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FORORD
Statens vegvesen planlegger ny E18 mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune.
E18 Ramstadsletta–Nesbru er etappe to av tre av E18 Vestkorridoren.
Planleggingen av etappe 2 omfatter ny E18 med tilhørende lokalvegsystem, samt tilrettelegging for
byutvikling i områder langs E18-traseen.
I utarbeidelsen av reguleringsplan for E18 Vestkorridoren Ramstadsletta-Nesbru har Statens vegvesen
engasjert Norconsult som rådgiver.
Utgangspunktet for reguleringsplanarbeidet er vedtatte kommunedelplaner (KDP) for strekningen Lysaker–
Slependen i Bærum (vedtatt i 2014) [1] og for strekningen Slependen–Drengsrud i Asker (vedtatt i 2016) [2].
I første fase av arbeidet (konseptfasen) var det forutsatt at løsningene som ligger til grunn i vedtatte KDP-er
skulle optimaliseres.
Denne samlerapporten oppsummerer konseptfasen. Konseptfasen omfatter utarbeidelse av forprosjekt, med
alternativer til KDP-løsningene, og danner grunnlag for Statens vegvesens faglige anbefaling av
totalkonsept. Prosessen med utvikling, siling og optimalisering av konsepter, som har ledet frem til
konseptanbefalingen, har blitt lagt opp gjennom flere delprosesser og trinn. En nærmere beskrivelse av
prosessen og rapportens oppbygning er gitt kapittel 1.2.
Samlerapporten vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet med optimalisering og detaljering av løsninger i
detaljplanen og reguleringsplanene (én for Asker kommune og én for Bærum kommune).

Sandvika 24.03.2022
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Sammendrag
Bakgrunn og formål
E18 gjennom Vestkorridoren er en av landets høyest trafikkerte europaveger og en hovedåre for
gods/næringstrafikk og persontrafikk inn mot Oslo fra sør og vest. Samtidig fungerer E18-strekningen i dag
som lokalveg for de som bor i Asker, Sandvika og Lysaker/Fornebu. E18 sin funksjon som både hovedveg
og lokalveg gir et komplisert kjøremønster der det ofte oppstår flaskehalser som gir dårlig fremkommelighet
og i noen tilfeller uhell og ulykker. Trafikkmengdene på dagens vegsystem gir utfordringer for nærings- og
kollektivtransportens fremkommelighet, og på tilknyttede lokalveger mangler stedvis tilrettelegging for
gående og syklende. De store trafikkmengdene påfører omgivelsene betydelig belastning i form av støy og
luftforurensing, og vegen utgjør en visuell og funksjonell barriere i områdene den går gjennom.
Dette er bakgrunnen for at Statens vegvesen nå planlegger ny E18 mellom Lysaker i Bærum kommune og
Drengsrud i Asker kommune. E18 Ramstadsletta–Nesbru er etappe to av tre i E18 Vestkorridorprosjektet.
Planleggingen omfatter ny hovedveg i tunnel og dagen, nytt lokalvegsystem med kollektivløsning og kobling
til kollektivknutepunkt i Sandvika, sykkelekspressveg og nettverk for gående og syklende, samt tilrettelegging
for byutvikling i områdene tilknyttet E18-traseen. Prosjektet har til hensikt å bidra til å:
•
•
•
•
•

gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport.
bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående.
redusere miljøbelastningene.
redusere vegens barrierevirkning på områdene den går igjennom.
redusere antall ulykker på strekningen.

Konseptutvikling og silingsprosess
Statens vegvesen har arbeidet med å optimalisere de anbefalte løsningene fra vedtatte kommunedelplaner
(KDP) i henholdsvis Asker og Bærum kommuner med Norconsult som rådgiver. En viktig forutsetning har
vært at standardvalg og løsninger på strekningen Lysaker–Ramstadsletta (etappe 1) videreføres i
reguleringsplan for etappe 2 (og 3) av E18 Vestkorridoren. Som ledd i optimaliseringsarbeidet har det i
forprosjektfasen blitt utviklet flere helhetlige konsepter for hovedveg- og lokalvegsystem, som alternativer til
kommunedelplanens løsninger.
Ettersom E18 Vestkorridoren Ramstadsletta–Nesbru er et komplekst og tverrfaglig prosjekt med mange
involverte aktører, har prosessen for utvikling og siling av konsepter blitt lagt opp gjennom flere delprosesser
og trinn, se Tabell S-1:
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Tabell S-1: Prosess for konseptutvikling og siling av konsepter for hovedvegsystem, konsepter for lokalvegsystem og
helhetlige konsepter.
Delprosess

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

1 Hovedvegsystem

Utvikling av
konseptelementer

Faglige vurderinger av
konseptelementer

Siling og sammenstilling av
konsepter

2 Lokalvegsystem

Utvikling av prinsipielle
konsepter

Test av prinsipper og
utvikling av varianter

Siling av elementer for
lokalvegsystem og
sammenstilling til helhetlige
konsepter

3 Helhetlige konsepter

Rangering av fem helhetlige
konsepter

Utvikling og vurdering av tre
optimaliserte konsepter

Endelig valg av anbefalt
konsept for hovedvegsystem

En viktig premiss var at konseptene for lokalvegsystemet i størst mulig grad skulle være uavhengige av
konseptene for hovedvegsystemet, og i prinsippet kunne kobles til hvilket som helst av disse.
Det siste trinnet i delprosessen for lokalvegsystemet ledet frem til helhetlige konsepter, som også har vært
en beslutningsprosess i tre trinn: På trinn 1 ble fire alternative konsepter (B, C, D, E) vurdert opp mot KDPløsningen (konsept A). Det ble her besluttet å gå videre med optimaliserte versjoner av to av de konseptene
(B og E). På trinn 2 ble de optimaliserte konseptene B-02 og E-01/E-02 vurdert opp mot hverandre, og det
ble besluttet at kun ett konsept (B-02) skulle bli med videre som konsept til KDP-løsningen. På trinn 3 ble en
ytterligere optimalisert versjon av konsept B vurdert opp mot KDP-løsningen. Denne vurderingen resulterte i
Statens vegvesens faglige anbefaling om å gå videre med konsept B (se Figur S-1). Statens vegvesen
ønsker nå å legge dette konseptet til grunn for det videre arbeidet med optimalisering og detaljering av
løsninger som skal munne ut i forslag til reguleringsplaner i Asker og Bærum kommuner.
Prosjektet har underveis i prosessen hatt hyppige kontaktmøter med kommunene og Viken fylkeskommune,
og har arrangert ideseminarer der både oppdragsorganisasjonene og samarbeidspartnere i form av
offentlige myndigheter og utvalgte lokale grunneier- og næringsforeninger har deltatt. Målet med
medvirkningen i tidligfase har vært å sikre et bredt tilfang av ideer til løsninger, gi god informasjon om
utvikling og siling av konsepter, samt å få synspunkter på og diskusjoner omkring de ulike konseptene og
konseptselementene. Medvirkningen har gitt prosjektet økt kunnskap og innsikt som har vært med på å
påvirke vurderinger og valg i forprosjektfasen.
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Figur S-1: Konsept B er Statens vegvesens faglige anbefaling som foreslås lagt til grunn for det videre arbeidet med
optimalisering og detaljering av løsninger i utarbeidelsen av reguleringsplaner i Asker og Bærum kommuner. Det gjøres
oppmerksom på at det ikke foreligger godkjent fravik for tunnelrampene mot kryss ved Thon Hotel Oslofjord. Det vil bli
jobbet videre med disse.

Vurdering av konsepter
Prosessen med utvikling og siling av konsepter er forankret i KVU-metodikken, og i valg av
vurderingskriterier har prosjektet tatt utgangspunkt i de tre hovedtemaene i FNs mål for bærekraftig utvikling;
økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Ved å benytte dette systemet har prosjektet kunnet veie
økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter opp mot hverandre med konsept A (KDP) som
sammenlikningsgrunnlag, slik at styrker, svakheter og begrunnelser for valg av konsepter kommer tydelig
frem. Basert på de tre overordnede vurderingskriteriene for bærekraft er det utarbeidet en rekke
fagspesifikke kriterier. Disse tar mer konkret utgangspunkt i prosjektets effektmål og resultatmål, samt
overordnede mål for nasjonal transportplanlegging.
Konseptvurderingen ble gjennomført ved at hvert enkelt fagspesifikt vurderingskriterium ble vurdert og
forhåndsscoret av en ekspertgruppe sammensatt av fagressurser fra Statens vegvesen og Norconsult.
Kommunene ga også sine generelle vurderinger av konseptene. Resultatene fra trinn 3 i delprosessen for
helhetlige konsepter, der konsept A og B ble vurdert opp mot hverandre, er oppsummert i Tabell S-2 og kort
omtalt nedenfor.
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Tabell S-2: Sammenstilling av endelig vurdering og rangering av konsepter basert på silingskriteriene som er lagt til
grunn for prosjektet. Disse tar utgangspunkt i FNs mål for bærekraftig utvikling.

40 %
3
1
1

Økonomisk bærekraft
Investeringskostnad
Drift- og vedlikeholdskostnad
Gjennomførbarhet
Vektet snitt Økonomisk bærekraft

Konsept A
0
0
0
0,00

Konsept B
1
-1
1
0,60

30 %
3
2
1
2

Sosial bærekraft
Sikkerhet
Flyt og forutsigbarhet
Avvikssituasjoner
By- og områdeutvikling
Vektet snitt Sosial bærekraft

Konsept A
0
0
0
0
0,00

Konsept B
0
2
1
1
0,88

30 %
3
1
1

Miljømessig bærekraft
Klimagassutslipp
Støy og luft
Natur/miljøverdier og ressurser
Vektet snitt Miljømessig bærekraft
Totalt vektet snitt
Rank

Konsept A
0
0
0
0,00
0,00
2

Konsept B
0
2
1
0,60
0,68
1

Scoringssystem og fargeskala for
vurdering av konseptelementer og
konsepter til HVS, LGS og HK.

Den største forskjellen mellom konsept A (KDP-løsningen) og konsept B er koblingen mellom E18-trafikken
og E16/Sandvika. I konsept A skjer koblingen mellom E18 og E16 kun via østvendte ramper i tunnel i berg
(se Figur 5-1: i kap. 5.1.1). Lokaltrafikk til Sandvika og E16-trafikk fra vest håndteres via kryss i dagen ved
Gyssestad, og følger lokalvegen (dagens E18) til Kjørbo. Her går E16-trafikken ned i kulvert og videre til
Bjørnegårdtunnelen. I konsept B skjer koblingen mellom Oslo/Drammen (E18) og Hønefoss/Bergen (E16)
via østvendte og vestvendte ramper i tunnel, mens lokaltrafikken mellom Drammen og Sandvika håndteres
via ramper i tunnel til kryss ved Thon Hotel Oslofjord, se Figur S-1. Det foreligger ikke godkjent fravik for
tunnelrampene til krysset, og det er derfor knyttet noe usikkerhet til dette konseptelementet, som det vil
jobbes videre med. Løsningene i konsept B medfører reduksjon av trafikken på lokalvegsystemet og frigjør
områder til byutvikling på Kjørbo. En annen vesentlig forskjell mellom konseptene er plasseringen av
tunnelpåhugg på Slependen. Plasseringen av påhugg i konsept A medfører en vegtrasé tett på
Slependrenna, slik som i dag, mens man i konsept B får trukket vegen litt lenger vekk fra strandsonen.
I vurderingen opp mot bærekraftkriteriene kommer forskjellen mellom konseptene tydelig frem. Konsept B
scorer høyest på vurderingskriteriet økonomisk bærekraft, som omfatter delkriteriene
investeringskostnader, driftskostnader og gjennomførbarhet. Konseptet gir lavest kostnader totalt sett, og
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størst potensial for inntekter knyttet til salg av overflødig veggrunn og grunneierbidrag. Konsept A inneholder
flere løsninger som gir utfordringer knyttet til gjennomførbarhet, og som vil være kostnadsdrivende. Blant
annet vil tunnelpåhuggsområdet på Slependen og kompliserte kryssløsninger vest for IKEA og på Gyssestad
og Kjørbo være krevende, både rent teknisk og med tanke på virkninger for omgivelsene og
trafikkavviklingen i anleggsperioden. Konsept B består imidlertid av flere tunneler. Disse er mer krevende og
dyrere å drifte og vedlikeholde enn veg i dagen, som konsept A i større grad består av.
Konsept B scorer totalt sett også høyest på vurderingskriteriet sosial bærekraft, som omfatter delkriteriene
sikkerhet, flyt og forutsigbarhet, avvikssituasjoner og byutvikling. Konsept B bidrar til at trafikken på
lokalvegene i større grad flyttes over på E18. Dette gir bedre flyt og forutsigbarhet for trafikken både på
hovedveg- og lokalvegsystemet. Dessuten gir det større fleksibilitet og mindre trafikk på lokalvegene i
avvikssituasjoner. Videre legger konsept B best til rette for byutvikling langs dagens E18-trasé. Lavere trafikk
og mindre støy lokalt er fordelaktig for utvikling i områdene, samtidig som et mindre areal båndlegges til veg
og gir et større potensial for fremtidig byutvikling på Kjørbo. Når det gjelder sikkerhet vurderes konseptene
som relativt like, selv om de medfører ulike utfordringer. Konsept B har mer veg i tunnel, som gir
gjennomsnittlig lavere ulykkesrisiko enn tilsvarende veg i dagen., men potensialet for alvorlige utfall av
ulykker er erfaringsmessig større dersom det oppstår uhell inne i en tunnel. Konsept A gir på sin side større
utfordringer knyttet til trafikksikkerhet i dagsonen, der det som følge av større trafikkmengder på lokalvegen
vil være økt risiko for ulykker som involverer myke trafikanter.
Også når det gjelder miljømessig bærekraft vurderes konsept B som den beste løsningen. Det er stort
fokus på miljømessig bærekraft i E18 Vestkorridoren, og i arbeidet med optimalisering av veganlegget har
reduksjon av klimagassutslipp fra materialproduksjon og anleggsgjennomføring vært et svært viktig kriterium.
Gjennomførte beregninger viser at det er liten forskjell mellom konseptene, slik at de rangeres likt når det
gjelder dette kriteriet, men klimagassutslippene vil bli marginalt lavere i konsept B enn i konsept A 1. For de
øvrige delkriteriene under miljømessig bærekraft; støy og luftforurensning og natur-/miljøverdier, er det
trafikken på lokalvegsystemet og omfanget av arealinngrep i dagen som har vært avgjørende i vurderingene.
Når E18 legges i tunnel på store deler av strekningen vil både konsept A og konsept B gi positive virkninger
for omgivelsene i form av reduserte barrierer, redusert støy og forbedret luftkvalitet. Basert på trafikktall for
konsept A og B er det gjort en overordnet beregning av endring i støynivåer. Denne viser at konsept B vil
medføre en vesentlig reduksjon i støynivåer i områdene mellom Kjørbo og Gyssestad, merkbart større enn i
konsept A, som fortsatt gir en del trafikk her. Generelt vurderes konsept B å legge bedre til rette for å øke de
positive virkningene og begrense de negative virkningene av det nye vegsystemet. Mindre trafikk på
lokalvegsystemet gjør at det kun blir behov for firefelts lokalveg mellom Kjørbo og Gyssestad i konsept B, i
stedet for seks felt i konsept A, noe som vil redusere barrierevirkningene. Løsningene i konsept B vil også gi
mindre inngrep i naturtyper, og bidra til å styrke den landskapsøkologiske sammenhengen mellom Kjørbo og
Bjørnsvika.
Avslutningsvis er konseptene vurdert opp mot prosjektets effekt- og resultatmål. Denne vurderingen viser at
konsept B jevnt over gir høyere måloppnåelse enn konsept A, særlig når det gjelder effektmålene om å
redusere støyplager, luftforurensning, barrierevirkninger og gjennomgangstrafikk i boligområder.
Videre prosess
Denne samlerapporten er en del av grunnlagsmaterialet for Statens vegvesens faglige konseptanbefaling
som oversendes Asker og Bærum kommuner og Viken fylkeskommune, slik at disse kan fremme hver sin
orienteringssak til politikerne i løpet av mars og april 2022. Hensikten er å få prinsipiell tilslutning til Statens
vegvesens anbefalte konsept for hovedvegsystemet (konsept B), slik at dette kan legges til grunn for det
1

Sammenliknet med KDP-løsningen hvor bussvegen er inkludert, er klimagassutslippene i konsept B betydelig lavere
(ca. 22 prosent).
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videre arbeidet med optimalisering og detaljering av løsninger i detaljplanen og reguleringsplanene (én for
Asker kommune og én for Bærum kommune).
Prosjektet har høye ambisjoner for medvirkning. 3. mai 2021 ble om lag 6000 grunneiere varslet digitalt om
oppstart av reguleringsplanarbeidet. Det er også etablert en egen medvirkningsportal (www.E18VKP2.no)
som benyttes aktivt i reguleringsplanprosessen. I medvirkningsportalen finnes informasjon om anbefalt
konsept og om planprosessen, og det er mulig å gi innspill til det anbefalte konseptet.
Fremtidig lokalvegsystem langs Sandvika sjøfront vil bli håndtert gjennom en felles planprosess for
sjøfronten, og offentlig ettersyn gjennomføres før sommerferien 2022. Offentlig ettersyn i forbindelse med
samlede løsninger for hovedveg- og lokalvegsystem gjennomføres når Statens vegvesen legger frem forslag
til reguleringsplaner i andre kvartal 2023. Statens vegvesen jobber nå med utgangspunkt i at
reguleringsplanene kan bli vedtatt ved utgangen av første kvartal 2024. Videre er det planlagt at
anleggsarbeidene vil starte opp i 2026/27 og være ferdigstilt i 2033.

https://norconsult365.sharepoint.com/sites/5207161e18vestkorridoren/shared
documents/general/samlerapport/rapp-plp-002_samlerapport_v5, oppretting etter kommentarer svv.docx

2022-01-14 | Side 9 av 111

Samlerapport for konseptfasen (forprosjekt)
Reguleringsplan for E18 Vestkorridoren
Oppdragsnr.: 5207161 Dokumentnr.: RAPP-PLP-002 Versjon: D03

Innhold
1

2

Innledning

13

1.1

Bakgrunn og formål

13

1.2

Innhold

14

Behov
2.1

3

4

5

Eksisterende infrastruktur

16

Omgivelser

17

Planer for fremtidig byutvikling

20

Behovskartlegging og medvirkning

22
25

3.1

Hovedmål

25

3.2

Prosjektmål

26

Samfunnsmål

26

Effektmål

26

Resultatmål

27

Konseptutvikling og silingsprosess

28

4.1

Metode

28

Forenklet metodikk for konseptvalgutredning

28

Vurderingskriterier og FNs mål for bærekraftig utvikling

28

Vurdering av konsepter

30

5.1

Konseptbeskrivelse

30

Konsept A: Hovedvegsystem

30

Konsept B: Hovedvegsystem

31

Lokalvegsystem

32

Konseptvurdering

32

Økonomisk bærekraft

32

Sosial bærekraft

34

Miljømessig bærekraft

37

Sammenstilling

39

5.3

7

16

Mål og krav

5.2

6

16
Dagens situasjon og forventet utvikling

Vurdering av måloppnåelse

40

6.1

Effektmål

40

6.2

Resultatmål

40

6.3

Sammenstilling

42

Anbefaling

44

7.1

Statens vegvesens faglige anbefaling

44

7.2

Videre prosess

44

https://norconsult365.sharepoint.com/sites/5207161e18vestkorridoren/shared
documents/general/samlerapport/rapp-plp-002_samlerapport_v5, oppretting etter kommentarer svv.docx

