskrysset 
Vinterbrokrysset knytter E18 og E6 sammen og er et viktig knutepunkt i regional 
sammenheng. Tre alternative kryssløsninger er vurdert. Felles for løsningene er en 
utbedring av veigeometrien og økning i kapasitet på koplingen mellom E18 og E6 i 
forhold til dagens løsning. Gjennom simuleringer har man konkludert med at to av tre 
løsninger ikke har tilstrekkelig kapasitet for en tilfredsstillende trafikkavvikling med 
fremtidige trafikkmengder. 
 
Videre utvidelse av veien mot Nygårdskrysset er planlagt på vestsiden av veien og vil 
beslaglegge ca. 10 meter. I tillegg kommer grøft og opparbeiding av sideterreng. På 
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grunn av tilpassing til Nygårdskrysset og Da Vinci-broen er bredden på midtdeleren 
redusert til 2 m på strekningen mellom Vinterbro og Nygård. 
 

 
 

Prinsippskisse som viser løsning for Vinterbrokrysset som det arbeides videre med. Kilde: 
Planprogrammet s. 23. 

 

Rådmannens kommentar 
Rådmannen viser til vegvesenets vurderinger for løsninger av Vinterbrokrysset. Da 
Vinci-broen er et viktig og særpreget landemerke i området, og rådmannen er positiv 
til at man etterstreber å beholde broen. 
 
Sneissletta 
Flere beboerne på Sneissletta har gjennom høringsuttalelsene uttrykt bekymring og 
motforestilling mot å stenge dagens E18 for gjennomgangstrafikk. Beboerne frykter 
en stenging av veien vil gå utover kollektivtilbud og avskjære bomiljøet på Sneissletta 
fra omkringliggende nærmiljø. Statens vegvesen vil i videre planarbeid vurdere ulike 
løsninger med hensikt å sikre atkomst til bebyggelsen på Sneissletta.  
 
Vegvesenet har vært i dialog med lokal- og ekspressbusselskap for å finne frem til 
løsninger for kollektivtrafikken. I samråd med busselskapene er det konkludert med 
at det etableres holdeplasser i nærheten av Nygårdskrysset med god 
overgangsmulighet fra ekspressbuss til lokalbuss. Uansett løsning for dagens E18 vil 
gang- og sykkelveiforbindelse fra Sneissletta i retning Nygårdskrysset opprettholdes. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen vurderer det som svært viktig å tilrettelegge for et godt kollektivtilbud 
som knytter Sneissletta til både nærmiljøet og arbeidsmarkedet. Videre ser 
rådmannen det som viktig å opprettholde fysiske forbindelser til nærmiljøet, men ser 
at dette må vurderes opp mot bl.a. hensynet til dyrket mark i påfølgende 
reguleringsplanarbeid. 
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Holstadområdet 
 

 
 

Plassering av Holstadkrysset. De rosa linjene viser kryssets plassering i kommunedelplanen. De gule 
linjene viser løsningen som videreføres i reguleringsplanen. Kilde: Planprogrammet s. 25. 

 
 

Holstadkrysset 
Krysset skal være planfritt, med koblinger til lokalveinett gjennom ramper. Løsningen 
er plasskrevende, og man har derfor etter en vurdering flyttet kryssets plassering 
lenger nord i skogsområdet. Løsningen gir et betydelig mindre arealbeslag av dyrket 
mark, samtidig som koblinger til lokalveinett kan løses på en tilfredsstillende måte. 
 
Ny fylkesvei 152 
I planarbeidet vil en mulig omlegging av fv. 152 langs jernbanen vurderes. Statens 
vegvesen presiserer imidlertid at det ikke kan forventes at prosjektet E18 Vinterbro - 
Retvet utarbeider en reguleringsplan for ny fv. 152 eller påtar seg bygging av denne. 
Statens vegvesen påpeker at fv. 152 ikke er prioritert i 2014 -2017, i Akershus 
fylkeskommunens forslag til samferdselsplan for Akershus. 
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Løsninger for gående og syklende 
Det vedtatte veialternativet går i tunnel gjennom Holstadområdet. Dagens forbindelse 
for gående og syklende kan derfor opprettholdes. Mulig kryssing av E18 for turvei 
langs Østfoldbanen vil vurderes innenfor planområdet. 
 
Kryssing av Østfoldbanen 
Statens vegvesen vurder både kryssing over og under Østfoldbanen. Begge 
løsninger har store tekniske utfordringer, både knyttet til anleggsfasen og i tilknytning 
til permanent løsning. Videre arbeid vil gjøres i nært samarbeid med Jernbaneverket. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen har forståelse for begrensingene prosjektet opererer innenfor, men 
påpeker at det er viktig at ny E18 hensynstar fremtidige behov, i den grad det er 
mulig, særlig med tanke på gående og syklende. Det forutsettes at det legges til rette 
for en funksjonell gang- og sykkelvei fra Ås, via Holstad til Nordby. 
 
Rådmannen forutsetter likedan at forbindelser mellom viktige friluftsområder sikres i 
det videre planarbeidet. 
 
Konklusjon med begrunnelse 
Rådmannen vurderer planprogrammet som godt utarbeidet. Forslagstiller har i stor 
grad lagt til rette for medvirkning og har, så langt det er hensiktsmessig, innarbeidet 
innkomne innspill. 
 
Rådmannen mener planprogrammet danner et godt utgangspunkt for påfølgende 
reguleringsplanarbeid, og anbefaler at planprogrammet fastsettes. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Hovedutvalgets vedtak kan ikke påklages. Endelig kommunestyrevedtak kan 
påklages. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Kommunestyrets vedtak er juridisk bindende straks vedtaket er fattet. 


