
Forslag til reguleringsplan 
E18 Retvet-Vinterbro
Bakgrunn for prosjektet
Vegprosjektet E18 Retvet–Vinterbro er 16 km langt. Streknin-
gen starter ved fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold på 
Retvet, og går gjennom Ski og Ås kommuner med henholds-
vis 7 km og 9 km. Reguleringsplanen er basert på traseen 
beskrevet i kommunedelplan for E18, vedtatt i Ski og Ås 
kommuner i 2012.

Retvet-Vinterbro er en delstrekning av E18 mellom Oslo og 
Stockholm. Ved prosjektets avslutning vil det være etablert 
motorvegstandard langs hele E18 fra Oslo til riksgrensen ved 
Ørje. De fremste målsettingene ved utbyggingen er:

• Økt trafikksikkerhet – Spesielt nedgang i de mange 
 alvorlige møteulykkene
• Økt fremkommelighet gjennom økt kapasitet – Kjøretid fra  
 Retvet til Vinterbro vil reduseres med ca. 6 minutter
• Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes   
 utenom Kråkstad, blant annet for å unngå konflikt med   
 lokaltrafikk 

Beskrivelse av tiltaket
Vinterbrokrysset skal bygges om for å gi plass til to felt for 
E18 i begge retninger. Ombyggingen gjøres hovedsakelig 
innenfor dagens vegareal, men gir en utvidelse av vegarealet 
mot vest. Dette innebærer en høyere fjellskjæring enn i dag, 
og beslag av areal mot Vinterbro barnehage. Ny bru for E18 
over E6 kommer i konflikt med arealet der Sporvognsmuseet 
ligger i dag, og det må derfor flyttes.

Nygårdskrysset vil i hovedtrekk beholdes som i dag, men det 
lages holdeplasser for ekspressbuss på rampene.  Sør for 
kryssområdet er det foreslått døgnhvileplass for 25 kjøretøy, 
og det er satt av et areal til innfartsparkering ved østre rund-
kjøring. Det lages en undergang for gående og syklende 
under gamle Kongevei, ved østre rundkjøring. Leonardo da 
Vinci bru beholdes. Ny E18 vil senkes noe for å kunne passere 
under brua. 

Nordvest for dagens Holstadkryss etableres det et nytt 
toplanskryss. Ved dette krysset etableres det en kontrollplass 
for kjøretøy, som erstatning for dagens kontrollplass ved 
Rissletta. Fylkesveg 152 mellom Ski og Ås vil ikke bli berørt av 
ny E18. Ny E18 legges under jernbanen på Holstad, krysser 
Bølstadbekken i bru og går videre inn i tunnel under 
Haugerud gård. 

Fra Nordre Skuterud gård krysser E18 over Grytelandsbekken 
i bru, og ligger videre i skjæring gjennom Grytelandsskogen. 
Over Glenneområdet ligger vegen delvis i skjæring og delvis 
på fylling, og krysser Bjastadveien om lag på nivå med 
dagens terreng. E18 krysser Kråkstadelva på bru, og går 
videre i tunnel under Frestadåsen og Liåsen.

Ved Retvet kobles vegen til neste delstrekning, Knap-
stad-Retvet, som er under utbygging og skal ferdigstilles i 
løpet av 2016.
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Kartet viser ny E18 mellom Retvet i Ski kommune og VInterbro 
i Ås kommune.



Naturressurser –”Ny jord”
I planbestemmelsene til kommunedelplanen for E18 fra 2012 
står følgende: 

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

For å følge opp denne bestemmelsen har Statens vegvesen 
igangsatt et pilotprosjekt med tittelen «Ny jord». I dialog med 
grunneierne i planområdet har vi funnet egnede og ønskede 
arealer for oppdyrking, som videre har blitt silt og deretter 
konsekvensutredet i henhold til Plan- og bygningsloven. 
Områdene som etter konsekvensutredningen ikke viste seg 
å ha store konflikter med andre tema, ble foreslått regulert 
oppdyrket. Reguleringsplanen for disse arealene har vært ute 
på høring, og ble vedtatt av kommunene Ås og Ski henholds-
vis 10. juni og 2. september 2015.