2022-01-14 | Side 10 av 111

Samlerapport for konseptfasen (forprosjekt)
Reguleringsplan for E18 Vestkorridoren
Oppdragsnr.: 5207161 Dokumentnr.: RAPP-PLP-002 Versjon: D03

Vedlegg A:

Silingsprosessen

46

A.1

Delprosess for hovedvegsystem

47

A.2

Delprosess for lokalvegsystem

49

A.3

Delprosess for helhetlige konsepter

51

A.3.1

Trinn 1

51

A.3.2

Trinn 2

52

A.3.3

Trinn 3

54

Delprosess for helhetlige konsepter, trinn 1

55

B.1

Beskrivelse av konsepter

55

B.1.1

Konsept A

55

B.1.2

Konsept B

56

B.1.3

Konsept C

57

B.1.4

Konsept D

59

B.1.5

Konsept E

60

B.2

Økonomisk bærekraft

62

B.2.1

Investeringskostnad, driftskostnad og gjennomførbarhet

62

B.2.2

Oppsummering av forprosjektrapport anleggsgjennomføring

63

B.3

Sosial bærekraft

65

B.3.1

Sikkerhet, flyt og forutsigbarhet, avvikssituasjoner, by- og områdeutvikling

65

B.3.2

Oppsummering av forprosjektrapport kollektivtrafikk

68

B.3.3

Oppsummering av forprosjektrapport gange og sykkel

70

B.3.4

Oppsummering av forprosjektrapport byutvikling

74

B.4

Miljømessig bærekraft

76

B.4.1

Klimagassutslipp

76

B.4.2

Støy og luftforurensning

77

B.4.3

Natur/miljøverdier og ressurser (ikke-prissatte KU-tema)

79

B.4.4

Oppsummering av miljømessig bærekraft

94

Delprosess for helhetlige konsepter, trinn 2

95

C.1

Beskrivelse av konsepter

95

C.1.1

Konsept B-02

95

C.1.2

Konseptene E-01 og E-02

97

C.2

Økonomisk bærekraft

98

C.2.1

Investeringskostnad, driftskostnad og gjennomførbarhet

98

C.3

Sosial bærekraft

100

C.3.1

Sikkerhet, flyt og forutsigbarhet, avvikssituasjoner og by- og områdeutvikling

100

C.4

Miljømessig bærekraft

103

C.4.1

Klimagassutslipp

103

C.4.2

Støy og luftforurensning

104

C.4.3

Natur/miljøverdier og ressurser

104

Vedlegg B:

Vedlegg C:

https://norconsult365.sharepoint.com/sites/5207161e18vestkorridoren/shared
documents/general/samlerapport/rapp-plp-002_samlerapport_v5, oppretting etter kommentarer svv.docx

2022-01-14 | Side 11 av 111

Samlerapport for konseptfasen (forprosjekt)
Reguleringsplan for E18 Vestkorridoren
Oppdragsnr.: 5207161 Dokumentnr.: RAPP-PLP-002 Versjon: D03

C.4.4

Oppsummering av miljømessig bærekraft

Referanser

https://norconsult365.sharepoint.com/sites/5207161e18vestkorridoren/shared
documents/general/samlerapport/rapp-plp-002_samlerapport_v5, oppretting etter kommentarer svv.docx

109
110

2022-01-14 | Side 12 av 111

Samlerapport for konseptfasen (forprosjekt)
Reguleringsplan for E18 Vestkorridoren
Oppdragsnr.: 5207161 Dokumentnr.: RAPP-PLP-002 Versjon: D03

1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål

E18 gjennom Vestkorridoren er en av landets høyest trafikkerte europaveger og en svært viktig
samferdselsåre inn mot Oslo fra vest, sammen med Bærumsveien og Griniveien. I Sandvika kobles E18 til
E16, og strekningen gjennom Bærum er derfor en hovedåre for gods-/næringstrafikk og persontrafikk fra
Sør- og Vest-Norge til og forbi Oslo. Samtidig knytter E18 de store vekstområdene i Asker, Sandvika og
Lysaker/Fornebu sammen, og fungerer dermed som både hovedveg og lokalveg. Dette gir et komplisert
kjøremønster der det ofte oppstår flaskehalser og svært ujevn avvikling og fart, som resulterer i dårlig
fremkommelighet, og i noen tilfeller uhell og ulykker. E18-strekningen har også stor betydning for
beredskapsetatene, og vegens oppetid er sentral i så måte. Trafikkmengdene på dagens vegsystem gir
utfordringer for nærings- og kollektivtransportens fremkommelighet, og på tilknyttede lokalveger mangler
stedvis tilrettelegging for gående og syklende. De store trafikkmengdene påfører omgivelsene betydelig
belastning i form av støy og luftforurensing, og vegen utgjør en visuell og funksjonell barriere i områdene den
går gjennom.
Dette er bakgrunnen for at Statens vegvesen nå planlegger ny E18 mellom Lysaker i Bærum kommune og
Drengsrud i Asker kommune. E18 Ramstadsletta–Nesbru er etappe to av tre i denne utviklingen (se Figur
1-1:). Prosjektet har til hensikt å bidra til å:
•
•
•
•
•

gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport.
bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående.
redusere miljøbelastningene.
redusere vegens barrierevirkning på områdene den går igjennom.
redusere antall ulykker på strekningen.

Figur 1-1: Etappeinndeling for E18 Vestkorridoren. I dette prosjektet skal det utarbeides reguleringsplan for parsell 2
Ramstadsletta–Nesbru.

Planleggingen omfatter E18 i tunnel og delstrekninger i dagen, trasé for ny hovedlokalveg, bussløsning og
kobling til kollektivknutepunktet Sandvika nord, nettverk for gående og syklende, sykkelekspressveg, samt
tilrettelegging for stedsutvikling/transformering av områdene langs Sandvika sjøfront, Billingstadsletta/Slependen og eventuelt andre områder tilknyttet E18-traseen. Prosjektet søker blant annet muliggjøre
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byutvikling med god kobling mellom by og fjord, tilrettelegging for bolig, næring og rekreasjon, samt bedre
trafikkavvikling i «bybåndet» mellom Asker og Sandvika.
I forprosjektfasen er det arbeidet med å optimalisere de anbefalte løsningene fra vedtatte kommunedelplaner
( [1] og [2]). En viktig forutsetning har vært at standardvalg og løsninger på strekningen Lysaker–
Ramstadsletta (etappe 1) skal videreføres i etappe 2 av E18 Vestkorridoren. I forprosjektfasen har det blitt
utviklet flere helhetlige konsepter for hovedveg- og lokalvegsystem, som ledd i arbeidet med optimalisering
av kommunedelplanløsningen. Konseptene har vært vurdert i henhold til kriterier knyttet til økonomisk, sosial
og miljømessig bærekraft, og det er foretatt siling og optimalisering basert på disse kriteriene. Prosessen har
resultert i at man står igjen ett konsept for hovedvegsystem (konsept B), som representerer Statens
vegvesens faglige anbefaling. Statens vegvesen ønsker nå å legge dette konseptet til grunn for det videre
arbeidet med optimalisering og detaljering av løsninger, som skal munne ut i forslag til reguleringsplaner i
Asker og Bærum kommuner.

1.2

Innhold

Foreliggende samlerapport oppsummerer konseptfasen (kreativ fase / forprosjekter), dvs. arbeidet med
konsepter for hovedvegsystem og lokalvegsystem for E18 Vestkorridorens etappe 2, Ramstadsletta–Nesbru.
Ettersom Vestkorridorens etappe 2 er et komplekst og tverrfaglig prosjekt med mange involverte aktører, har
prosessen for utvikling og siling av konsepter blitt lagt opp gjennom flere delprosesser og trinn, se Tabell 1-1:
Tabell 1-1: Prosess for konseptutvikling og siling av konsepter for hovedvegsystem, konsepter for lokalvegsystem og
helhetlige konsepter.
Delprosess

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

1

Hovedvegsystem

Utvikling av
konseptelementer

Faglige vurderinger av
konseptelementer

Siling og sammenstilling av
konsepter

2

Lokalvegsystem

Utvikling av prinsipielle
konsepter

Test av prinsipper og
utvikling av varianter

Siling av elementer for
lokalvegsystem og
sammenstilling til helhetlige
konsepter

3

Helhetlige konsepter

Rangering av fem
helhetlige konsepter

Utvikling og vurdering av
tre optimaliserte konsepter

Endelig valg av anbefalt
konsept for
hovedvegsystem

En viktig premiss var at konseptene for lokalvegsystemet skulle være uavhengige av konseptene for
hovedvegsystemet, og i prinsippet kunne kobles til hvilket som helst av disse.
Samlerapporten dokumenterer hele konseptutviklings- og silingsprosessen, og er strukturert på følgende
måte:
•

I kapittel 2 gis en kort beskrivelse av dagens situasjon og forventet utvikling i planområdet, samt en
oppsummering av gjennomført behovskartlegging og medvirkning.

•

I kapittel 3 beskrives prosjektmålene som konseptene vurderes opp mot.

•

Kapittel 4 gis en kort beskrivelse av metode for siling og konseptutvikling

•

Kapitlene 5 og 6 utgjør hoveddelen av rapporten, og tar for seg delprosess for helhetlig konsepter,
trinn 3, med de faglige vurderingene av konsept A og konsept B, samt vurderingen av de to
konseptene opp mot prosjektets mål.
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•

I kapittel 7 presenteres forprosjektets anbefaling.

I vedleggene (A-C) gis en mer detaljert beskrivelse av prosessen med utvikling og siling av konsepter, samt
en presentasjon av resultater og vurderinger fra silingsprosessens trinn 1 og 2, herunder resultater fra fire
forprosjektrapporter ( [3], [4], [5] og [6]).
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2
2.1

Behov
Dagens situasjon og forventet utvikling

Planområdet for E18 Vestkorridoren etappe to går fra Ramstadsletta i øst til Nesbru i vest, og strekker seg i
nord-sørgående retning mellom Dønski og Sandviksbukta (se Figur 2-1). E16-koblingen i øst- og vestgående
retning inngår i planområdet, som har en størrelse på omtrent 16 000 dekar.

Figur 2-1. Planområdet for E18 Vestkorridoren Ramstadsletta–Nesbru.

Eksisterende infrastruktur
Hovedvegsystem
Dagens E18 fra Lysaker til Asker er 17,3 km lang, og har opptil 90 000 kjøretøy per døgn. Vegen har gradvis
blitt utvidet fra slutten av 1950-tallet og frem til i dag, og har nå seks felt til Holmen, hvorav ett er kollektivfelt i
østgående retning. I vestgående retning er det ikke kollektivfelt.
Mellom Blommenholm og Drengsrud har vegen motorvegstatus. I Bærum har E18 funksjon som både
hovedveg og lokalveg. Vegen utgjør en barriere i området og utsetter omgivelsene for betydelig støy- og
luftforurensning. Det er i dag relativt kort avstand mellom kryssene, noe som gir uforutsigbar
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fremkommelighet med flere flaskehalser og hyppige ulykker. Kødannelsen skaper også problemer i form av
dårlig fremkommelighet for kollektivtransporten.
Lokalvegsystem
Sandviksveien er hovedlokalveg på strekningen mellom Ramstadsletta og Slependen, mens Billingstadsletta
er hovedlokalveg mellom Slependen og Nesbru. Sandviksveien og Billingstadsletta har betydelig
trafikkbelastning, med opp mot henholdsvis 11 000 og 16 000 kjøretøy per døgn på enkelte strekninger.
Sandviksveien mangler tilrettelegging for gående og syklende på større deler av strekningen, mens
Billingstadsletta har gang- og sykkelveg langs mesteparten av strekningen innenfor planområdet.
På lokalvegnettet er det i dag kollektivfelt i østgående retning mellom Billingstadveien og Nesøyveien. I de
øvrige kollektivtraseene kjører bussen sammen med annen trafikk. Fremkommeligheten for busser kan
dermed være uforutsigbar.

Omgivelser
Planområdet omfatter sentrale deler av Asker og Bærum kommuner, og tett befolkede områder hvor det
forventes betydelig befolkningsvekst og økning i antall arbeidsplasser. I det følgende gis en kort beskrivelse
av karakteristiske trekk ved de tre sonene planområdet er delt inn i, med vekt på landskap, bebyggelse og
identitetsskapende elementer.
Sone 1: Ramstadsletta
Ramstadsletta ved Høvik ligger på flaten langs nordsiden av E18, og er først og fremst et næringsområde
dominert av gamle gartnerianlegg og større forretningsbygg, med noe innslag av boligbebyggelse i form av
lavblokker og rekkehus. Bebyggelsen på kollene i bakkant av Ramstadsletta består for det meste av
eneboliger. I vest grenser Ramstadsletta mot Blommenholm, som er et tettbygd villastrøk med et tydelig
grønt preg og en rekke verneverdige bygninger.

Figur 2-2: Landskap og bebyggelse ved Ramstadsletta–Blommenholm, Bærum kommune, Norkart 2021.
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Solvikveien og Blommenholmkrysset mellom Stasjonsveien og Sandviksveien utgjør svært viktige
tverrforbindelser mellom boligbebyggelsen/Blommenholm stasjon og målpunkter ved sjøen, slik som
Høvikodden med Henie Onstad kunstsenter, Solvikbukta, kyststien og parkanlegget på Sjøholmen.
Sone 2: Sandvika
Sandvika by er administrasjonssentrum i Bærum kommune, og utgjør del av det sammenhengende
bybåndet rundt Oslo. Åsene i nord danner en grønn ramme rundt byen, mens friluftslivs- og
rekreasjonsområdene på Kadettangen, Kjørbo og i Bjørnsvika definerer sjøfronten. Sandvikselva deler
sentrumskjernen i øst og vest, og er en viktig del av byens identitet.
Siden slutten av 1980-tallet har Sandvika gjennomgått store forandringer og vokst betydelig. Sandvika vest
preges i dag av større forretnings- og administrasjonsbygg, mens deler av Sandvika øst nå bygges opp på
nytt, med blant annet nye kontorbygg, boligkvartaler og torg/møteplasser. Videre østover langs Gamle
Drammensvei er det hovedsakelig villabebyggelse, og her finnes Sandvikas eldste og verneverdige
bebyggelse.
Sandviksveien med kryssområdet på Kjørbo, og promenadene langs Sandvikselva, utgjør sentrale
forbindelser mellom Sandvika sentrum og målpunktene langs sjøfronten. Dagens E18 representerer
imidlertid en barriere mellom byen og sjøen, og påvirker tilgrensende områder i betydelig grad.

Figur 2-3: Bebyggelse og landskap i Sandvika, Bærum kommune, Norkart 2021.
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Sone 3: Billingstadsletta
Slependen og Billingstadsletta ligger på flaten ned mot E18 og Slependrenna, og er utpregede handels- og
næringsområder dominert av store forretningsbygg med tilhørende parkeringsarealer. Området langs
Slependrenna har et tydelig maritimt preg, med Gyssestad småbåthavn som fyller store deler av sundet. På
den andre siden av sundet ligger den tettbebygde Nesøya, med Nesøybrua som et viktig identitetsskapende
element.
Slependen og Billingstadsletta er omgitt av koller og åsrygger med tett boligbebyggelse. På Gyssestadkollen
består boligbebyggelsen hovedsakelig av villaer/eneboliger, med noe innslag av rekkehus. En
sammenhengende grønnkorridor skiller bebyggelsen fra E18. På Lilleåsen og i Billingstadlia ligger det en
blanding av eneboliger og nyere blokkbebyggelse.
Nesøyveien og Slependveien er viktige forbindelser som knytter bebyggelsen til næringsområdene og sjøen.
E18 utgjør imidlertid en barriere også i dette området.

Figur 2-4: Bebyggelse og landskap på Gyssestad, Billingstadsletta og Nesøya, Bærum og Asker kommuner, Asker-kart.
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Planer for fremtidig byutvikling
Sandvika sjøfront
Sandvika sjøfront er et langsiktig byutviklingsområde, som Bærum kommune har arbeidet med i lengre tid.
Planene for sjøfronten omfatter utbygging av nye bolig-, nærings- og friluftslivs/rekreasjonsområder på
Sjøholmen, Lakseberget, Kadettangen og Kjørbo, samt i Sandvika sentrum (se Figur 2-5), og er aktualisert
ved at ny E18 skal legges i tunnel på strekningen forbi Sandvika. Fjerning av motorvegbruene er et
avgjørende grep for å kunne utløse potensialet som ligger i å koble Sandvika til fjorden, og det har derfor
være viktig å sikre god sammenheng mellom vegplanleggingen og byutviklingen.
Et overordnet og fremtidig plangrep for sjøfronten krever prinsipper for utforming og utvikling over tid, som
ivaretar både blågrønn struktur, bymessig utforming av lokalvegsystemet, potensial for
byutvikling/transformering og utforming av offentlige møteplasser. For å sikre ønsket utvikling av Sandvika
sjøfront og byen som helhet, har Bærum kommune fastsatt noen premisser som skal legges til grunn i
arbeidet med sjøfronten.
Prinsipper for utvikling av Sandvika sjøfront:
•
•
•
•
•
•
•

Sandvikas sjøfront skal være allment tilgjengelig
Innbyggerne skal involveres i planprosessen
Biologisk mangfold skal ivaretas og styrkes
Trinnvis utvikling som sikrer helheten
Et prinsipp om en bymessig lokalveg legges til grunn for E18-planene
Flere og bedre lokale forbindelser mellom sjøfrontens delområder og Sandvikas øvrige bydeler
Sjøfronten skal styrke Sandvika som regional by og kommunesenter med gode rekreative tilbud

Figur 2-5: Utsnitt av figur: Sandvika sjøfront hentet fra Bærum kommunes hjemmesider.
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Særlig relevant for E18-utbyggingen er prinsippet om en bymessig lokalveg gjennom området. I
orienteringssaken for kommunestyret [7] er det lagt til grunn at videre planlegging må gi en ny lokalveg som
er vesentlig bedre steds- og bytilpasset enn løsningen som er vist i kommunedelplanen. Det påpekes også
at den nye lokalvegen kan få trafikkmengder som kan komme i konflikt med ambisjonene om bymessig
utforming og godt bymiljø, og at man utreder virkemidler for å redusere trafikkbelastningen langs sjøfronten.
Følgende prinsipper for lokalvegen legges til grunn:
•
•
•
•

Lokalvegen langs sjøfronten må forholde seg til byen, med bymessig utforming og fartsgrense
Ny lokalveg skal utformes med kryssinger i plan og trygge gangforbindelser
Ny lokalveg skal legge til rette for god fremkommelighet for bussen, med kollektivtrasé/felt og
busstopp
Ny lokalveg må sørge for at ny hovedsykkelveg blir trygg og trafikksikker, med gode koblinger mot
de øvrige delene av byen

Slependen/Billingstad
Slependen og Billingstad er definert som nærsentra og prioriterte vekstområder i Asker kommunes
arealstrategi. I kommunedelplanen for Holmen–Slependen [8] er det avsatt store arealer til ny
boligbebyggelse og næringsvirksomhet både på Slependen og Billingstad. Asker kommune og
Billingstadsletta grunneierforening samarbeider om en helhetlig utvikling av Billingstadsletta, som ønskes
koordinert med E18-utbyggingen. Billingstadsletta grunneierforening, som besitter et samlet areal på
240 000 kvadratmeter i området, presenterte i 2020 et forslag til helhetsplan som blant annet et omfatter et
nærsenter i området ved Slependkrysset, med kobling til Nesøya (se Figur 2-6).

