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Saksprotokoll

R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro -
Planprogram

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/00341
Behandlet av Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/14 08.05.2014
2 Kommunestyret 31/14 27.05.2014

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:

• Pkt 1.11 Premisser for tekniske løsninger
Etter setningen «Det planlegges for skiltet fartsgrense 100 km/t, med unntak
av selve Vinterbrokrysset hvor fartsgrensen vil bli 80 km/t på grunn av kryssets
geometriske egenskaper.» tilføyes:

o Konsekvensene ved enhetlig fartsgrense på hele strekningen utredes.

• Pkt 2.2.1 Løsning for Vinterbrokrysset
Etter setningen «Figur 8 - viser en prinsippskisse av løsningen som det skal
arbeides videre med i reguleringsplan for Vinterbro - Nygård.» tilføyes:

o Løsningsforslaget vist i dette dokument (benevnt alternativ 4) skal
utredes på samme måte og med samme detaljeringsgrad og -nivå som
alternativ 3.

Votering:
Innstillingen med FrPs tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes planprogram for
R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro, datert 04.04.2014, med
følgende tilføyelser:

• Planprogrammet pkt. 1.8 Behovsanalyse ny 128 (dagens E18), 4. avsnitt
endres i tråd med Kommunedelplanens pkt. 3.3 til:

o Det gjøres en nærmere vurdering av behov for tiltak på dagens E18 for
å legge forholdene til rette for gående og syklende.
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• Pkt 1.10 Veiserviceanlegg – Innfartsparkering
Som nytt siste avsnitt under Innfartsparkering legges til:
Uavhengig av arbeidet med «strategi for innfartsparkering i Akershus» skal det
utredes plassering av innfartsparkering både ved Holstad, Nygård og
Vinterbrokrysset.

• Pkt 1.11 Premisser for tekniske løsninger
Etter setningen «Det planlegges for skiltet fartsgrense 100 km/t, med unntak
av selve Vinterbrokrysset hvor fartsgrensen vil bli 80 km/t på grunn av kryssets
geometriske egenskaper.» tilføyes:

o Konsekvensene ved enhetlig fartsgrense på hele strekningen utredes.

• Pkt 2.2.1 Løsning for Vinterbrokrysset
Etter setningen «Figur 8 - viser en prinsippskisse av løsningen som det skal
arbeides videre med i reguleringsplan for Vinterbro - Nygård.» tilføyes:

o Løsningsforslaget vist i dette dokument (benevnt alternativ 4) skal
utredes på samme måte og med samme detaljeringsgrad og -nivå som
alternativ 3.

• Pkt 2.4.3 Gående og syklende
Setningen «På grunn av dette anses ikke problemstillingen som aktuell, og blir
ikke utredet videre i planarbeidet.» strykes og erstattes med:

o Prosjektet skal vurdere og finne en akseptabel løsning på hvorledes
sykkelveiene langs Østfoldbanens vestside kan sammenkobles.

o Det skal avsettes plass/mulighet slik at sykkelveien kan føres
over/under ny E18 sammen med jernbanen, avhengig av om ny E18
skal gå på bro eller graves ned.

o Reguleringsplanen for ny E18 bør derfor inneholde den del av
sykkelveien som kommer til å ligge innenfor reguleringsplanens
utstrekning.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 2. juni 2014

Rita Stensrud
Konsulent
Politisk sekretariat
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