Statens vegvesen arbeider videre med ”Ny jord”-prosjektet 
for å avklare enkelte prinsipielle spørsmål knyttet til verdset-
ting og tiltredelse. Vi må avvente bevilgning før vi kan utar-
beide detaljerte planer for hvert enkelt ”Ny jord”-område, og 
starte selve jordflyttingen. 

Kostnader og finansiering
Utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er anslått til å koste 
om lag 7 milliarder kroner, hvor halvparten av summen skal 
dekkes av statlige midler og resten finansieres med bom-
penger. 

Anleggsgjennomføring
Starttidspunktet for utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er 
foreløpig uavklart, men i inneværende Nasjonal transportplan 
(NTP) er det forutsatt at anleggsarbeidet skal starte i 2023. 
Planarbeidets fremdrift åpner for tidligere anleggsstart. For-
ventet fremdrift for prosjektet vil indikeres i NTP for 2018-2027, 
som fremlegges av transportetatene våren 2016. 

Konsekvenser av tiltaket
Trafikk
Ny E18 er dimensjonert for fremtidige trafikkmengder og 
hastighet 110 km/t. Eksisterende E18 vil etter utbyggingen om-
klassifiseres til fylkesveg 128, og få sterkt redusert trafikkmengde. 
Trafikkforhold og sikkerhet vil med dette være betydelig forbedret 
på både ny og gammel E18.

Alle lokalveger og adkomster som berøres av ny E18 er 
foreslått opprettholdt. De vil legges under eller over ny E18.

Støy 
Ny E18 har positiv virkning for en del boliger som er støyutsatt 
i dag. Dette gjelder særlig for Sneissletta og en del spredt be-
byggelse mellom Holstad og Retvet, som vil få større avstand 
til E18. Støy reduseres også på Nygårdsåsen, gjennom støy-
skjermingstiltak. 

Noen boliger vil få en ny støysituasjon som følge av E18. 
Disse er skjermet i størst mulig grad ved hjelp av terreng-
forming, støyvoll eller støyskjerm. Eksisterende boliger som 
får støynivåer over gjeldende grenseverdier vil vurderes for 
støytiltak neste planfase.

Landskap 
Det er lagt vekt på at ny E18 best mulig skal tilpasses landska-
pet for å redusere vegens barrierevirkning. Dette gjøres blant 
annet ved å legge veien dypere enn dagens terreng der det 
er mulig, for å begrense eksponering mot omgivelsene og 
redusere støy fra vegen. 

Det er gjort vurderinger av hvor mye eksisterende vegetasjon 
som kan bevares, og hvor det skal plantes ny vegetasjon. 
Pent sideterreng og utsikt med jevne mellomrom gir en god 
kjøreopplevelse og bidrar til økt trafikksikkerhet. Alle fjell-
skjæringer, deponiområder, kryssområder, bruer, tunnel-
portaler og øvrig sideterreng er vurdert og bearbeidet med 
hensyn til estetisk utforming. 

Anleggsperioden vil vare fra 3 til 7 år, avhengig av hvordan 
strekningen deles inn i ulike entrepriser. «Ny jord» er planlagt 
gjennomført som egen entreprise i forkant av vegutbyggin-
gen.

Grunnerverv
Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette 
er i hovedsak arealer til fremtidig veg og veganlegg, men 
også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperi-
oden. Midlertidig beslaglagte arealer vil bli istandsatt og 
tilbakeført til eiendommene etter at anlegget er ferdigbygd.

Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt i reguleringspla-
nen. Planen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, 
og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse 
eiendommene.

Innspill og behandling
Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan 
for ny E18 gjennom Ås og Ski. Alle som er direkte berørt av 
planforslaget får tilsendt brev når planen legges ut på høring. 
Høringen vil også bli kunngjort i lokalaviser og på 
kommunenes nettsider. 

I høringsperioden vil Statens vegvesen invitere til åpne møter 
der vi informerer om planforslaget. Plankart, planbeskrivelse 
og vedlegg (fagrapporter, notater o.l.) er tilgjengelig på nett-
sidene våre. Det vil ligge trykte utgaver av planforslaget i Ås 
rådhus, Ski rådhus og biblioteket i Ski. 