Figur 2-6: Forslag til mulig boligutvikling på Billingstad. Kilde: Billingstad grunneierforening.
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Behovskartlegging og medvirkning
E18 Vestkorridoren, parsell 2 Ramstadsletta–Nesbru, er et komplekst og tverrfaglig prosjekt med mange
involverte aktører. Prosjektet har hatt hyppige kontaktmøter med kommunene og fylkeskommunen, og har
arrangert ideseminarer der både oppdragsorganisasjonene og samarbeidspartnere i form av offentlige
myndigheter og utvalgte lokale grunneier- og næringsforeninger har deltatt. Målet med medvirkningen i
tidligfase har vært å sikre et bredt tilfang av ideer til løsninger, gi god informasjon om prosessen med
utvikling og siling av konsepter, samt å få synspunkter på og diskusjoner omkring de ulike konseptene og
konseptelementene. Medvirkningsprosessen har gitt prosjektet økt kunnskap og innsikt som har vært med
på å påvirke vurderinger og beslutninger i forprosjektfasen.
Offentlige myndigheter
I desember 2020 og januar 2021 ble det gjennomført innledende dialogmøter med Bærum og Asker
kommuner, Viken fylkeskommune, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Ruter for å kartlegge forventninger,
behov, suksesskriterier og risikofaktorer i reguleringsplanarbeidet for ny E18 mellom Ramstadsletta og
Nesbru. Offentlige myndigheters forventninger til E18-prosjektet er illustrert i Figur 2-7, mens Figur 2-8 viser
hva myndighetene har pekt på for at prosjektet skal lykkes.

Figur 2-7. Offentlige myndigheters forventninger til E18-prosjektet.
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Figur 2-8. Offentlige myndigheters innspill til hva som skal til for at E18-prosjekte skal lykkes.

Interessenter og eksterne samarbeidspartnere
Tilsvarende er det også avholdt dialogmøter med noen utvalgte nærings- og grunneierforeninger som ble
vurdert av være representative for profesjonelle eiendomsbesittere og næringsaktører. Deres behov og
forventninger til E18-prosjektet er oppsummert i Figur 2-9.

Figur 2-9. Innspill til E18-prosjektet fra lokale nærings- og grunneierforeninger i henholdsvis Asker og Bærum kommuner.
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Ideseminarer
Det ble i januar 2021 avholdt et ideseminar der samarbeidspartnerne fikk anledning til å komme med
løsningsforslag for hovedveg- og lokalvegsystemet. I perioden januar – juni 2021 ble det i samspill med
Vegvesenets fagressurser arbeidet med å sette sammen ideene til fungerende elementer til
hovedvegsystem. I august og september 2021 ble det gjennomført to nye ideseminarer for å diskutere og
identifisere ideer til lokalvegsystemet. Det ene ideseminaret ble avholdt med sentrale fagressurser i
oppdragsorganisasjonene til Statens vegvesen og Norconsult, mens det andre favnet eksterne
samarbeidspartnerne. Idégrunnlaget fra disse seminarene ble deretter benyttet til å justere eller spisse
eksisterende ideer eller konseptelementer, og til å stille sammen helhetlige konsepter for hovedveg- og
lokalvegsystemet.
Innspill etter varsling av planoppstart
Planoppstart for konseptfasen (forprosjekt), E18 Vestkorridoren etappe 2 Ramstadsletta–Nesbru, ble
kunngjort 3. mai 2021. Planoppstart ble annonsert i Aftenposten, Budstikka, på Statens vegvesens
hjemmeside og i prosjektets medvirkningskanal www.E18VKP2.no. Nærmere 6000 grunneiere og
husstander innenfor planområdet (se Figur 2-1) mottok digitalt varsel om planoppstart (via Altinn). Dette er
den mest omfattende digitale planvarslingen som Statens vegvesen har gjennomført til nå.
Merknadsperioden varte i seks uker og frist for å komme med merknader var 14. juni 2021. Det kom inn
totalt 142 uttalelser til planarbeidet.
Det er utarbeidet et merknadsbehandlingsdokument [9] som skal vedlegges i reguleringsplanen, og som
oppsummerer alle mottatte uttalelser fra kommuner, sektormyndigheter og andre offentlige instanser,
grunneierforeninger og næringsliv, organisasjoner, råd og vel og andre interessenter.
Alle uttalelsene er kommentert tematisk og enkeltvis fra forslagsstiller, Statens vegvesen. De fem mest
gjennomgående temaene var trasevalg og utforming, støy og støyreduserende tiltak, behov for ytterligere
informasjon/oppfølging, trafikk, samt grunnerverv og rettigheter.
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3

Mål og krav

De samlede konseptene for hovedvegsystem og lokalvegsystem vurderes i kapittel 6 opp mot målene som
er beskrevet nedenfor.

3.1

Hovedmål

Hovedmålet til Statens vegvesen er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Hovedmålet er
brutt opp i fem konkrete toppmål basert på regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033:

Figur 3-1: Statens vegvesens toppmål

For å ivareta toppmålene i NTP 2022-2033 skal det planlegges med «nøktern» tilnærming i prosjektet, med
spesielt fokus på «Mer for pengene» og «Bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål».
Samferdselsdepartementet er opptatt av at E18 Vestkorridoren bygges ut mest mulig rasjonelt, at det søkes
løsninger som minimerer ekstrakostnader, samt at store belastninger for naboer og trafikanter unngås.
Standardvalg og løsninger på strekningen Lysaker–Ramstadsletta (etappe 1) skal videreføres i
reguleringsplan for etappe 2 (og 3) av E18 Vestkorridoren.
Statens vegvesen vil redusere klimagassutslippene fra anlegg og drift med 50 prosent før 2030. I
optimaliseringen av veganlegget skal det legges vekt på løsninger som bidrar til at disse målsettingene nås.
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3.2

Prosjektmål
Samfunnsmål

Utvikling av arealbruk og transportsystem på veg i Vestkorridoren skal forbedre tilgjengeligheten til viktige
reisemål og legge til rette for økt bruk av miljøvennlige transportformer som konsept til bil. Tiltakene skal
redusere trafikkskapte miljøproblemer i Vestkorridoren og redusere bilbruken.
Dette innebærer:
•

Prosjektet skal planlegge, regulere og prosjektere nytt hoved- og lokalvegsystem mellom
Ramstadsletta og Nesbru.

•

Prosjektet skal redusere de lokale miljøproblemene på hoved- og lokalvegene. Med det menes
nedbygging av barrierer for gående og syklende, samt reduksjon i støy og luftforurensning fra
vegtrafikken.

•

I planleggingen av nytt hoved- og lokalvegsystem skal særlig prioriteringen av miljøvennlige
transportformer (gående, syklende og kollektivtrafikk), næringstransport og byutvikling vektlegges.
Bruken av personbil skal ikke øke og veksten i persontransport skal tas med gående, syklende og
kollektivtrafikk (nullvekstmål).

Effektmål
Effektmål som det bygde prosjektet skal innfri, er (i uprioritert rekkefølge):
•
•
•
•
•
•

Redusere rushtidsforsinkelser. Næringslivet og kollektivtransport skal prioriteres.
Legge til rette for økt andel reiser med miljøvennlige transportformer (kollektiv, sykkel og gange).
Transportsystem som håndterer regional og lokal transport.
Redusere luftforurensning og støyplage for «naboene».
Redusere barrierer som hindrer ferdsel og øke opplevelsesverdier.
Begrense gjennomgangstrafikk i boligområder.
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Resultatmål
Tabell 3-1: Resultatmål for reguleringsplan for E18 Vestkorridoren Ramstadsletta-Nesbru.
Resultatmål

Nr.

Beskrivelse

1. HMS

1.1:

Reguleringsplanens foreslåtte løsninger skal kunne bygges uten at det medfører skade på
anleggspersonell og trafikanter.

1.2

Planen skal inneholde løsninger som sikrer at støy- og forurensningsforskriftene oppfylles.

1.3

Det skal søkes bærekraftige løsninger gjennom bruk av sertifiseringssystemet CEEQUAL eller
liknende. Min. krav: Excellent.

1.4

Det skal etableres et klimagassregnskap for vegprosjektet som skal danne grunnlag for valg av
løsninger og materialer som bidrar til at Statens vegvesens målsetting om 50 prosent reduksjon
i klimagassutslipp i anleggs- og driftsfasen i 2030 oppnås.

1.5

Prosjektet må vurdere samfunnssikkerhet og beredskapssituasjon ved planlagte eller uønskede
hendelser. Prosjektet skal avklare beredskapsklassen tidlig i prosessen.

2.1

Prosjektet skal gjennomføre reguleringsplan innenfor innmeldte plankostnader.

2.2

Prosjektet skal levere reguleringsplan med løsninger som holder seg innenfor prosjektmål P50
= 11.535 mill. kr (2021).

2.3

Kostnadene for ferdig veg skal søkes redusert i forhold til kommunedelplan. Fokus på følgende
forhold:

2. Økonomi

•

Kritisk gjennomgang av kommunedelplanen for å finne mulige innsparinger uten å
redusere kvaliteten og innenfor rammebetingelsene gitt av kommunedelplanen.
•
Størst mulig utnyttelse av eksisterende vegkapital.
•
Gjennomarbeidete kostnadsoverslag basert på grundig usikkerhetsanalyser.
•
Mulighet for grunneierbidrag/salg av overflødig veggrunn skal utredes.
Reguleringsplanen oversendes Bærum og Asker kommune for utlegging til offentlig ettersyn i 2.
kvartal 2023. Siktemålet er å få vedtatt reguleringsplanen i 1. kvartal 2024.

3. Fremdrift

3.1

4. Kvalitet

4.1

Prosjektet skal følge gjeldende krav slik de fremkommer av Vegvesenets håndbøker, nasjonale
standarder og føringer i reguleringsplanen. Det skal velges løsninger og komponenter som har
tilnærmet lik dimensjonerende brukstid.

4.2

Sikre forutsigbar fremkommelighet for kollektivtransporten.

4.3

Bedre forholdene for sykkel og gange.
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4
4.1

Konseptutvikling og silingsprosess
Metode
Forenklet metodikk for konseptvalgutredning

I arbeidet med utvikling av konsepter i forprosjektfasen er det benyttet en forenklet konseptvalgutredningsmetodikk. En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning av alternative måter å løse ett eller flere
bestemte behov på, og gjennomføres vanligvis før prosjektet besluttes igangsatt, det vil si i forkant av at en
planprosess startes. Som følge av prosjektets mandat om utvikling/optimalisering av konsepter for
hovedveg- og lokalvegsystem, er det vurdert som hensiktsmessig å benytte KVU-metodikken i
forprosjektfasen.
Prosessen med grovsiling av konseptelementer og siling av konsepter er forankret i KVU-metodikken, hvor
behov, mål og krav legges til grunn for konseptutviklingen. Metodikken sikrer etterrettelighet gjennom å
dokumentere alle konsepter som er vurdert (se Figur 4-1:).

Figur 4-1: KVU-metodikken anvendt på E18 Vestkorridoren, parsell 2 Ramstadsletta–Nesbru.

Vurderingskriterier og FNs mål for bærekraftig utvikling
Overordnede kriterier
I prosessen med siling av konsepter har prosjektet som grunnlag for valg av vurderingskriterier tatt
utgangspunkt i de tre hovedtemaene i FNs mål for bærekraftig utvikling; økonomisk, sosial og miljømessig
bærekraft (se Tabell 4-1:). Ved å benytte dette systemet har man kunnet vekte økonomiske, sosiale og
miljømessige aspekter opp mot hverandre, slik at bakgrunnen for valg av konsepter kommer tydelig frem.
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Bærekrafttemaene har en prosentvis vekting, der økonomisk bærekraft vekter 40 prosent, mens sosial og
miljømessig bærekraft vekter 30 prosent hver.
Fagspesifikke kriterier
Basert på de overordnede vurderingskriteriene, ble det utarbeidet en rekke fagspesifikke kriterier, med
utgangspunkt i prosjektets effektmål og resultatmål, samt overordnede mål for nasjonal transportplanlegging.
De ulike fagspesifikke kriteriene er deretter vektet på en skala fra 1 til 3, hvor 1 en lav, 2 er medium og 3 er
høy vekt.
Tabell 4-1: Overordnede og fagspesifikke vurderingskriterier basert på FNs bærekraftsmål.

Vekt

Kriterier

Definisjon

40 % Økonomisk bærekraft
3
1
1

Investeringskostnad
Driftskostnad
Gjennomførbarhet

Hvor lav er investeringskostnaden på elementet (netto)?
Hvor lav er driftskostnaden på elementet?
Hvor gjennomførbart er elementet teknisk sett (tid)?

30 % Sosial bærekraft
3
2

Sikkerhet
Flyt og forutsigbarhet

1
2

Avvikssituasjoner
By- og områdeutvikling

I hvor stor grad bidrar elementet til god sikkerhet for alle trafikantgrupper?
I hvor stor grad bidrar elementet til flyt og forutsigbarhet for prioriterte
trafikantgrupper?
Hvor godt bidrar elementet til å løse trafikkavviklingen i avvikssituasjoner?
Hvor godt tilrettelegger elementet for by- og områdeutvikling i planområdet?

30 % Miljømessig bærekraft
3
1
1

Klimagassutslipp
Støy og luft
Natur/miljøverdier og
ressurser

I hvor stor grad vil elementet bidra til måloppnåelse ang. klimagassutslipp?
I hvor stor grad ivaretar elementet hensynet til støy og luft
I hvor stor grad ivaretar elementet natur, miljøverdier og -ressurser i
lokalområdet?

I silingsprosessen ble det ved hjelp av støttespørsmål gjort kvalitative, og til dels kvantitative, faglige
vurderinger av konseptene, som ledet frem til en samlet tallbasert score knyttet til hvert kriterium. Prosessen
med siling og optimalisering av konsepter er nærmere beskrevet i vedlegg A-C.
Scoringsskala
Ved scoring av elementer og konsepter opp mot disse
vurderingskriteriene er det benyttet en skala som spenner
fra minus 2 til pluss 2 for å vurdere i hvilken grad
konseptet er henholdsvis dårligere eller bedre enn KDPløsningen (0).
•
•
•
•
•

Mye dårligere enn KDP (-2),
Litt dårligere enn KDP (-1),
Lik KDP (0),
Litt bedre enn KDP (+1)
Eller mye bedre enn KDP (+2)

Figur 4-2: Scoringssystem og fargeskala for
vurdering av konseptelementer og konsepter til
HVS, LGS og HK.

Scorene ble visualisert gjennom en fargeskala, som vist i Figur 4-2:.
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5

Vurdering av konsepter

Dette kapittelet omfatter trinn 3 i delprosessen for helhetlige konsepter, og inneholder en beskrivelse og
vurdering av KDP-løsningen (konsept A) og konsept B. De to foregående trinnene er nærmere beskrevet i
vedlegg B og C.

5.1

Konseptbeskrivelse
Konsept A: Hovedvegsystem

Konsept A er kommunedelplanenes løsning for hovedvegsystemet. På Ramstadsletta vil ny E18 følge
tilnærmet dagens trasé. Mellom Blommenholm og Slependen legges E18 i tunnel på hele strekningen.
Koblingen mellom Oslo (E18) og Hønefoss/Bergen (E16) skjer via østvendte ramper i berg. Konseptet
omfatter ingen vestvendte ramper i tunnel for trafikken E18–E16. Lokaltrafikk til Sandvika håndteres via
kryss i dagen ved henholdsvis Blommenholm og Gyssestad, og følger dagens E18 mot Kjørbo og Sandvika
sentrum. Dagsonen mellom Gyssestad og Kjørbo vil i tillegg måtte håndtere E16-trafikk mellom Drammen og
Hønefoss/Bergen. På Kjørbo går E16-trafikken ned i kulvert og videre til Bjørnegårdtunnelen. Mellom
Slependen og Nesbru vil E18 gå i tilnærmet dagens trasé. Slependkrysset foreslås sanert og nytt kryss
etableres vest for IKEA. I tillegg etableres miljølokk sør for Holmen kirke.

Figur 5-1: Hovedvegsystem i konsept A.
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Konsept B: Hovedvegsystem
På Ramstadsletta vil ny E18 følge tilnærmet dagens trasé. Mellom Blommenholm og Slependen legges E18
i tunnel på hele strekningen. Koblingen mellom Oslo/Drammen (E18) og Hønefoss/Bergen (E16) skjer via
østvendte og vestvendte ramper i berg. Trafikk mellom Oslo og Sandvika håndteres via kryss i dagen ved
Blommenholm, og følger lokalvegsystemet (dagens E18) mot Sandvika sentrum. Trafikk mellom Drammen
og Sandvika håndteres via ramper i tunnel til kryss ved Thon Hotel Oslofjord. Trafikken ledes deretter på
vestsiden av Sandvika Storsenter og følger Sandviksveien mot sentrum og Kjørbo. Disse løsningene
medfører reduksjon av trafikken på lokalvegsystemet og frigjør områder til byutvikling på Kjørbo. Fra
Slependen til Nesbru vil E18 tilnærmet gå i dagens trasé. Sammenliknet med KDP-løsningen er
portalområdet for bergtunnelen trukket litt lenger nordvest. Det bygges ikke noe nytt kryss vest for IKEA, men
dagens Slependkryss bygges om. I tillegg etableres miljølokk sør for Holmen kirke.

Figur 5-2: Hovedvegsystem i konsept B.
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Lokalvegsystem
Lokalvegsystemet er ikke endelig fastlagt, men underveis i forprosjektfasen er mulige konsepter for
lokalvegsystemet blitt utforsket, se Tabell A-3 i vedlegg A.

Figur 5-3: Tre prinsipielt forskjellige konsepter for lokalvegsystemet.

I konsept A og B legges til grunn en løsning med samlet trasé for bil og buss (fire felt, hvorav to forbeholdt
kollektiv), der sykkelekspressvegen legges på sørsiden, og hovedsakelig parallelt med lokalvegen. På
strekningen mellom Kjørbo og Gyssestad vil det i konsept A bli nødvendig med seks felt på lokalvegen, som
følge av trafikkmengdene.

