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Viser til kommunestyremøte den 14. des og uklarhet som også er protokollført. Sender derfor 

til kommende møte: 

 

Foreslått tekst: 

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.   

 
INTERPELLASJON – MAKSIMAL HASTIGHET PÅ NY E18 RETVET-VINTERBRO 

Forslag til vedtak 

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.    

  

Begrunnelse 

Hovedbegrunnelsen for utbyggingen av det aktuelle strekket er kapasitet og sikkerhet. Begge deler 

ivaretas med dette forslaget, ja det blir enda sikrere med forslaget. Med lavere hastighet trenger 

veien i tillegg mindre areal enn en vei som er bygd for 110 km/t. Og da blir det både billigere for 

lommebøkene til våre innbyggere, og vi gjør mindre inngrep i naturen vår. Og det blir mindre støy fra 

trafikken med lavere hastighet. 

Dette over er velkjente argument, men myndighetene gjennom sine enheter Statens vegvesen og 

Nye veier har i liten grad tatt disse argument til følge. I september 2021 har Nye veier gått offentlig 

ut og sagt at de nå vurderer redusert hastighet fra 110 til 90 km/t på planlagte utbygginger. 

  

Forslagsstiller 

Ås Venstre 
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Olav Fjeld Kraugerud 

Solfallsveien, Ås 

olav.kraugerud@gmail.com 

tlf: 41 61 73 37 

-------------------------------------- 
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søn. 5. des. 2021 kl. 23:47 skrev Olav Fjeld Kraugerud <olav.kraugerud@gmail.com>: 
Hei politisk sekretariat! 

Venstr eønsker å sende inn denne til førstkommende kommunstyre. 

 

INTERPELLASJON – MAKSIMAL HASTIGHET PÅ NY E18 RETVET-VINTERBRO 

Forslag til vedtak 

Ås kommune mener en firefelts ny E18 mellom Retvet og Vinterbro bør planlegges for en maksimal 

hastighet på 90 km/t. 

  

Begrunnelse 

Hovedbegrunnelsen for utbyggingen av det aktuelle strekket er kapasitet og sikkerhet. Begge deler 

ivaretas med dette forslaget, ja det blir enda sikrere med vårt forslag. Med lavere hastighet trenger 

veien i tillegg mindre areal enn en vei som er bygd for 110 km/t. Og da blir det både billigere for 

lommebøkene til våre innbyggere, og vi gjør mindre inngrep i naturen vår. Og det blir mindre støy 

fra trafikken med lavere hastighet. Om dette gjør det hensiktsmessig å benytte eksisterende trasé er 

det ønskelig. Men en firefelts vei tar plass og trafikken belaster naturen. Det kan teknisk sett være 

plass til firefelts langs Østensjøvannet, men da må vi velge mellom naturreservat og dyrka mark. Når 

det gjelder Østensjøvannet, er det naturlig også å tenke på samlet belastning. En ny østre linje 

kommer til å påvirke Østensjøvannet og trekkruter for fugler. De to utbyggingene må derfor sees 

sammen. 

Dette over er velkjente argument, men myndighetene gjennom sine enheter Statens vegvesen og 

Nye veier har i liten grad tatt disse argument til følge. I september 2021 har Nye veier gått offentlig 

ut og sagt at de nå vurderer redusert hastighet fra 110 til 90 km/t på planlagte utbygginger. 

  

Forslagsstiller 

Ås Venstre 
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