I høringsperioden kan du sende inn dine innspill og kommen-
tarer til planen. 
I etterkant vil alle innspill bli sammenfattet og besvart av 
Statens vegvesen. Som følge av innspill kan det komme en-
dringer i planforslaget.  Revidert planforslag og andre saks-
dokumenter sendes deretter over til kommunene for politisk 
behandling. Planen vil bli behandlet av Ski og Ås kommuner 
høsten 2016. 

Naturmiljø
Motorvegen skjermes med viltgjerder, og det tilrettelegges 
for viltkryssing ved Sørliåsen i Ås kommune og i Gryte-
landsskogen i Ski kommune. I tillegg vil det være mulig for 
viltet å krysse vegen under bruer og over tunneler. Det er 
gjort kartlegging og funn av salamandere nordøst for nytt 
Holstadkryss, noe som har påvirket plasseringen av deponier 
i området. 

Nærmiljø og friluftsliv 
Ferdselsårer og oppholdssoner for friluftsliv er kartlagt, for å 
vurdere hvilke tiltak som kan redusere negative konsekven-
ser av ny E18. Faktorer som skal begrenses er vegens støy, 
synlighet og barrierevirkning i landskapsrom/nabolag. Dette 
gjøres ved hjelp  av terrengform, vegetasjon og tunneler (støy 
og synlighet) og kryssingsmuligheter over tunneler, bruer og 
viltlokk (barrierevirkning).

Vannmiljø
Alt overvann fra ny E18 skal samles opp og renses før det 
ledes ut til resipient. Rensing av overvann gjøres ved bruk av 
åpne sedimentasjonsdammer, lukkede renseanlegg, sand-
fang med oljeavskillere og infiltrasjon i sideskråninger. Disse 
renseløsningene vil fjerne partikkelbundne forurensinger. Det 
finnes per i dag ingen effektive måter å hindre avrenning av 
vegsalt ut i naturen. Reduksjon av avrenning av vegsalt gjøres 
best ved god plassering av veglinja i forhold til resipient, og 
eventuelt bortføring av vann til mindre sårbare resipienter.

Kulturmiljø
Ny E18 går gjennom et område med svært høy tetthet av 
kulturminner. Akershus fylkeskommunes arkeologer har fore-
tatt undersøkelser i felt, og gjort flere nye funn. Alle funn blir 
kartfestet i databasen askeladden.ra.no. Der ny veg kommer i 
konflikt med automatisk fredede kulturminner, blir disse søkt 
frigitt fra Riksantikvaren. Noen av de frigitte kulturminnene vil 
bli gravd ut i regi av Kulturhistorisk museum før anleggs-
arbeidet starter. 

 Illustrasjonen viser Retvet bru, med ny fv.128 under. Bergergårdene ligger øverst i bildet. Ved Holstad i Ås skal det bygges nytt toplanskryss. Til venstre er ny kontrollplass for kjøretøy vist. Øverst i midten skimtes tun-
nelportalene til Holstadtunnelen, under Haugerud gård.

Retvet Holstadkrysset



Elin Bustnes Amundsen
Prosjektleder E18 Ørje-Vinterbro
E-post: elin.amundsen@vegvesen.no
Telefon: 992 11 565

Lisa Steinnes Rø
Planleggingsleder E18 Retvet-Vinterbro
E-post: lisa.ro@vegvesen.no
Telefon: 416 75 186

Astrid Høie Fredheim
Assisterende planleggingsleder E18 Retvet-Vinterbro
E-post: astrid.fredheim@vegvesen.no
Telefon: 936 32 132

Mer informasjon om E18 Ørje-Vinterbro finner du på nett:
www.vegvesen.no/vegprosjekter/e18ostfold

Følg utbyggingen av E18 på Facebook:
www.facebook.com/e18orjevinterbro/

Oversikt Vinterbro

Kråkstadelva

Illustrasjonen viser Vinterbrokrysset etter ombygging. Øverst til høyre er Myråsdalen og Kveldro næringsområde. 

Illustrasjonen viser Kråkstadelva bru, med Frestadtunnelens portaler til høyre i bildet. Nesveien krysser under brua.

Har du spørsmål knyttet til detaljer i reguleringsplanen? 
Kontakt: 