5.2

Konseptvurdering
Økonomisk bærekraft

Investeringskostnad
Gjennomførte kostnadsberegninger viser at investeringskostnadene i konsept A vil være høyere enn i
konsept B. Konsept A inneholder en rekke kostnadsdrivende elementer, som omfatter kompliserte
kryssløsninger vest for IKEA og på Gyssestad og Kjørbo, bruer over Bjørnsvika, tiltak ved
Sandviksåstunnelen, samt en krevende løsning for portalområde med ramper i tunnel på Slependen.
Konsept B har på sin side flere ramper i tunnel i fjell, og gjenbruker ikke i like stor grad eksisterende
vegkapital (bl.a. gjenbrukes ikke Bjørnegårdtunnelen for trafikk mellom E18 og E16).
Investeringskostnadene i konsept A er beregnet til 12.435 millioner kroner, og i konsept B til 12.017 millioner
kroner, og konseptene vil altså ikke holde seg innenfor kostnadsrammen på 11.535 millioner kroner
(kostnadene er oppgitt i 2021-kroner).
Det foreligger imidlertid muligheter for ytterligere optimalisering av konseptene, slik at kostnadene kan
reduseres.
Driftskostnad
Det er gjort en forenklet beregning av forskjellen i drifts- og vedlikeholdskostnader mellom de to konseptene.
Hovedforskjellen er knyttet til lengde på rampetunnelene, og konsept B har ca. 2500 meter mer ettløps
ramper i tunnel enn konsept A. Den årlige merkostnaden til vedlikehold og periodisk rehabilitering anslås til
ca. 5 millioner kroner som følge av dette. Nåverdien av kostnadsforskjellen (differansekostnad) mellom de to
konseptene er beregnet, og denne er på ca. 80 millioner kroner mer i konsept B.
Grunneierbidrag
Salg av overflødig veggrunn og grunneierbidrag vil kunne gi inntekter til prosjektet dersom ny E18 bidrar til
en høyere eller bedre utnyttelse av et utviklingsområde enn i en situasjon der den nye vegen ikke blir bygget.
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Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til størrelsen på slike inntekter i en tidlig fase av prosjektet, og
eksterne faktorer som for eksempel kommunenes arealstrategi, vil legge premisser for utviklingspotensialet.
Behovet for planlegging og utvikling av Sandvika sjøfront og Billingstadsletta over tid vil også kunne forsinke
prosessen med innhenting av grunneierbidragene.
I studien «Muligheter for arealutvikling og grunneierbidrag som følge av E18-utbyggingen» mellom
Ramstadsletta og Nesbru [10] har prosjektet undersøkt potensialet for grunneierbidrag for blant annet
konseptene A og B. Potensialet er først og fremst knyttet til Sandvika sjøfront og Billingstadsletta. Studien
konkluderer med at det er store forskjeller mellom konsept A (KDP-konseptet) og konsept B, som i hovedsak
skyldes at det er satt av vesentlig større arealer til infrastruktur i konsept A. Potensialet for grunneierbidrag
vil derfor være vesentlig høyere i konsept B.
Uavhengig av valgt konsept vil det ligge et betydelig potensial for by- og områdeutvikling langs ny
lokalvegtrasé, som følge av at en lengre strekning av E18 legges i tunnel. Gjennomført studie viser at det er
et stort potensial for verdiøkning av eksisterende eiendommer langs lokalvegen, med et tilhørende stort
potensial for grunneierbidrag gjennom bruken av kommunale og statlige utbyggingsavtaler.
Gjennomførbarhet
Det er forskjell mellom konseptene når det gjelder gjennomførbarhet. Grunnundersøkelser har avdekket
dårlig bergoverdekning og bergkvalitet i påhuggsområdet for konsept A ved Slependen. Det er en reell fare
for at løsningen ikke er teknisk gjennomførbar, slik at påhugget må flyttes. I tillegg vil behov for midlertidige
konstruksjoner på Slependen, bygging av ny Bjørnsvika bru, tiltak ved Sandviksåstunnelen samt kompliserte
kryssløsninger vest for IKEA og på Gyssestad og Kjørbo være krevende, både rent teknisk og med tanke på
virkninger for omgivelsene og trafikkavviklingen i anleggsperioden. Kompleksiteten i konsept A vil dermed
medføre store kostnader.
I konsept B finnes det teknisk gjennomførbare løsninger for påhugg og portalkonstruksjon på Slependen,
som nå detaljeres bedre. Det bør imidlertid nevnes at tunnelpåhugget lenger nord vil medføre noen ulemper i
form av beslag av næringseiendom på sør-østsiden av Billingstadsletta ved Slependen, og dertil behov for
innløsing. Konsept B, med flere tunnelmeter og ramper i tunnel, gir større utfordringer knyttet til berguttak og
brannsikkerhet, men disse vurderes som løsbare [11].
For begge konsepter er det søkt om fravik for hastighet, kryssavstand og kryss i tunnel, da dette er helt
avgjørende for å kunne realisere prosjektet. Fra tidligere planfase har konsept A godkjent fravik for kryss i
tunnel for østvendte ramper. Vegdirektoratet har godkjent fravik for dimensjoneringsparametere (inkludert
fart), kryssavstand og kryss i tunnel, med forbehold. Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger
godkjent fravik for tunnelrampene mot kryss ved Thon Hotel Oslofjord i konsept B. Det vil bli jobbet videre
med disse.
Når det gjelder risiko knyttet til planprosess har Bærum kommune tydelig uttrykt at en løsning som innebærer
store trafikkmengder på lokalvegsystemet ikke er ønskelig eller forenlig med planene om byutvikling.
Oppsummering
I sum rangeres konsept B høyest når det gjelder økonomisk bærekraft; først og fremst fordi det er lagt størst
vekt på investeringskostnader, men også fordi løsningen kommer best ut når det gjelder gjennomførbarhet.
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Tabell 5-1: Oppsummerende vurderinger og rangering av konsepter, økonomisk bærekraft.
Vurderingskriterium

Konsept A

Konsept B

Investeringskostnad [mill.kr].
(2021-priser, anslag februar 2022)

12.4

12.0

Driftskostnad

0

80

Gjennomførbarhet

Lavest score

Høyest score

Rangering totalt

2

1

Sosial bærekraft
Sikkerhet
Konseptene medfører ulike typer trafikksikkerhetsutfordringer. Årsaken til dette er at konsept B har et mer
komplisert tunnelsystem, mens konsept A leder mer av trafikken over på lokalvegsystemet. Dette gir konsept
A færre konfliktpunkter i tunnelsystemet, men større utfordringer knyttet til trafikksikkerhet i dagsonen, siden
større trafikkmengder her gir økt risiko for ulykker som involverer myke trafikanter. Styrken ved konsept B er
at det statistisk sett er lavere ulykkesrisiko i tunneler enn i dagsonen. Risikoen for alvorlige konsekvenser av
ulykker er imidlertid like høy eller høyere, og det bør også nevnes at et mer komplekst vegsystem i tunnel
kan skape konfliktpunkter der risikoen for ulykker øker.
I begge konsepter ligger sykkelekspressvegen hovedsakelig i samme trasé som lokalvegen for bil og buss.
Sykkelekspressvegen vil være fysisk separert fra lokalvegen, og det er først og fremst trafikkmengder og
antall kryss med motorisert trafikk som vil kunne påvirke trafikksikkerheten.
Når det gjelder brannsikkerhet krever konsept B et mer komplisert ventilasjonsteknisk anlegg, som gir større
sårbarhet for brannsmitte mellom E18 og E16.
Flyt og forutsigbarhet
Det er en viktig nasjonal målsetting at bruken av personbil ikke skal øke og at veksten i persontransport skal
tas med gående, syklende og kollektivtrafikk (nullvekstmålet). Prosjektet har derfor hatt stort fokus på å finne
løsninger som legger best mulig til rette for miljøvennlige transportformer, og som reduserer trafikken på
lokalvegsystemet.
Trafikkgrunnlaget som brukes som dimensjoneringsgrunnlag i prosjektet er basert på RTM23+-beregninger
for år 2050, med vegprising. Sammenliknet med dagens situasjon har man nullvekst i personbiltrafikken
(med unntak av en liten økning i gjennomgangstrafikken), men en vesentlig økning i nærings-/tungtransport
(ca. 70 %). Samlet sett er trafikkmengdene 5-6 % høyere enn dagens trafikknivå (2019).
Ifølge beregningene vil konsept A gi mer trafikk på lokalvegsystemet, særlig vest for Sandvika, da trafikken
mellom E18 i vest og E16 ledes over på dagens E18 (Drammensveien) ved Gyssestad, og går sammen med
lokaltrafikken inn mot Kjørbo. Dette vil kunne skape utfordringer når det gjelder trafikkflyt, som blant annet vil
berøre kollektivtrafikken, samt øke konfliktnivået mellom trafikantgrupper, først og fremst i kryssområder. De
store trafikkmengdene vil også kunne føre til at gående og syklende opplever strekningen som mindre
attraktiv eller mer utrygg. Høye trafikkmengder på lokalvegen vest for Sandvika og ved Slependen kan på
sikt gi periodevise forsinkelser og redusert fremkommelighet (jf. simuleringer av trafikkavvikling i
rushtidsperiodene i Aimsun-modellen for planområdet). Dette skyldes blant annet at nytt kryss vest for IKEA
er mindre gunstig plassert enn dagens Slependen-kryss og gjør E18 mindre attraktiv å velge enn lokalvegen
for trafikk blant annet til og fra Nesøya. Høy trafikk på lokalvegen øst for Sandvika er beregnet å medføre
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avviklingsproblemer i dagens Sandviksåstunnel. Treg avvikling i Sandviksåstunnelen kan gi køer som
forplantes bakover på lokalvegnettet.
Konsept B gir mer målrettede trafikkstrømmer, det vil si at mer av trafikken kan følge E18-traseen lengre.
Dette gir noe kortere reisetid inn mot Sandvika fra vest, og skiller lokaltrafikken og E18/E16-trafikken fra
hverandre i større grad. Trafikken på lokalvegen reduseres betydelig, spesielt vest for Sandvika. Dette
muliggjør bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk, sykkel og gange. Lavere trafikk gir bedre trafikkavvikling og
dermed bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken i kryss. Det gir også redusert barrierevirkning fra
vegtrafikken, noe som er positivt for gående og syklende. Større bruk av E18 vil gi god fremkommelighet og
avvikling på lokalvegene i og omkring Sandvika både i morgen- og ettermiddagsrushet, slik at
rushtidsforsinkelsene reduseres. Beregninger viser imidlertid fremtidige trafikkavviklingsproblemer i
Slependkrysset, som utløser behov for tiltak i dette området.
Avvikssituasjoner
Generelle anbefalinger
Ny E18 vil på hele parsellen Ramstadsletta–Nesbru få status og skiltes som motorveg. Mellom Høvik og
Sandvika er Sandviksveien eneste alternative forbindelse til E18. Sandviksveien er i dag en tofelts veg med
begrenset fremkommelighet og kapasitet. Det bør derfor etableres en ny omkjøringsveg med større kapasitet
(fire felt, hvorav to kollektivfelt i normalsituasjonen).
Det kan skilles mellom to former for avvikssituasjoner:
1. Planlagte hendelser, slik som tunnelvask, inspeksjoner av elektroinstallasjoner mv.
2. Ikke-planlagte hendelser, eksempelvis motorhavari, uhell og ulykker.
Prosjektet ser det som en fordel at konseptene gir mulighet for tovegstrafikk i ett tunnelløp både i E18
Sandvikatunnelen og E16 Bjørnegårdtunnelen i avvikssituasjoner. I Sandvikatunnelen gir tre
gjennomgående kjørefelt i hvert tunnelløp mellom Ramstadsletta og Slependen fleksibilitet ved
feltstengninger, hvilket gir god sikkerhet for tovegstrafikk i ett tunnelløp. For Bjørnegårdtunnelen er det mer
utfordrende å oppnå dette, blant annet på grunn av geometriske utfordringer ved tunnelportalen i sør (ved
Kjørbo) og krav til skilt og oppmerking.
For å få et best mulig bilde av trafikksituasjonen i avvikssituasjoner bør det i det videre arbeidet utføres
ytterligere trafikksimuleringer ved bruk av Aimsun for et utvalg av avvikssituasjoner.
Utfordringer
Stengning av den nye E18 Sandvikstunnelen vil kunne medføre utfordringer i begge konsepter. Ved
planlagte hendelser legges det opp til at tunnelsystemet skal kunne brukes til to-vegs trafikk i hvert av
tunnelløpene. Det vil ta en til to netter å gjennomføre vask og elektroinspeksjoner i hvert tunnelløp. E16
Bjørnegårdtunnelen har i dag ca. 40 stengninger i året i tilknytning til slikt arbeid. Statens vegvesen
estimerer ca. 60 stengninger i året for Sandvikstunnelen og ca. 20 stengninger i året for hver rampetunnel i
Sandvikstunnelen. På bakgrunn av dette estimeres antall stengninger av ett tunnelløp til hvert tredje til femte
døgn, avhengig av hvordan vedlikeholdet kan samkjøres mellom hovedtunneler og rampetunneler.
Ikke-planlagte hendelser i tunnelene, som ulike typer av stans av kjøretøy eller mindre alvorlige uhell, vil skje
ofte, anslagsvis en gang per uke, men vil ikke nødvendigvis medføre stengning av tunnelene.
Ved planlagte hendelser vil konsept A, med færre ramper i tunnel, være positivt med hensyn til sikkerhet,
men negativt med hensyn til fleksibilitet. Planskilt kryssløsning på Kjørbo vanskeliggjør etablering av
kryssingsfelt for tovegstrafikk for lokaltrafikken utenfor Bjørnegårdtunnelen. Dersom ikke dette lar seg gjøre,
må lokaltrafikken benytte omkjøringsrute på eksisterende lokalvegsystem.
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Ved ikke-planlagte hendelser er tiltak avhengig av type hendelser og varighet, og kan omfatte stengt tunnel
eller tunnelløp, med omkjøring, og feltstengning uten omkjøring. Ved omkjøring vil trafikken i hovedsak måtte
gå på lokalvegene. I konsept B vil flere ramper i tunnel gi bedre fleksibilitet og behovet for å benytte
omkjøring via lokalvegnettet ved uforutsette hendelser reduseres.
Den største prinsipielle forskjellen mellom konseptene A og B er at trafikken vestover fra Hønefoss (Kjørbo)
raskere blir ledet over på overordnet vegnett (via vestvendte ramper) i konsept B enn i konsept A, der
trafikken belaster dagens E18-trasé ved stengt Bjørnegårdtunnel.
Samlet sett vurderes konsept B å gi noe bedre løsninger for håndtering av trafikk i avvikssituasjoner,
sammenlignet med konsept A.
By- og områdeutvikling
Det vurderes å være relativt stor forskjell mellom konsept A og konsept B når det gjelder tilrettelegging for
byutvikling langs E18. I konsept A vil de store trafikkmengdene mellom Kjørbo og Gyssestad berøre en
sentral del av byutviklingsområdet Sandvika sjøfront, med eksisterende og nye næringsområder,
boligområder og friluftslivs- og rekreasjonsområder. For å håndtere disse trafikkmengdene må lokalvegen
bygges med seks felt (hvorav to kollektivfelt) fra Kjørbo til Gyssestad, og en bred og trafikkert veg vil bidra til
å opprettholde barrieren som dagens E18 representerer. Dette vil kunne redusere områdets attraktivitet og
begrense utviklingsmulighetene. Vegtraseen inn mot tunnelpåhugget på Slependen vil også utgjøre en
barriere, som begrenser muligheten for anleggelse av ny adkomst til strandsonen, og sammenhengende
kyststi langs strandsonen.
Sammenliknet med konsept A vurderes konsept B å ha et langt høyere potensial når det gjelder
tilrettelegging for attraktive boligområder, næringsområder og friluftslivs-/rekreasjonsområder. Mindre trafikk
og mindre støy lokalt er fordelaktig for utvikling i områdene langs E18, og et mindre areal båndlegges til veg
og gir et større potensial for fremtidig byutvikling på Kjørbo. Det bemerkes imidlertid at det nye
lokalvegsystemet vil kunne fortsette å utgjøre en barriere dersom det ikke tilpasses en fremtidig bystruktur.
Lokalvegens dimensjoner og terrengtilpasning, samt utforming av tverrgående forbindelser i aksen nord-sør
vil her være avgjørende.
Oppsummering
Løsningene i konsept B vil gi bedre flyt og forutsigbarhet for trafikken på både hovedveg- og
lokalvegsystemet, og også større fleksibilitet og mindre trafikk på lokalvegene i avvikssituasjoner. Konseptet
legger i tillegg best til rette for byutvikling langs E18-strengen. Når det gjelder sikkerhet vurderes konseptene
som relativt like, selv om de gir ulike utfordringer.

https://norconsult365.sharepoint.com/sites/5207161e18vestkorridoren/shared
documents/general/samlerapport/rapp-plp-002_samlerapport_v5, oppretting etter kommentarer svv.docx

2022-01-14 | Side 36 av 111

Samlerapport for konseptfasen (forprosjekt)
Reguleringsplan for E18 Vestkorridoren
Oppdragsnr.: 5207161 Dokumentnr.: RAPP-PLP-002 Versjon: D03

Tabell 5-2: Oppsummering av konseptvurdering for miljømessig bærekraft.
Vurderingskriterium

Konsept A

Konsept B

Sikkerhet

Noe større utfordringer knyttet til
trafikksikkerhet på lokalvegsystemet

Noe større utfordringer knyttet til
trafikksikkerhet i tunnel

Flyt og forutsigbarhet

Dårligste løsning

Beste løsning

Avvikssituasjoner

Byutvikling

Marginalt bedre løsning enn konsept A pga.
større fleksibilitet, som gir noe mindre trafikk
på lokalvegene
Dårligste løsning

Rangering totalt

Beste løsning
2

1

Miljømessig bærekraft
Klimagassutslipp
Det er stort fokus på miljømessig bærekraft i E18 Vestkorridoren. Prosjektet har et mål om å redusere
klimagassutslippene for både anlegg og drift med 50 prosent før 2030, og i arbeidet med optimalisering av
veganlegget har reduksjon av klimagassutslipp fra materialproduksjon og anleggsgjennomføring vært et
svært viktig kriterium.
Det er gjennomført beregninger av klimagassutslipp for samtlige konsepter ved hjelp av Statens vegvesens
verktøy VegLCA versjon 5.03B og Nye Veiers verktøy NV-GHG versjon 2.4, som er beskrevet i et eget notat
[12]. Disse verktøyene beregner klimagassutslipp fra materialproduksjon og -transport, utbygging, samt drift
og vedlikehold. Elementene som inngår i beregningen, er tilnærmet de samme som i kostnadsanslaget.
I konsept A er det mer veg og konstruksjoner i dagen som bidrar til å øke klimagassutslippene, mens det i
konsept B er en større andel berg- og betongtunnel. Gjennomførte beregninger viser at klimagassutslippene
vil bli marginalt høyere i konsept A enn i konsept B, men differansen ligger innenfor usikkerhetsmarginen.
Det kan nevnes at det er knyttet noe større usikkerhet til klimagassutslipp for arbeider i dagen ved
Slependen og Kjørbo i konsept A. Forskjellen mellom konseptene er uansett så liten at de rangeres likt.
Tabell 5-3: Samlede klimagassutslipp [tonn CO2e].

Klimagassutslipp [tonn CO2e]
Rangering

Konsept A

Konsept B

236.500

233.400

1

1

Støy og luftforurensning
Statens vegvesen har et mål om å redusere støy og luftforurensning for naboene. I begge konsepter vil
større deler av trafikken håndteres via hovedvegsystemet i tunnel, noe som vil være gunstig for
støyutbredelse og luftkvaliteten i områder med eksisterende bebyggelse. Konsept A er beregnet å gi mer
trafikk på lokalvegsystemet, og derfor mer støy og luftforurensning lokalt. Det er gjort en overordnet
beregning av endringen i støynivåer som kan forventes basert på trafikktallene for både konsept A og B.
Disse beregningene viser at trafikken fra hovedvegsystemet gir tilnærmet like støynivåer i de to konseptene.
Når det gjelder lokalvegsystemet, er støynivået nokså likt øst for Sandvika, mens områdene vest for
Sandvika vil få en vesentlig reduksjon i støynivåer i konsept B sammenliknet med konsept A. Det finnes
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ingen forenklet metodikk for å kunne gjøre tilsvarende beregninger av forskjeller i luftforurensning, men de
reduserte trafikkmengdene vest for Sandvika vil også ha merkbar virkning på luftkvaliteten i dette området.
Natur- og miljøverdier
Siden E18 legges i tunnel på store deler av strekningen, gir både konsept A og konsept B samlet sett
positive virkninger for landskapsbilde og kulturmiljøer, i form av reduserte barrierevirkninger og redusert
trafikk gjennom områder med store opplevelsesverdier. Samtidig gir begge konsepter negative virkninger for
naturmangfold, først og fremst som følge av arealbeslag i forbindelse med utbyggingen av lokalvegsystemet.
Inngrep i forbindelse med anleggsgjennomføringen vil også gi permanente virkninger i form av for eksempel
tap av arealer med viktige naturtyper.
Av de to konseptene vurderes konsept A som den dårligste løsningen, da den både gir mest trafikk på
lokalvegsystemet og størst arealbeslag i områder med viktige verdier. Sammenliknet med konsept B er
konsept A beregnet å gi vesentlig større trafikk særlig på strekningen mellom Kjørbo og Gyssestad. For å
håndtere disse trafikkmengdene må lokalvegen bygges med seks felt på den aktuelle strekningen, noe som
medfører større inngrep i viktige naturtyper ved blant annet Bjørnsvika og Gyssestad gård. En bredere og
mer trafikkert veg vil også opprettholde den visuelle barrierevirkningen som dagens veg representerer, og
vurderes som negativ for landskapsbildet og kulturmiljøene i området. Vegtraseen inn mot tunnelpåhugget
på Slependen vil medføre inngrep i strandsonen, og derav negative virkninger for naturmangfold- og
landskapsverdier knyttet til Slependrenna. Plasseringen av selve påhuggsområdet medfører i tillegg risiko for
skade på kulturmiljøet Gyssestad gård.
Konsept B vurderes å legge bedre til rette for å øke de positive virkningene og begrense de negative
virkningene av det nye vegsystemet. Når lokalvegen legges på baksiden av Sandvika Storsenter reduseres
den visuelle barrieren mellom Sandvika og Kjørbo, og tilsvarende vil en firefelts veg mellom Kjørbo og
Gyssestad gi klart mindre barreirevirkninger på denne strekningen. Konsept B medfører også mindre inngrep
i viktige naturtyper, og løsningen for lokalvegsystemet vil kunne bidra til å styrke den landskapsøkologiske
sammenhengen mellom Kjørbo og Bjørnsvika.
Oppsummering
Konsept B gir minst klimagassutslipp, og vurderes også som den beste løsningen for både støy og
luftforurensning, samt natur- og miljøverdier.
Tabell 5-4. Oppsummering av konseptvurdering for miljømessig bærekraft.
Vurderingskriterium

Konsept A

Konsept B

Klimagassutslipp [tonn CO2e]

236.500

233.400

Støy og luftforurensning

Gir dårligst forhold for støy og luft

Gir best forhold for støy og luft

Landskapsbilde

Dårligste løsning

Beste løsning

Kulturarv

Dårligste løsning

Beste løsning

Naturmangfold og naturressurser

Dårligste løsning

Beste løsning

Rangering

2
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5.3

Sammenstilling

I Tabell 5-5 nedenfor er endelig vurdering og rangering av konsept A og B sammenstilt, basert på
silingskriteriene som er lagt til grunn for prosjektet. Av tabellen kommer det tydelig frem at konsept B
vurderes som beste løsning både når det gjelder økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.
Tabell 5-5: Sammenstilling av endelig vurdering og rangering av konsepter.

40 %
3
1
1

Økonomisk bærekraft
Investeringskostnad
Drift- og vedlikeholdskostnad
Gjennomførbarhet
Vektet snitt Økonomisk bærekraft

Konsept A
0
0
0
0,00

Konsept B
1
-1
1
0,60

30 %
3
2
1
2

Sosial bærekraft
Sikkerhet
Flyt og forutsigbarhet
Avvikssituasjoner
By- og områdeutvikling
Vektet snitt Sosial bærekraft

Konsept A
0
0
0
0
0,00

Konsept B
0
2
1
1
0,88

30 %
3
1
1

Miljømessig bærekraft
Klimagassutslipp
Støy og luft
Natur/miljøverdier og ressurser
Vektet snitt Miljømessig bærekraft
Totalt vektet snitt
Rank

Konsept A
0
0
0
0,00
0,00
2

Konsept B
0
2
1
0,60
0,68
1
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6

Vurdering av måloppnåelse

E18 har i dag svært store trafikkmengder. Vegen har begrenset kapasitet, og det oppstår ofte flaskehalser
som fører til kødannelser og dårlig fremkommelighet for kollektivtransport. I tillegg påføres omgivelsene
betydelig belastning i form av støy og luftforurensing. E18 Vestkorridoren har derfor følgende samfunnsmål:
«Utvikling av arealbruk og transportsystem på veg i Vestkorridoren skal forbedre tilgjengeligheten til
viktige reisemål og legge til rette for økt bruk av miljøvennlige transportformer som konsept til bil.
Tiltakene skal redusere trafikkskapte miljøproblemer i Vestkorridoren og redusere bilbruken».
Effektmålene for E18 Ramstadsletta-Nesbru er direkte knyttet til denne overordnede målsettingen, og
beskriver spesifikt hvilke mål det ferdig bygde veganlegget skal innfri. I kapittel 6.1 vurderes konsept A og B
opp mot disse målene.
Konseptene er også vurdert opp mot resultatmålene for prosjektet, se kapittel 6.2. Målene for HMS (1.1, 1.2,
1.5) og fremdrift (3.1), samt enkelte mål for økonomi (2.1, 2.4) er imidlertid konseptuavhengige, og er derfor
ikke tatt med i vurderingene nedenfor.

6.1

Effektmål

Både konsept A og konsept B oppfyller helt eller delvis prosjektets effektmål. Hovedvegsystemet (HVS) i
konsept B er imidlertid prosjektert med flere og lengre tunnelramper, bedre koblinger mellom E18 og E16, og
bedre kryssplasseringer. Løsningen gir mer målrettede trafikkstrømmer og et mer robust trafikksystem, slik
at rushtidsforsinkelser reduseres i større grad. Beregninger viser også at trafikken på lokalvegene i stor grad
flyttes over på E18. Konseptet begrenser i tillegg behovet for omkjøringer på lokalvegene i avvikssituasjoner.
De reduserte trafikkmengdene på lokalvegsystemet (LVS) legger bedre til rette for kollektivtrafikk, syklende
og gående, og gir mindre støy og luftforurensning til eksisterende boligområder og sentrale
byutviklingsområder. I tillegg reduseres de fysiske og visuelle barrierevirkningene.
I konsept A ledes E18-trafikken fra vest og mot Sandvika/E16 ut på lokalvegen ved Gyssestad, slik at det
fortsatt vil være betydelig trafikk på strekningen mellom Gyssestad og Kjørbo/Bjørnegårdtunnelen. Dette
medfører at konseptet jevnt over gir dårligere måloppnåelse enn konsept B. Trafikkmengdene på
strekningen gjør at målene om å redusere støyplager, luftforurensning og gjennomgangstrafikk i
boligområder bare vurderes som delvis oppfylt. Konseptet gir også større barrierevirkninger, blant annet
siden det må etableres seks felt på lokalvegsystemet mellom Kjørbo og Gyssestad, samtidig som vegtraseen
inn mot portalområdet på Slependen begrenser fremkommeligheten til og langs med strandsonen.

6.2

Resultatmål

Det er stort fokus på miljømessig bærekraft i E18 Vestkorridoren. E18 Ramstadsletta–Nesbru er det første
av Statens vegvesens prosjekter som er planlagt å CEEQUAL-sertifiseres gjennom både planlegging,
prosjektering og bygging, og målet er å oppnå prestasjonsnivå «Excellent». Grad av måloppnåelse er ikke
vurdert på et så tidlig tidspunkt, men det er gjort noen foreløpige vurderinger av konseptenes potensial for å
oppfylle de ulike CEEQUAL-kriteriene. Det antas å bli krevende å oppnå prestasjonsnivå «Excellent», men
konsept B med mye tunnel på hovedvegsystemet gir bedre muligheter for poeng innen kategoriene
«Samfunn og interesser», «Arealbruk og økologi», «Landskap og historisk kulturmiljø», «Transport» og
«Forurensning». Siden dette konseptet har lavest investeringskostnad, vil det også kunne oppnås høyere
poengsummer innen kategorien «Ressurser».
Prosjektet har et mål om å redusere klimagassutslippene for både anlegg og drift med 50 prosent før 2030,
og i arbeidet med optimalisering av veganlegget har reduksjon av klimagassutslipp fra materialproduksjon og
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anleggsgjennomføring vært et svært viktig kriterium. Gjennomførte beregninger viser at det er liten forskjell
mellom konsept A og konsept B når det gjelder klimagassutslipp. I konsept A er utslippene beregnet til
236.500 tonn CO2e, marginalt høyere enn i konsept B, og det er knyttet noe større usikkerhet til
klimagassutslipp for arbeider i dagen ved Slependen og Kjørbo. I konsept B er utslippene er beregnet til
233.400 tonn CO2e. Det er også liten forskjell mellom konseptene når det gjelder klimagassutslipp fra trafikk,
i favør konsept B.
Et sentralt resultatmål for prosjektet er å holde kostnadene innenfor rammen på 11.535 millioner 2021-kroner
(prosjektmål P50). Konsepter som ikke har oppfylt dette målet er blitt silt ut tidligere i prosessen. Ved
utarbeidelse av kostnadsanslag for konsept A og B er det tatt hensyn til en reell prisstigning på 6,9 % for
2021, noe som gir en investeringskostnad på 12.435 millioner kroner for konsept A, og 12.017 millioner
kroner for konsept B. Med denne prisstigningen vil ingen av konseptene holde seg innenfor
kostnadsrammen. Det bør i tillegg nevnes at kostnadsøkningen i konsept A også skyldes mer kompliserte
kryssløsninger og en krevende portalløsning på Slependen. Det foreligger imidlertid muligheter for
optimalisering av konseptene som vil redusere kostnadene. Dette vil bli vektlagt i det videre arbeidet med
detaljering og optimalisering av løsninger, slik at reguleringsplanforslaget kommer innenfor styringsmålet.
En annen faktor som vil kunne bidra til å redusere de totale kostnadene, er salg av overflødig veggrunn eller
grunneierbidrag. Dette vil kunne gi inntekter til prosjektet dersom ny E18 bidrar til en høyere eller bedre
utnyttelse av utviklingsområdene langs vegen. Gjennomførte beregninger viser at konsept B gir vesentlig
større muligheter for bedre arealutnyttelse, og dermed et klart større potensial for grunneierbidrag enn
konsept A.
En av hensiktene med prosjektet, som ikke kan relateres til de ulike effektmålene, er å redusere antall
ulykker. I den sammenheng vurderes resultatmålet om at prosjektet skal følge gjeldende krav i Vegvesenets
håndbøker, nasjonale standarder og føringer i reguleringsplanen som relevant. Med unntak av løsninger det
søkes fravik for vil konseptene følge nevnte krav, standarder og føringer, noe som vil kunne bidra til å
redusere ulykkesrisikoen. Konseptene medfører riktignok ulike trafikksikkerhetsutfordringer, som ikke gir seg
utslag i ulik grad av måloppnåelse. Konsept B har mer veg i tunnel, som gir gjennomsnittlig lavere
ulykkesrisiko enn tilsvarende veg i dagen. Risikoen for alvorlige konsekvenser av ulykker er imidlertid like
høy eller høyere, og det bør også nevnes at et mer komplekst vegsystem i tunnel kan skape konfliktpunkter
der risikoen for ulykker øker. Konsept A gir på sin side større utfordringer knyttet til trafikksikkerhet i
dagsonen, som følge av trafikkmengdene her, med risiko for ulykker som involverer myke trafikanter.
Øvrige resultatmål under tema kvalitet er å sikre forutsigbar fremkommelighet for kollektivtransporten, samt
bedre forholdene for gående og syklende. Her vurderes konsept B å gi høyere måloppnåelse som følge av
mindre trafikk på lokalvegsystemet, jamfør vurderingene knyttet til effektmålene om å legge til rette for
miljøvennlige transportformer og redusere barrierer som hindrer ferdsel og øker opplevelsesverdier.
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6.3

Sammenstilling

I Tabell 6-1: nedenfor er konsept A og konsept B vurdert opp mot prosjektets effektmål og konseptavhengige
resultatmål. Grad av måloppnåelse er angitt på følgende skala: Oppfylt (grønn), delvis oppfylt (gul), ikke
oppfylt (rød). Det er også knyttet en kort kommentar og forklaring til grad av måloppnåelse.
Tabell 6-1: Vurdering av måloppnåelse, konsept A og konsept B.

Typer mål

Vedtatte mål

Konsept A

Konsept B Forklaring/kommentar

Effektmål

Redusere rushtidsforsinkelser. Oppfylt
Næringslivet og
kollektivtransport skal prioriteres

Oppfylt

Begge konsepter oppfyller målet,
men konsept B gir mer målrettede
trafikkstrømmer og bedre flyt og
forutsigbarhet på LVS, slik at
rushtidsforsinkelser reduseres i
større grad.

Legge til rette for økt andel
Oppfylt
reiser med miljøvennlige
transportformer (kollektiv, sykkel
og gange).

Oppfylt

Begge konsepter oppfyller målet,
men konsept B gir minst trafikk på
LVS og legger således best til rette
for kollektivtrafikk, gående og
syklende.

Transportsystem som håndterer Oppfylt
Oppfylt
regional og lokal transport.
Redusere luftforurensning og
Delvis oppfylt Oppfylt
støyplage for «naboene».

Begge konsepter oppfyller dette
målet.
Konsept B gir minst trafikk på LVS
og reduserer støy og
luftforurensning i størst grad.
Konsept A gir fremdeles en god del
trafikk på LVS.

Redusere barrierer som hindrer
ferdsel og øke
opplevelsesverdier.

I konsept A vil LVS på strekningen
mellom Kjørbo og Gyssestad
utgjøre en større barriere enn i
konsept B. På Slependen vil HVS
begrense tilgjengeligheten til
strandsonen.

Delvis oppfylt Oppfylt

Begrense gjennomgangstrafikk i Delvis oppfylt Oppfylt
boligområder.
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Typer mål

Vedtatte mål

Konsept A

Konsept B

Forklaring/kommentar

Resultatmål

1.3. Det skal søkes
bærekraftige løsninger gjennom
bruk av sertifiseringssystemet
CEEQUAL eller liknende. Min.
krav: Excellent.
1.4. Det skal etableres et
klimagassregnskap for
vegprosjektet som skal danne
grunnlag for valg av løsninger
og materialer som bidrar til at
SVVs målsetting om 50 %
reduksjon i klimagassutslipp i
anleggs- og driftsfasen i 2030
oppnås.
2.2. Prosjektet skal levere
reguleringsplan med løsninger
som holder seg innenfor prosjektmål P50 = 11.535 mill. kr
(2021).

For tidlig å
konkludere

For tidlig å
konkludere

Potensialet for å oppnå
bærekraftige løsninger etter
CEEQUAL-systemet vurderes som
størst i konsept B.

For tidlig å
konkludere

For tidlig å
konkludere

Konsept A og B er omtrent
likeverdige mht. klimagassutslipp,
men usikkerheten er størst ved
konsept A. Potensialet for å oppnå
klimamålene vurderes som størst i
konsept B.

Ikke oppfylt

Ikke oppfylt

Investeringskostnadene for
konsept A og B ligger ikke innenfor
rammen. Konsept B har imidlertid
lavest kostnad, og gir størst
mulighet for grunneierbidrag

2.3. Kostnadene for ferdig veg
skal søkes redusert i forhold til
kommunedelplan.

Ikke oppfylt

Oppfylt

I konsept B er flere av de
kostnadsdrivende elementene fra
KDP fjernet. Kostnaden i konsept A
øker ift. estimatet for KDP, pga.
bl.a. portalløsning Slependen.

4.1. Prosjektet skal følge
Oppfylt
gjeldende krav slik de
fremkommer av vegvesenets
håndbøker, nasjonale
standarder og føringer i
reguleringsplanen. Det skal
velges løsninger og
komponenter som har tilnærmet
lik dimensjonerende brukstid.

Oppfylt*

Begge konsepter oppfyller målet.
Konseptene gir ulike
trafikksikkerhetsutfordringer;
konsept A gir størst utfordringer i
dagsonen, mens konsept B gir
størst utfordringer knyttet til tunnel.

4.2. Sikre forutsigbar
fremkommelighet for
kollektivtransporten.

Oppfylt

Oppfylt

Begge konsepter oppfyller målet,
men konsept B gir mer målrettede
trafikkstrømmer og bedre flyt og
forutsigbarhet på LVS, slik at
rushtidsforsinkelser reduseres i
større grad.

4.3 Bedre forholdene for sykkel
og gange.

Delvis oppfylt Oppfylt

Konsept B gir mindre trafikk på
LVS og bedrer forholdene for
gående og syklende i større grad,
særlig vest for Sandvika.
*Med forbehold om at fravik for vestvendte rampetunneler ved Thon Hotel Oslofjord blir godkjent av Vegdirektoratet.
Foreliggende løsning er ikke godkjent, og det vil arbeides med nye løsninger for rampetunnelene.
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7
7.1

Anbefaling
Statens vegvesens faglige anbefaling

Vurderingene i kapittel 5 og 6 viser at konsept B scorer høyest på både økonomisk, sosial og miljømessig
bærekraft. Konseptet gir også høyest grad av måloppnåelse.
Statens vegvesens faglige anbefaling er derfor at konsept B for hovedvegsystem legges til grunn for det
videre arbeidet med detaljplan og reguleringsplan for E18 Vestkorridoren, parsell 2 Ramstadsletta–Nesbru.

7.2

Videre prosess

Denne samlerapporten er en del av grunnlagsmaterialet for Statens vegvesens faglige konseptanbefaling
som oversendes Asker og Bærum kommuner og Viken fylkeskommune, slik at disse kan fremme hver sin
orienteringssak til politikerne i løpet av mars og april 2022. Hensikten er å få prinsipiell tilslutning til Statens
vegvesens anbefalte konsept for hovedvegsystemet (konsept B), slik at dette kan legges til grunn for det
videre arbeidet med optimalisering og detaljering av løsninger i detaljplanen og reguleringsplanene (én for
Asker kommune og én for Bærum kommune).
Prosjektet har høye ambisjoner for medvirkning. 3. mai 2021 ble om lag 6000 grunneiere digitalt varslet om
oppstart av reguleringsplanarbeidet. Det er også etablert en egen medvirkningsportal som benyttes aktivt i
reguleringsplanprosessen (www.e18vkp2.no). I medvirkningsportalen finnes informasjon om anbefalt
konsept og om planprosessen, og det er mulig å gi innspill til det anbefalte konseptet.
Fremtidig lokalvegsystem langs Sandvika sjøfront vil bli håndtert gjennom en felles planprosess for
sjøfronten, og offentlig ettersyn gjennomføres før sommerferien 2022. Offentlig ettersyn i forbindelse med
samlede løsninger for hovedveg- og lokalvegsystem gjennomføres når Statens vegvesen legger frem forslag
til reguleringsplaner i andre kvartal 2023. Statens vegvesen jobber må med utgangspunkt i at
reguleringsplanene blir vedtatt i første kvartal 2024. Videre er det planlagt at anleggsarbeidene vil starte opp
i 2026/27 og være ferdigstilt i 2033
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Vedlegg A:

Silingsprosessen

Arbeidet med utvikling av konsepter for hovedveg- og lokalvegsystemet ble utført i perioden januar-oktober
2021. Gjennom verksteder, ideseminarer og silingsprosesser ble konsepter og konseptelementer definert og
vurdert med hensyn til fordeler, ulemper og optimaliseringspotensial.
I arbeidet med konseptutvikling har prosjektområdet blitt delt inn i tre soner (se Figur A-1). Bakgrunnen for
dette er at muligheter, utfordringer og konkrete løsningsforslag kan være forskjellige i ulike deler av
prosjektområdet.

Figur A-1: I konseptutviklingen har prosjektområdet blitt delt inn i tre soner; Ramstadsletta (sone 1), Sandvika (sone 2)
og Billingstadsletta (sone 3). Her med eksempel på infrastruktur tilrettelagt for gående og syklende i dagens situasjon.

Ettersom E18 Vestkorridoren Ramstadsletta–Nesbru er et komplekst og tverrfaglig prosjekt med mange
involverte aktører, har prosessen for utvikling og siling av konsepter blitt lagt opp gjennom tre delprosesser,
som vist i Tabell A-1; én for hovedvegsystem, én for lokalvegsystem og én for helhetlige konsepter, hvor
hver delprosess har foregått i tre trinn. Det har generelt blitt lagt stor vekt på samspill mellom Vegvesenets
og Norconsults oppdragsorganisasjoner og involvering av samarbeidspartnere. Samtidig har det vært behov
for å skille på arenaer hvor det er hensiktsmessig å involvere mange for å få opp bredden av ideer og
arenaer hvor det av fremdriftsmessige eller faglige årsaker har blitt jobbet i mindre faggrupper og
beslutningsmøter.
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Tabell A-1: Prosess for konseptutvikling og siling av konsepter for hovedvegsystem, konsepter for

lokalvegsystem og helhetlige konsepter.
Delprosess

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

1

Hovedvegsystem

Utvikling av
konseptelementer

Faglige vurderinger av
konseptelementer

Siling og sammenstilling av
konsepter

2

Lokalvegsystem

Utvikling av prinsipielle
konsepter

Test av prinsipper og
utvikling av varianter

Siling av elementer for
lokalvegsystem og
sammenstilling til helhetlige
konsepter

3

Helhetlige konsepter

Rangering av fem
helhetlige konsepter

Utvikling og vurdering av
tre optimaliserte konsepter

Endelig valg av anbefalt
konsept for
hovedvegsystem

A.1

Delprosess for hovedvegsystem

Delprosessen for hovedvegsystem ble designet rundt et prinsipp om at det skulle utvikles og besluttes på
elementer til hovedvegsystem (puslespillbrikker som kan settes sammen på ulike måter) før man satte
elementene sammen til mulige helhetlige konsepter.
Idétilfanget ble skapt i samarbeidsmøter mellom Norconsult og Vegvesenet, og i et større digitalt ideseminar
med eksterne samarbeidspartnere i januar 2021. Prosjektet arbeidet deretter videre med å sette sammen
ideene til fungerende elementer til hovedvegsystem. Dette ble løpende forankret med kommunenes
representanter til prosjektet, samt med de øvrige eksterne samarbeidspartnerne.
Det ble totalt utviklet 19 elementer til hovedvegsystem, som ble faglig vurdert og scoret opp mot kriteriene for
økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. De mest bærekraftige elementene ble deretter satt sammen til
helhetlige konsepter for hovedvegsystem. Arbeidet ble gjort i faggrupper, i felles verksteder og i dedikerte
beslutningsmøter med Statens vegvesen (#01 og #02).
De fem konseptene for hovedvegsystem ble som følger:
•
•
•
•
•

Konsept A: KDP-konseptet.
Konsept B: «Makskonseptet», med en rekke elementer som bidrar til å redusere trafikk i dagen.
Konsept C, som inneholder noen av elementene fra konsept B.
Konsept D, som inneholder noen av elementene fra konsept B, men som samtidig skiller seg noe fra
konsept C.
Konsept E, med hevet tunnel og konsept kryssløsning E18/E16 via kulvertforbindelse.
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Tabell A-2: Konsepter for hovedvegsystemet.
Sone

0-konseptet

Konsept A:
KDP-konseptet

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

1
Ramstadsletta

Dagens E18

KDP-linja

KDP-linja

KDP-linja

KDP-linja

KDP-linja

2
Sandvika

Dagens E18

KDP-linja
(tunnel)

KDP-linja
(tunnel)

KDP-linja
(tunnel)

KDP-linja
(tunnel)

KDP-linja
(tunnel)

Østvendte
ramper

Østvendte
ramper
Vestvendte
ramper

Østvendte
ramper

Østvendte
ramper
Vestvendte
ramper

Østvendte
ramper

Kryss Thon
hotell
(relatert til
tunnel)

Kryss Thon
hotell
(relatert til
tunnel)

Kryss
Sandviksåstunnelen

Kryss
Sandviksåstunnelen

Kryss
Sandviksåstunnelen

Samlet kryss i
vest ved
Bjørnsvika

E18 Flyttet
påhugg i vest
(mot nord)

E18 Flyttet
påhugg i vest
(mot nord)

E18 Flyttet
påhugg i vest
(mot nord)

Miljøkulvert (i
tilknytning til
flyttet påhugg)

Portal

Portal

Portal

Eksisterende
Slependkryss
(Kryss vest for
IKEA utgår)

Eksisterende
Slependkryss
(Kryss vest for
IKEA utgår)

KDP-linja;
Nedbygging
dagens
Slependkryss.
Nytt kryss vest
for IKEA

Eksisterende
Slependkryss
(Kryss vest for
IKEA utgår)

3
Billingstad

Dagens E18

KDP-linja, kun
E18 Flyttet
portal Slependen påhugg i vest
(mot nord)

KDP-linja;
Nedbygging
dagens
Slependkryss.
Nytt kryss vest
for IKEA – E18 i
bru
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A.2

Delprosess for lokalvegsystem

For lokalvegsystemet ble det i en første fase utviklet tre prinsipielle hovedkonsepter – se Figur A-2:

Figur A-2: Tre prinsipielt forskjellige konsepter for lokalvegsystemet.

Utviklingen av konseptene for lokalvegsystemene er resultatet av arbeidet til prosjektets byutviklingsgruppe
og samarbeidet mellom fagene gang- og sykkel, kollektivtransport, anlegg og veg. Gjennom forprosjektfasen
har gruppen arbeidet med utviklingen av prinsipper for lokalvegsystemet, sett på koblingspunktene med
hovedvegsystemet og byutviklingsprinsipper som bør legges til grunn for det nye lokalvegsystemet.
•

Konsept 1 ble utviklet for å undersøke konsekvensene av en samlet trasé for bil, buss og sykkel
gjennom planområdet i sone 1-3. Prinsippene som ligger bak et samlet lokalvegsystem, er et mer
komprimert fotavtrykk av nye lokalveger, og behovet for å undersøke hvordan en samlet trasé
påvirker eksisterende og fremtidige byrom, eksisterende gater og eksisterende bebyggelse.

•

Konsept 2 ble utviklet for å undersøke konsekvensene av en samlet trasé for bil og buss med
separat sykkelekspressveg gjennom planområdet i sone 1-3. Prinsippene som ligger bak et
lokalvegsystem med separat sykkelekspressveg, er mange av de samme som i konsept 1, men
plasseringen av sykkelvegen gir et ulikt konsekvensbilde i den lokale konteksten som prosjektet har
ønsket å undersøke.

•

Konsept 3 ble utviklet for å undersøke konsekvensene av et konsept med parallell struktur og
behovet for å se hvordan konseptet påvirker de samme faktorene som nevnt under konsept 1 og 2.

Konseptene for lokalvegsystemet ble videreutviklet og utforsket som del av konseptutviklingen, gjennom
arbeid internt i prosjektets faggrupper og gjennom ideseminarer, i samspill med kommunene og
oppdragsgiver.
Konsept 1 ble ytterligere nyansert i variantene A (maksimalt antall tilkoblinger i sone 2) og B (minimum antall
tilkoblinger i sone 2), mens konsept 3 fantes i variantene A (separat trasé for bil) og B (separat trasé for
buss).
Etter at beslutning om tunnelkonseptet for hovedvegsystemet forelå, med ulike varianter A-E, kunne arbeidet
med å konkretisere og teste ut de tre prinsipielle forskjellige konseptene for lokalvegsystemet begynne. Her
jobbet man ut fra en utvidet tverrfaglig plattform og testet ut hvilke av de overordnede konseptene for
lokalvegsystemet som kunne fungere i de ulike sonene. Gjennom denne prosessen ble det avholdt
ideseminarer med SVV og med eksterne aktører høsten 2021. Målet med disse seminarene var både å
involvere, men også å utvikle nye ideer som ledd i prosessen som frem til valg av ett totalkonsept.
Resultatet av denne prosessen ble fem helhetlige konsepter for lokalvegsystem som ble koblet opp mot de
fem konseptene for hovedvegsystem, se Tabell A-3:. En viktig premiss var at konseptene for
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lokalvegsystemet i størst mulig grad skulle være uavhengige av konseptene for hovedvegsystemet, og i
prinsippet kunne kobles til hvilket som helst av disse.
Tabell A-3: Konsepter for lokalvegsystemet.
Sone
1
Ramstadsletta

0-konseptet
Dagens E18 og
Sandviksveien

2
Dagens E18 og
Sandviksveien
Sandvika
(Blommenholm–
Bjørnsvika)

2
Sandvika
(Bjørnsvika–
Gyssestad)

3
Billingstad

Dagens E18 og
Sandviksveien

Konsept A:
KDP-konseptet
Ny veg for felles
bil + buss.
Separat
sykkelsystem.
Sykkeltrasé på
sørsiden
Sandviksveien
opprettholdes
som lokalveg

Konsept B
Konsept C
Konsept D
Konsept E
Konsept 3
Konsept 3
Konsept 3
Konsept 3
Parallellstruktur Parallellstruktur Parallellstruktur Parallellstruktur

Sykkeltrasé på
sørsiden
Kryss
Blommenholm,
buss i
Sandviksveien,
sykkel i sør
Buss i
Konsept 2:
Sandviksveien.
Felles trasé for
Bil i E18 trasé
bil og buss +
separat
sykkelsystem
Sykkeltrasé på
Sykkeltrasé på
sørsiden
sørsiden
Bussveg i E18
Kulvert under
trasé (ny bru)
Sandvikselva
over
(4 felt)
Sandvikselva. Bil Vanskelig å
i egen trasé (ny opprettholde
bru) syd for
Vesttunnelen mot
Kadettangen bru. Kjørbo for kulvert
Vesttunnelen
i E18 trasé ved
opprettholdes.
optimalisering.
Samlet trasé
bil/buss fra
Kjørbo mot
Slependen.
Separat
sykkeltrasé i
Sandviksveien.
Samlet trasé
Billingstadsletta
Portal Slependen

Sykkeltrasé på
sørsiden
Kryss
Blommenholm,
buss i
Sandviksveien,
sykkel i sør
Konsept 3:
Parallellstruktur
(3A/3B)

Sykkeltrasé på
sørsiden
Kryss
Blommenholm,
buss i
Sandviksveien,
sykkel i sør
Konsept 1:
Samlet trasé
(1A/1B)

Konsept 2:
Felles trasé for
bil og buss +
separat
sykkelsystem

Sykkeltrasé på
nordsiden
Kryss
Blommenholm,
buss i
Sandviksveien,
sykkel i nord
Konsept 2
Felles trasé for
bil og buss +
separat
sykkelsystem
Sykkeltrasé på
Sykkeltrasé på
sørsiden
nordsiden
Kulvert under
Bru over
Bru over
Sandvikselva
Sandvikselva i
Sandvikselva i
(4 felt eller 2 felt E18-trasé
E18-trasé
bru for buss)
(2 varianter)
(2 varianter)
Vanskelig å
Mulig å
Mulig å
opprettholde
opprettholde
opprettholde
Vesttunnelen mot Vesttunnelen mot Vesttunnelen mot
Kjørbo for kulvert Kjørbo for bru i
Kjørbo for bru i
i E18 trasé ved
E18-trasé ved
E18-trasé ved
optimalisering.
optimalisering.
optimalisering.
Konsept 2:
Konsept 1:
Konsept 1:
Felles trasé for Samlet trasé
Samlet trasé
bil og buss +
separat
sykkelsystem

Konsept 1:
Samlet trasé
Miljøkulvert

Konsept 1:
Samlet trasé
Portal

Konsept 1:
Samlet trasé
Portal
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A.3

Delprosess for helhetlige konsepter

A.3.1 Trinn 1
Prosessen for å utvikle og sile ut det anbefalte helhetlige konseptet for hovedvegsystem og lokalvegsystem
ble gjennomført i tre trinn høsten/vinteren 2021/22.
I det første trinnet ble de fem konseptene A, B, C, D og E vurdert og rangert. Dette ble gjort gjennom at hvert
fagspesifikt evalueringskriterium ble vurdert og forhåndsscoret av en oppnevnt ekspertgruppe med
fagressurser fra Statens vegvesens og Norconsults oppdragsorganisasjon. Kommunene gjorde også sine
generelle vurderinger av de fem konseptene. Deretter ble konseptene behandlet i et beslutningsmøte med
Statens vegvesen (#03), med en påfølgende forankringsrunde i ekspertgruppene etterpå. Nedenfor følger
resultatene av scoringen innenfor økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, samt de samlede scorene
per konsept i dette trinnet (se Figur 4-2: i kapittel 4 for forklaring av scoringsskala).
Tabell A-4: Sammenstilling av score for konsept A-E
40 %
3
1
1

Økonomisk bærekraft
Investeringskostnad
Drift- og vedlikeholdskostnad
Gjennomførbarhet
Vektet snitt Økonomisk bærekraft

Konsept A
0
0
0
0,00

Konsept B
-2
-2
-1
-1,80

Konsept C
-1
-1
1
-0,60

Konsept D
0
0
-1
-0,20

Konsept E
1
0
2
1,00

30 %
3
2
1
2

Sosial bærekraft
Sikkerhet
Flyt og forutsigbarhet
Avvikssituasjoner
By- og områdeutvikling
Vektet snitt Sosial bærekraft

Konsept A
0
0
0
0
0,00

Konsept B
0
1
1
2
0,88

Konsept C
-2
1
0
1
-0,25

Konsept D
-1
0
1
0
-0,25

Konsept E
1
1
2
1
1,13

30 %
3
1
1

Miljømessig bærekraft
Klimagassutslipp
Støy og luft
Natur/miljøverdier og ressurser
Vektet snitt Miljømessig bærekraft

Konsept A
0
0
0
0,00

Konsept B
-1
2
2
0,20

Konsept C
0
1
1
0,40

Konsept D
2
1
1
1,60

Konsept E
1
1
0
0,80

Tabell A-5: Sammenstilling av total score, konsept A-E
Kriterier
Økonomisk bærekraft
Sosial bærekraft
Miljømessig bærekraft
Totalt vektet snitt

Konsept A
0,00
0,00
0,00
0,00

Konsept B
-1,80
0,88
0,20
-0,40

Konsept C
-0,60
-0,25
0,40
-0,20
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På grunnlag av disse scorene fikk man følgende rangering av konseptene:
1.
2.
3.
4.
5.

Konsept E
Konsept D
Konsept A
Konsept C
Konsept B

Det ble gjennomført en følsomhetsanalyse på scorene, som viste at de var robuste.

A.3.2 Trinn 2
I trinn 1 av delprosessen for helhetlige konsepter ble konsept E rangert høyest. Det ble derfor besluttet at
konseptet skulle tas med videre i trinn 2, og at det skulle optimaliseres spesielt i Kjørbo-området.
Konsept B ble rangert lavest, slik det opprinnelig var definert. I trinn 2 ble dette konseptet likevel tatt med
videre. Grunnen til den lave scoren lå i at konseptet var signifikant mer kostbart enn de andre. Ønsket var å
se om det var mulig å få til en variant av konsept B som var økonomisk mer fordelaktig, men som fortsatt
beholdt de gode egenskapene for sosial og miljømessig bærekraft. Her skulle også parallellstruktur for
lokalvegsystemet i sone 2 mellom Lakseberget og Blommenholm vurderes.
Konsept A ble det ikke jobbet videre med, men konseptet ble tatt med som et sammenlikningsgrunnlag for
de andre konseptene. Konsept C og D ble forkastet.
Til det neste beslutningsmøtet med Statens vegvesen (#04) ble konsept B-02, E-01 og E-02 utarbeidet. I
tillegg tok man i denne fasen med en liste med tilvalgselementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sandviksåstunnelen
Lokaltunnel Sandvika
Lokal kulvert Sandvika
Kobling Bjørnegårdtunnelen mot Vesttunnelen
Nesøyveien bru, ny firefelts bru kombinert med løsning for gange og sykkel
Gyssestad - Bjørnsvika: konsept adkomst boligfelt
Gyssestad - Bjørnsvika: konsept trase for lokalvegsystem i Sandviksveien
Portalplassering Slependen
Plassering sykkelekspressvei (alle soner)
Sandviksveien på Ramstadsletta

Det kan være aktuelt å reintrodusere slike konseptelementer i reguleringsplanfasen, men dette krever
tilleggsfinansiering for at Statens vegvesen skal få dekket sine merkostnader. Tilleggsfinansiering omfatter i
første rekke salg av eksisterende vegarealer og/eller grunneierbidrag, se egen rapport om dette [10].
De optimaliserte konseptene ble behandlet i beslutningsmøte #04 i januar 2022 med fokus på å skape
innsikt i hva konseptene omfattet og innebar, samt enighet rundt hva som var konseptenes viktigste styrker
og svakheter. Beslutningsmøtet gjorde også en prescoring av konseptene opp mot evalueringskriteriene, og
dette ble forankret og justert i ekspertgruppene på nyåret 2022. Det ble også gjort ytterligere fravalg av
konseptelementer, slik at konseptene skulle holde seg innenfor rammene for prosjektet.
Konklusjonene fra andre trinn var som følger:
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Tabell A-6: Sammenstilling av score for konsept A, B-02, E-01 og E-02

Tabell A-7: Sammenstilling av total score, konsept A, B-02, E-01 og E-02.

Også på dette trinnet ble det gjennomført en følsomhetsanalyse på scorene, som viste at de var robuste.
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A.3.3 Trinn 3
I trinn 2 ble konsept E-01 og E-02 forkastet, og det ble besluttet å gå videre med konsept A og B. Det vises
til kapittel 5 og 6, samt til anbefalingen i kapittel 7 for mer detaljerte konseptvurderinger og begrunnelser for
konseptvalg.
I trinn 3 ble det arbeidet med videre optimalisering av konsept B og det ble endelig definert hva som skulle
legges til grunn i konsept A. Det ble også arbeidet med et optimalisert konsept A, som en reserveløsning
dersom fravik ikke skulle bli godkjent for konsept B. Optimaliseringsarbeidet hadde fokus på å redusere
risikoen knyttet til fravik, gjennomførbarhet og kostnader.
Representanter for ekspertgruppene som gjorde sine faglige konseptvurderinger i trinn 1 og 2, foretok en
ytterligere vurdering av styrker og svakheter ved de to konseptene, basert på bærekraftkriteriene. I tillegg ble
det foretatt nye trafikkberegninger og mer omfattende vurderinger av utfordringer knyttet til avvikssituasjoner.
Som grunnlag for møtet der konseptbeslutningen skulle tas, ble det utarbeidet et notat som beskrev de
viktigste konseptuelle forskjellene mellom A og B, samt et anbefalingsnotat i henhold til tradisjonell V712metodikk [13], som fungerte som en kvalitetssikring av vurderingene som ble gjort ved hjelp av
bærekraftkriteriene. Notatet om konseptuelle forskjeller hadde fokus på trafikkavvikling og kapasitet,
kostnader, gjennomførbarhet, sikkerhet og avvikssituasjoner. Anbefalingsnotatet omfattet en forenklet nyttekostnadsanalyse, en vurdering og sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt en
vurdering av konseptene opp mot prosjektets mål.
På bakgrunn av forelagt dokumentasjon, samt presentasjon av konseptuelle forskjeller og resultater fra
konseptvurderingene i henhold til V712-metodikk og bærekraftmetodikk i beslutningsmøte #05, besluttet
Statens vegvesen at konsept B skal gå videre til reguleringsplanfasen.
Tabell A-8: Sammenstilling av score, konsept A og B.

40 %
3
1
1

Økonomisk bærekraft
Investeringskostnad
Drift- og vedlikeholdskostnad
Gjennomførbarhet
Vektet snitt Økonomisk bærekraft

Konsept A
0
0
0
0,00

Konsept B
1
-1
1
0,60

30 %
3
2
1
2

Sosial bærekraft
Sikkerhet
Flyt og forutsigbarhet
Avvikssituasjoner
By- og områdeutvikling
Vektet snitt Sosial bærekraft

Konsept A
0
0
0
0
0,00

Konsept B
0
2
1
1
0,88

30 %
3
1
1

Miljømessig bærekraft
Klimagassutslipp
Støy og luft
Natur/miljøverdier og ressurser
Vektet snitt Miljømessig bærekraft
Totalt vektet snitt
Rank

Konsept A
0
0
0
0,00
0,00
2

Konsept B
0
2
1
0,60
0,68
1
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Vedlegg B:

Delprosess for helhetlige konsepter, trinn 1

I det følgende beskrives og vurderes konseptene A-E, som representerer trinn 1 i delprosessen for helhetlige
konsepter. I trinn 1 ble det også utarbeidet forprosjekter for anleggsgjennomføring, kollektiv, gange og sykkel og
byutvikling, der de fem konseptene ble vurdert. Kapittelet inkluderer sammendrag fra forprosjektrapportene.
Som tidligere nevnt er lokalvegkonseptene satt sammen av elementer som i prinsippet er uavhengige av
hovedvegkonseptene, og dette er hensyntatt i konseptvurderingene. Det gjøres videre oppmerksom på at
konseptvurderingene i dette kapitlet er basert på de forutsetningene som lå til grunn på det tidspunktet
trinnet ble gjennomført. For eksempel er vurderinger knyttet til fravik foretatt før fravikssøknader ble sendt,
og kostnadsberegninger og beregninger av klimagassutslipp er justert flere ganger underveis i prosessen
frem til konseptanbefaling.

B.1

Beskrivelse av konsepter

B.1.1 Konsept A
Konsept A omfatter kommunedelplanenes løsning for hovedvegsystemet, og en justert løsning for
lokalvegsystemet.

Figur B-1: Hovedveg- og lokalvegsystem i konsept A (trinn 1). Pilene viser koblinger mot tilknyttet vegsystem.
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Hovedvegsystemet
I sone 1 vil ny E18 følge tilnærmet dagens trasé (Drammensveien) på Ramstadsletta.
I sone 2 legges E18 i tunnel på hele strekningen. Koblingen mellom Oslo (E18) og Hønefoss/Bergen (E16)
skjer via østvendte ramper i berg, men konseptet omfatter ingen kryssløsninger i tunnel/relatert til tunnel for
trafikken Oslo-Sandvika og Drammen-Sandvika/E16. Denne trafikken vil håndteres via kryss i dagen ved
henholdsvis Blommenholm og Gyssestad, og følge lokalvegsystemet (Drammensveien) mot Sandvika
sentrum.
I sone 3 vil E18 gå i nåværende trasé fra Slependen til Nesbru. Slependkrysset foreslås redusert og flyttet
vest for IKEA, og det etableres miljølokk sør for Holmen kirke.
Lokalvegsystemet
I sone 1 bygges lokalvegsystemet med fire kjørefelt, hvorav to kollektivfelt. Buss og bil vil følge samme trasé,
parallelt med E18, mens sykkelekspressvegen legges på sørsiden.
I sone 2 bygges lokalvegsystemet med totalt fire felt, hvorav to for kollektivtrafikk, i området mellom
Blommenholm og Kjørbo. Det er ikke tatt stilling til om denne trafikken skal gå i samlet trasé eller i et parallelt
system. Mellom Kjørbo og Gyssestad vil bil og buss gå i samlet trasé, og dagens E18 etableres med seks
kjørefelt, hvorav to kollektivfelt. Sykkelekspressvegen legges på sørsiden.
I sone 3 går bil, buss og sykkel i samlet trasé frem til Nesbru. Lokalvegen (Billingstadsletta) etableres med
fire felt, hvorav to kollektivfelt, og sykkelekspressveg i sør.

B.1.2 Konsept B
Konsept B er en maksløsning som inneholder samtlige av de konseptelementene som bidrar til å redusere
biltrafikken på lokalvegnettet, og som tilrettelegger for byutvikling. Dette gjelder både for hovedvegsystem og
lokalvegsystem.
Hovedvegsystemet
I sone 1 vil ny E18 følge tilnærmet dagens trasé (Drammensveien) på Ramstadsletta.
I sone 2 legges E18 i tunnel på hele strekningen. Koblingen mellom Oslo/Drammen (E18) og
Hønefoss/Bergen (E16) skjer via østvendte og vestvendte ramper i berg. Trafikk mellom Oslo og Sandvika
sentrum håndteres via kryss i ny Sandviksåsen tunnel. Løsningen medfører behov for nytt kryss ved
Lakseberget, samt ny tilkobling til krysset ved Engervannet og Sandvika stasjon. Trafikk mellom Drammen
og Sandvika håndteres via nytt kryss ved Thon Hotel Oslofjord, relatert til tunnelen. Disse løsningene
medfører en merkbar reduksjon av trafikken på lokalvegsystemet.
I sone 3 vil E18 gå i nåværende trasé fra Slependen til Nesbru. Sammenliknet med KDP-løsningen er
portalområdet for bergtunnelen trukket litt lenger nord. Fra portalområdet og et stykke vestover langs
Slependrenna legges vegen i miljøkulvert, for å tilrettelegge for ny byutvikling. Dagens Slependkryss bygges
om.
Lokalvegsystemet
I sone 1 vil bil og sykkel følge samme trasé som E18, med sykkelekspressveg i sør, mens bussen vil følge
Sandviksveien, som stenges for privatbilister.
I sone 2 legges lokaltrafikken i Drammensveien. Bil og buss går i felles trasé, mens sykkelekspressvegen
går på sørsiden. Lokalvegen bygges med fire felt, hvorav to kollektivfelt, og legges i kulvert under
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Sandvikselva, for å redusere belastningen i en sentral del av byutviklingsområdet. Dagens E18-bru rives
(gjelder alle konsepter).
I sone 3 går bil, buss og sykkel i samlet trasé frem til Nesbru. Lokalvegen (Billingstadsletta) etableres med
fire felt, hvorav to kollektivfelt, og sykkelekspressveg i sør.

Figur B-2: Hovedveg- og lokalvegsystem i konsept B (trinn 1). Pilene viser koblinger mot tilknyttet vegsystem.

B.1.3 Konsept C
Konsept C inneholder konseptelementer som bidrar til å redusere trafikken på lokalvegnettet, og som
tilrettelegger for byutvikling.
Hovedvegsystemet
I sone 1 vil ny E18 følge tilnærmet dagens trasé (Drammensveien) på Ramstadsletta.
I sone 2 legges E18 i tunnel på hele strekningen. Koblingen mellom Oslo (E18) og Hønefoss/Bergen (E16)
skjer via østvendte ramper i berg. Trafikk mellom Oslo og Sandvika sentrum håndteres via kryss i ny
Sandviksåsen tunnel. Løsningen medfører behov for nytt kryss ved Lakseberget, samt ny tilkobling til krysset
ved Engervannet og Sandvika stasjon. Trafikk mellom Drammen og Sandvika håndteres via nytt kryss ved
Thon Hotel Oslofjord, relatert til tunnelen. Disse løsningene medfører en reduksjon av trafikken på
lokalvegsystemet.
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I sone 3 vil E18 gå i nåværende trasé fra Slependen til Nesbru. Sammenliknet med KDP-løsningen er
portalområdet for bergtunnelen trukket litt lenger nord. Dagens Slependkryss bygges om.
Lokalvegsystemet
I sone 1 vil bil og sykkel følge samme trasé som E18, med sykkelekspressveg i sør, mens bussen vil følge
Sandviksveien, som stenges for privatbilister.
I sone 2 fortsetter parallelstrukturen med buss i Sandviksveien og firefelts biltrasé i Drammensveien, med
sykkelekspressveg på sørsiden. Biltraseen legges i kulvert under Sandvikselva, for å redusere belastningen i
en sentral del av byutviklingsområdet, og dagens E18-bru rives. Bussen vil krysse Sandvikselva over
Rådhustorget bru, som da gjenbrukes, noe som samtidig medfører rivning og flytting av kulturhuset.
I sone 3 går bil, buss og sykkel i samlet trasé frem til Nesbru. Lokalvegen (Billingstadsletta) etableres med
fire felt, hvorav to kollektivfelt, og sykkelekspressveg i sør.

Figur B-3: Hovedveg- og lokalvegsystem i konsept C (trinn 1). Pilene viser koblinger mot tilknyttet vegsystem.
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B.1.4 Konsept D
Konsept D inneholder konseptelementer som bidrar til å redusere trafikken på lokalvegnettet, og
tilrettelegger for byutvikling.
Hovedvegsystemet
I sone 1 vil ny E18 følge tilnærmet dagens trasé (Drammensveien) på Ramstadsletta.
I sone 2 legges E18 i tunnel på hele strekningen. Koblingen mellom Oslo/Drammen (E18) og
Hønefoss/Bergen (E16) skjer via østvendte og vestvendte ramper i berg. Trafikk mellom Oslo og Sandvika
sentrum håndteres via ramper i berg, og kommer ut i dagen ved Lakseberget, der det etableres nytt kryss.
Trafikk mellom Drammen og Sandvika håndteres via ramper i berg og nytt kryss ved Gyssestad. Disse
løsningene medfører noe reduksjon av trafikken på lokalvegsystemet.
I sone 3 vil E18 gå i nåværende trasé fra Slependen til Nesbru. Sammenliknet med KDP-løsningen er
portalområdet for bergtunnelen trukket litt lenger nord. Slependkrysset foreslås redusert og flyttet vest for
IKEA, og det etableres miljølokk sør for Holmen kirke.
Lokalvegsystemet
I sone 1 vil bil og sykkel følge samme trasé som E18, med sykkelekspressveg i sør, mens bussen vil følge
Sandviksveien, som stenges for privatbilister.
I sone 2 vil bil, buss og sykkel gå i samlet trasé. Den nye lokalvegen bygges med fire felt, hvorav to
kollektivfelt, og sykkelekspressveg på sørsiden. Sandvikselva krysses i ny, felles bru, som etableres på
samme sted som dagens E18-bru.
I sone 3 går bil, buss og sykkel i samlet trasé frem til Nesbru. Lokalvegen (Billingstadsletta) etableres med
fire felt, hvorav to kollektivfelt, og sykkelekspressveg i sør.
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Figur B-4. Hovedveg- og lokalvegsystem i konsept D (trinn 1). Pilene viser koblinger mot tilknyttet vegsystem.

B.1.5 Konsept E
Konsept E inneholder konseptelementer som bidrar til å redusere trafikken på lokalvegnettet, og
tilrettelegger for byutvikling.
Hovedvegsystemet
I sone 1 vil ny E18 følge tilnærmet dagens trasé (Drammensveien) på Ramstadsletta.
I sone 2 legges E18 i tunnel på hele strekningen. Koblingen mellom Oslo (E18) og Hønefoss/Bergen (E16)
skjer via østvendte ramper i berg. Trafikk mellom Oslo/Drammen og Sandvika håndteres via ramper i berg
og nytt kryss ved Bjørnsvika, og lokaltrafikken fortsetter videre på Drammensveien. Trafikken mellom
Drammen og E16 vil gå i kulvert under Drammensveien, og videre inn i Bjørnegårdtunnelen. Disse
løsningene vil redusere trafikken på lokalvegsystemet, men konseptet gir en del trafikk forbi
Bjørnsvika/Kjørbo, som enten skal videre mot Sandvika sentrum eller mot E16.
I sone 3 vil E18 gå i nåværende trasé fra Slependen til Nesbru. Sammenliknet med KDP-løsningen er
portalområdet for bergtunnelen trukket litt lenger nord. Dagens Slependkryss bygges om.

https://norconsult365.sharepoint.com/sites/5207161e18vestkorridoren/shared
documents/general/samlerapport/rapp-plp-002_samlerapport_v5, oppretting etter kommentarer svv.docx

2022-01-14 | Side 60 av 111

Samlerapport for konseptfasen (forprosjekt)
Reguleringsplan for E18 Vestkorridoren
Oppdragsnr.: 5207161 Dokumentnr.: RAPP-PLP-002 Versjon: D03

Lokalvegsystemet
I sone 1 vil bil og sykkel følge samme trasé som E18, med sykkelekspressveg i nord, mens bussen vil følge
Sandviksveien, som stenges for privatbilister.
I sone 2 vil bil og buss gå i samlet trasé, og den nye lokalvegen bygges med fire felt, hvorav to kollektivfelt.
Sandvikselva krysses i ny, felles bru, som etableres rett sør for dagens E18-bru, som rives.
Sykkelekspressvegen legges på nordsiden av lokalvegsystemet på strekningen øst for Sandvikselva, og på
sørsiden på strekningen vest for Sandvikselva.
I sone 3 går bil, buss og sykkel i samlet trasé frem til Nesbru. Lokalvegen (Billingstadsletta) etableres med
fire felt, hvorav to kollektivfelt, og sykkelekspressveg i sør.

Figur B-5: Hovedveg- og lokalvegsystem i konsept E (trinn 1). Pilene viser koblinger mot tilknyttet vegsystem.
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B.2

Økonomisk bærekraft

B.2.1 Investeringskostnad, driftskostnad og gjennomførbarhet
Investeringskostnad
Forenklede kostnadsanslag viser at konsept E vil være den minst kostnadskrevende løsningen, kun
marginalt mindre kostnadskrevende enn KDP-løsningen (på tidspunktet er begge konsepter beregnet til ca.
12 milliarder kroner). Sammenliknet med øvrige konsepter gir konsept E færre tunnelmeter, i tillegg til at det
muliggjør gjenbruk av Bjørnegårdtunnelen. Konsept B med flest tunnelmeter og to kulvertløsninger er klart
dyrest (med en estimert kostnad på ca. 13 milliarder kroner på tidspunktet).
Driftskostnad
Drifts- og vedlikeholdskostnader er vurdert skjønnsmessig, basert på at drift av tunnel har høyest kostnader,
mens veg i dagen har lavest kostnader. Konsept A, med færrest tunnelmeter, kommer best ut når det gjelder
drift- og vedlikeholdskostnader, mens konsept B, med flest tunnelmeter, gir høyest kostnader.
Grunneierbidrag
Salg av overflødig veggrunn og grunneierbidrag vil kunne gi inntekter til prosjektet dersom ny E18 bidrar til
en høyere eller bedre utnyttelse av et utviklingsområde enn i en situasjon der den nye vegen ikke blir bygget.
Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til størrelsen på slike inntekter i en tidlig fase av prosjektet, og
eksterne faktorer som for eksempel kommunenes arealstrategi, vil legge premisser for utviklingspotensialet.
I studien «Muligheter for arealutvikling og grunneierbidrag som følge av E18-utbyggingen» mellom
Ramstadsletta og Nesbru [10] har prosjektet undersøkt potensialet for grunneierbidrag for konseptene A, B02 og E-02. Kapittel 5.2.1 synliggjør hovedfunnene fra studien. De gjennomførte beregningene viser et
betydelig potensial for fremtidig utvikling og et grunneierbidrag som kan bidra til medfinansiering av lokale
infrastrukturtiltak.
Gjennomførbarhet
Når det gjelder gjennomførbarhet er konsept A vurdert som mest utfordrende, som følge av blant annet
komplisert kryssløsning vest for IKEA, lav overdekning i påhuggsområdet på Slependen og vanskelig
trafikkavvikling ved Slependen i anleggsfasen. Konsept B, med kulvert for lokalveg under Sandvikselva og
flest tunnelmeter med dertil store berguttak, er også vurdert som krevende å gjennomføre. Konsept D og E
scorer høyest, da antall tunnelmeter/berguttak er mer begrenset, samtidig som løsningene gir færrest
anleggsområder i dagen, og derav minst ulemper for omgivelsene.
Det er behov for å søke fravik for dimensjoneringsparametere, kryss i tunnel og kryssavstand i konsept B-E.
Spesielt er fravik for kryssavstand og kryss i tunnel helt avgjørende for å kunne realisere disse konseptene.
Når det gjelder risiko knyttet til planprosess har Bærum kommune tydelig uttrykt at en løsning som innebærer
store trafikkmengder på lokalvegsystemet ikke er ønskelig eller forenlig med planene om byutvikling.
Risikoen ved nye konsepter som alternativer til KDP er at disse kan utløse krav om prosesser og utredninger
utover det som er lagt til grunn for KDP-løsningen.
Oppsummering
I sum er konseptkonsept E rangert høyest under økonomisk bærekraft; først og fremst fordi det er lagt størst
vekt på investeringskostnader, men også fordi løsningen kommer godt ut når det gjelder gjennomførbarhet
og driftskostnader. Konsept B, med høyest kostnader, er rangert lavest.
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Tabell B-1: Oppsummerende vurderinger og rangering av konsepter, økonomisk bærekraft (trinn 1).
Vurderingskriterium

Konsept A

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

Investeringskostnad i
mrd. kroner
(KDP 2019-priser)

12,02

13,06

12,19

12,22

12,02

Driftskostnad

Lavest kostnad

Høyest kostnad

Nest høyest
kostnad

Tredje høyest
kostnad

Nest lavest
kostnad

Gjennomførbarhet

Lavest score

Nest lavest score Tredje høyest
score

Høyest score

Nest høyest
score

Rangering totalt

2

5

4

3

1

B.2.2 Oppsummering av forprosjektrapport anleggsgjennomføring
I det følgende gis en kort, tabellarisk oppsummering av konklusjonene fra forprosjektrapport
anleggsgjennomføring [6]. Rapporten gir en vurdering og rangering av konseptene B-E i forhold til KDPkonseptet (konsept A), med vekt på styrker, svakheter, utfordringer og muligheter knyttet til anleggsteknisk
gjennomførbarhet. Rapporten ser i tillegg gjennomførbarhet i et større perspektiv enn det som er beskrevet i
kapittel B.2.1 over, med vekt på blant annet klimagassutslipp og virkninger for omgivelsene.
I forprosjektrapporten er konseptene rangert innenfor de vurderingskriteriene som er vurdert som relevante
for anleggsgjennomføring. Konseptene er også rangert totalt sett. Det henvises til forprosjektrapport for
anleggsgjennomføring [6] for utdypende forklaringer og begrunnelser.
Tabell B-2: Rangering og oppsummerende vurdering av konsepter fra forprosjektrapport for anleggsgjennomføring [6]
(trinn 1).

Sikkerhet

Konsept A

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

Svært utfordrende
trafikkavvikling og
tilhørende
trafikksikkerhet for
bil og 3.part på
Slependen. Arbeider
tett på eksisterende
E18 og tilhørende
høy risiko mot bil- og
fotgjengertrafikk
knyttet til utførelsen.
Sprengningsarbeider
tett på eksisterende
trafikk som vil
medføre stopp i
trafikken. Risiko ved
arbeid under og tett
på jernbanen i
Sandviksåstunnelen

Økt risiko knyttet til
bygging av
miljøkulvert ut mot
E18, for
eksisterende trafikk
og utførelse. Ekstra
risiko knyttet til
bygging av kulvert
for lokaltrafikk under
Sandvikselva. Størst
volum tunnel gir
også økt risiko.

Ekstra risiko knyttet
til bygging av kulvert
for lokaltrafikk under
Sandvikselva. Risiko
ved arbeid tett på
jernbanen ifm.
Sandviksåstunnelen.

Risiko ved bygging
av nytt kryss vest
for IKEA. Utstrakt
riggområde med
arbeider tett på
eksisterende trafikk.

Økt risiko knyttet til
grunnfrysing ved
kryssing under
Sandvikselva

2

3

1

Utfordrende med
kryss vest for IKEA.

Positivt for
nedfrysingsprosessen

Økt risiko ved arbeid
tett på jernbanen
ifm.
Sandviksåstunnelen.

Risiko ved bygging
av nytt kryss vest for
IKEA.
Rangering
Gjennomførbarhet
og Byggetid

5
Utfordrende med
trafikkavvikling ved

4
Utfordrende med
kulvert for lokalveg

Utfordrende med
kulvert for lokalveg
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Konsept A

Konsept B

Konsept C

Slependen og kryss
vest for IKEA.
Utfordrende med lav
overdekning i
påhuggsområde på
Slependen.

under Sandvikselva.
Mest tunnelmeter,
berguttak og
massehåndtering.
Utfordrende kryssing
under jernbanespor i
Sandviksåstunnelen.

under Sandvikselva. Byggetid tunnel: 4,7
Utfordrende kryssing år
av jernbanespor ifm.
Sandviksåstunnelen.

Byggetid tunnel: 5,3
år

Byggetid tunnel: 4,7
år

Konsept D

Konsept E

Byggetid tunnel: 6,4
år, (med
tunneldriving også
fra Slependen blir
byggetid 4,2 år)

under Sandvikselva,
er at den
fremdriftsmessig ikke
ligger på kritisk linje.
Få portal- og
vegbyggingsområder.
Utfordrende overgang
mellom tunnel og
dagsone ved Thon
Hotel sør, med flere
tunnelramper i 2
etasjer.
Byggetid tunnel: 5,4
år

Rangering
Flyt og
forutsigbarhet
Trafikkavvikling og
ulemper for
omgivelsene i
anleggsperioden

5

4

Svært utfordrende
trafikkavvikling på
Slependen. Trafikk
tett på
anleggsarbeidene
på Slependen og
under bygging av
kryss vest for IKEA.
Ulemper for
togtrafikk ifm.
anleggsarbeider tett
på jernbanen

Ekstra omlegging av
E18 ved Slependen
og tilhørende fylling
ut i sjø. Ekstra
massetransport
størst
masseoverskudd.
Ulemper for
togtrafikk ifm.
anleggsarbeider tett
på jernbanen.

Rangering
Klimagassutslipp

5
Berguttak 1.42 mill.
pam3. 2
Krever store tiltak
med midlertidige
konstruksjoner for
trafikkavvikling på
Slependen.

4

3

1

2

Ulemper for
For å redusere
byggetid vil det være lokaltrafikken på
Sandviksveien med
behov for ekstra
større arbeider her
angrepspunkt for
knyttet til flytting og
tunneldriving fra
Slependen. Ulemper utvidelse av
rundkjøring utenfor
for togtrafikk ifm.
anleggsarbeider tett Sandviksåstunnelen
på jernbanen.

3

2

1

Berguttak 2,16 mill.
pam3. Error!
Bookmark not
defined.

Berguttak 2,00 mill.
pam3. Error!
Bookmark not
defined.

Berguttak 2,02 mill.
pam3. Error!
Bookmark not
defined.

Størst
massetransport og
mest tunnelinstallasjoner og
lengst kulvert på
Slependen. Mest
injeksjon og størst
sementforbruk
tilknyttet det.

Stor kulvert under
Riving av to
Sandvikselva. Riving næringsbygg ved
av to næringsbygg
Slependen.
ved Slependen.

Stor kulvert under
Sandvikselva. Riving
av to næringsbygg
ved Slependen.
Rangering
Natur/miljøverdier
og ressurser
Arealbeslag og
påvirkning på ytre
miljø

2

2
Stort arealbeslag
knyttet til flere
dagsoner og mye
veg i dagen
(Gyssestad).
Anleggsområde
nærmere sjøen på
Slependen negativt
for flere YM-tema.

5
Mest arealbeslag.
Sandviksåstunnelen
påvirker natur/miljø
v/Engervannet
Anleggsområde ved
Thon hotell gir
inngrep i
naturtypelokalitet.

Store
dagsonearbeider
knyttet til kulvert
mellom E18 v/ Thon
hotell og E16
v/Kjørbo.

Berguttak 1,93 mill.
pam3. Error!
Bookmark not
defined.
Lite berguttak, stor
kulvert mellom E18
og E16. Riving av to
næringsbygg ved
Slependen. Økt
sikringsomfang og
betongforbruk ved
Thon hotell sør, men
også besparelser da
Sandviksåstunnelen
ikkje er med.

3

4

1

Sandviksåstunnelen
påvirker natur/miljø
v/Engervannet.

Lite arealbeslag i
Sandvika, men har
behov for nytt areal
for etablering av
nytt kryss vest for
IKEA.

Anleggsarbeider nær
Bjørnsvika vil kreve
noe ekstra tiltak for
bevaring
naturmangfold og
hensyn til landskap.
Totalt sett minst nytt
arealbeslag

Anleggsområde ved
Thon hotell gir
inngrep i
naturtypelokalitet.

Prosjekterte anbragte masser
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Konsept A

Konsept B

Konsept C

Mange og spredte
anleggsområder.
Inkludert kulvert
under Sandvikselva

Mange og spredte
anleggsområder.
Inkludert kulvert
under Sandvikselva

Konsept D

Konsept E

Rangering

4

5

3

1

2

Rangering totalt

4

5

3

2

1

(4,2)

(4,4)

(2,8)

(2,2)

(1,4)

(Snitt rangering)

Rapporten konkluderer på følgende måte: Basert på den totale anleggstekniske vurderingen av
byggbarhet/gjennomførbarhet av arbeider, bærekraft, byggetid og HMS er anbefalt løsning konsept E. De
største fordelene ved å velge dette konseptet er at løsningen har færrest anleggsområder i dagen og
vurderes å gi minst ulemper for omgivelsene gjennom byggeperioden. Kryssløsninger samles på ett sted i
Sandvika vest, slik at man ikke vil ha behov for tunnel gjennom Sandviksåsen. Bru istedenfor kulvert ved
kryssing av Sandvikselva, og det at kryss vest for IKEA utgår, forenkler også anleggsarbeidene vesentlig.
Store deler av anleggsarbeidene foregår under bakken, uten store og utstrakte påvirkninger på nærmiljø og
eksisterende trafikk.

B.3

Sosial bærekraft

B.3.1 Sikkerhet, flyt og forutsigbarhet, avvikssituasjoner, by- og områdeutvikling
Sikkerhet
Sammenliknet med KDP-alternativet er konseptene B-E vurdert som mer utfordrende når det gjelder
brannsikkerhet, på grunn av flere rampekoblinger i tunnel. Videre er konseptene vurdert å gi større
trafikksikkerhetsutfordringer for kjørende, blant annet på grunn av økt sannsynlighet for ulykker i forbindelse
med feltskifte i tunnel. I vurderingene kommer konsept B, C og D også dårligere ut enn konsept E, som har
et mindre komplekst system i tunnel enn disse konseptene.
I konsept B-E vil mindre trafikk på lokalvegsystemet kunne bidra til reduksjon av konflikter mellom myke
trafikanter og biltrafikk. I konsept B, C og E er kollektivtraseen skilt fra sykkeltraseen på deler av strekningen,
og vurdert å redusere konflikter mellom syklende og gående til/fra holdeplasser. Kulvert under Sandvikselva i
konsept B og C er vurdert å gi økt sikkerhet for syklende, med tanke på koblingen mellom
sykkelekspressvegen og øvrig hovedsykkelvegnett.
Flyt og forutsigbarhet
Alle konsepter er vurdert å gi effektive forbindelser mellom hovedvegsystemet og Sandvika sentrum.
Resultater fra RTM23+-beregninger viser at konsept B, med flest koblinger i tunnel, gir minst trafikk på
lokalvegene, mens konsept A (KDP-alternativet), med færrest koblinger i tunnel, gir mest trafikk. Både
konsept C, D og E omfatter konseptelementer som reduserer overflatetrafikken sammenliknet med konsept
A, men plassering av ramper og kryss i konseptene D og E gir potensielle utfordringer når det gjelder
trafikkavviklingen innenfor sentrale deler av byutviklingsområdet i Sandvika. Konseptene D og E er også
beregnet å gi mer trafikk på lokalvegene øst og vest for Sandvika enn konseptene B og C. Løsninger med
mindre trafikk på lokalvegnettet vurderes generelt å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk.
Når det gjelder flyt og forutsigbarhet for gang- og sykkeltrafikk, er strekninger med bil, buss og sykkel i
samlet trasé vurdert som mer krevende med tanke på å lage gode tverrgående krysningspunkter for gående
og syklende. Dette som følge av behov for lengre konstruksjoner for planfri kryssing eller lysregulering for
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kryssing i plan. Konsept C, med bil og kollektiv i separate traseer i sone 2, er vurdert som den beste
løsningen sett i dette perspektivet. Også konseptene B og E, med sykkelekspressveg i separat trasé på
lengre strekninger, er vurdert som mer fordelaktige enn øvrige konsepter, særlig sammenliknet med konsept
D, med bil, buss og sykkel i samlet trasé hele vegen gjennom sone 2 og 3. Kulvertløsningen under
Sandvikselva i konsept B og C er vurdert som positiv, både fordi de gir stor frihet når det gjelder plassering
av koblingspunkter mot øvrig hovedsykkelvegnett, og fordi de gjør det lettere å koble hovedsykkelvegen med
viktige målpunkter i Sandvika sentrum. Kulvertløsninger bidrar generelt til å dempe barriereeffekter og sikre
god flyt og forutsigbarhet for gående og syklende.
Avvikssituasjoner
Hovedbelastningen på lokalvegnettet vil i avvikssituasjoner bli på gjennomgående veg mellom Høvik,
Sandvika og Slependen (Sandviksveien). I konsept B og C vil østvendte ramper fra ny Sandviksåstunnel og
vestvendte ramper fra kryss Thon Hotel Oslofjord kunne avlaste omkjøringsvegen og dermed redusere
belastingen på noen dagstrekninger både i normalsituasjon og i enkelte avvikssituasjoner. Tilsvarende
gjelder løsningen med vestvendte ramper mellom E16 og E18 i konsept B og D, østvendte ramper fra
rundkjøring utenfor Sandviksåstunnel i konsept D, samt østvendte og vestvendte ramper ut ved Kjørbo i
konsept E. Samtlige konsepter er således vurdert å gi bedre avlastningsmuligheter enn konsept A, og
Konsept B, D og E vurderes som bedre enn konsept C.
Felles for konseptene A-D er at tovegstrafikk i Bjørnegårdtunnelen vil være utfordrende, da
rampetilslutningene fra E18 til Bjørnegårdtunnelen ligger på «feil» side av hovedløpet, og blokkerer derfor
muligheten for dette i hovedtunnelen. Ved stengning som følge av vedlikehold på natt må all trafikk ledes via
E16s omkjøringsveg (Hamangtunnelen og Vesttunnelen) til Sandvika, noe som vil skje relativt ofte.
Lokalmiljøet vil da få ekstra trafikkbelastning på nattestid. I konsept E vil trafikk til/fra E18 øst kunne benytte
ramper mellom Sandvikstunnelen og kryss i Bjørnsvika. Dette vil avlaste lokalvegen mellom Høvik og
Sandvika fullt og helt, men forutsetter at det er mulig å få alle nødvendige trafikkstrømmer inn og ut av
tovegsregulering (overkjøringsrampe) i sørenden av Bjørnegårdstunnelen. I konsept B og C vil kulvert under
Sandvikselva blokkere for utløpet av Vesttunnelen, og medføre at trafikk må kjøre ut ved Storsenteret/Thon
Hotel Oslofjord, og gi større belastning i dette området. Kulvertløsningen er altså vurdert som utfordrende i
avvikssituasjoner med stengt Bjørnegårdtunnelen.
I alle konsepter vil stengte felt i en eller begge kjøreretninger kunne forsinke kollektivtrafikken på lokalvegen,
siden kollektivfeltet endres til vanlig kjørefelt for å kunne takle økt trafikk på omkjøringsvegen.
Sykkelekspressvegen vil i liten grad bli påvirket av trafikkavviklingen i avvikssituasjoner.
By- og områdeutvikling
Det vises kapittel B.3.2-B.3.4 som oppsummerer konklusjonene fra forprosjektrapportene på tema kollektiv
[5], gange og sykkel [4] og byutvikling [3].
Oppsummering
I sum er konsept E rangert høyest når det gjelder sosial bærekraft, da løsningen er vurdert som best i
avvikssituasjoner og jevnt over får høy poengsum på øvrige kriterier. Konseptene D scorer lavt på de fleste
kriterier, og vurderes som den dårligste løsningen.
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Tabell B-3: Oppsummerende vurderinger og rangering av konsepter, sosial bærekraft (trinn 1).
Vurderingskriterium

Konsept A

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

Sikkerhet
(beredskap og
trafikksikkerhet)

Best ift.
Brannsikkerhet og
sikkerhet for
kjørende i tunnel.
Dårligst ift.
sikkerhet for
gående og
syklende.

Større risiko for
røyksmitte enn i
øvrige konsepter,
pga. flest
koblinger i tunnel.
Bedre sikkerhet
for myke
trafikanter enn i
konsept A og D

Større risiko for
røyksmitte enn i
konsept A og E.
Bedre sikkerhet
for myke
trafikanter enn i
konsept A og D

Større risiko for
røyksmitte enn i
konsept A og E.
Bedre sikkerhet
for myke
trafikanter enn i
konsept A.

Større risiko for
røykesmitte enn i
konsept A. Bedre
sikkerhet for myke
trafikanter enn i
konsept A og D.

Flyt og
forutsigbarhet

Mest trafikk på
lokalvegsystemet. Bedre
flyt for gående og
syklende enn i
konsept D.

Minst trafikk på
lokalvegsystemet. Løsning
med separat
sykkelveg
fordelaktig.

Mindre trafikk på
lokalveg-systemet
enn i konseptene
A, D og E.
Løsning med
separat sykkelveg
fordelaktig.

Mindre trafikk på
lokalveg-systemet
enn i konseptene
A. Dårligst flyt for
gående og
syklende.

Mindre trafikk på
lokalvegsystemet
enn i konseptene A
og D. Løsning med
separat sykkelveg
fordelaktig.

Avvikssituasjoner

Minst avlastning
for omkjøringsveger.

Bedre avlastning
for omkjøringsveger enn
konseptene A, D,
C og E.
Utfordrende ved
stengt
Bjørnegårdtunnel.

Bedre avlastning
for omkjøringsveger enn
konseptene A.
Utfordrende ved
stengt
Bjørnegårdtunnel.

Bedre avlastning
for omkjøringsveger enn
konseptene A og
C.

Bedre avlastning
for
omkjøringsveger
enn konseptene A,
D og C. Minst
belastning på
lokalvegnettet ved
stengt
Bjørnegårdtunnel.

By- og områdeutvikling

Minst potensial for
byutvikling, nest
dårligste løsning
for gange og
sykkel og
kollektiv.

Størst potensial
for byutvikling,
beste løsning for
gange og sykkel,
dårligste løsning
for kollektiv.

Nest størst
potensial for
byutvikling, nest
beste løsning for
gange og sykkel,
beste løsning for
kollektiv.

Nest minst
potensial for
byutvikling,
dårligste løsning
for gange og
sykkel, nest beste
løsning for
kollektiv.

Tredje størst
potensial for
byutvikling, tredje
beste løsning for
gange og sykkel,
nest beste løsning
for kollektiv.

5

1

Rangering totalt

3

2

4
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B.3.2 Oppsummering av forprosjektrapport kollektivtrafikk
I det følgende gis en kort, tabellarisk oppsummering av konklusjonene fra forprosjektrapport kollektiv.
Rapporten gir en vurdering og rangering av konseptene A-E i forhold til KDP-konseptet, med vekt på styrker,
svakheter, utfordringer og muligheter for kollektivtrafikken.
I Tabell B-4: er konseptene rangert innenfor de vurderingskriteriene som er vurdert som relevante for
kollektivtrafikk. Konseptene er også rangert totalt sett. Det henvises til forprosjektrapport kollektiv [5] for
utdypende forklaringer og begrunnelser.
Tabell B-4: Rangering og oppsummerende vurdering av konsepter fra forprosjektrapport for kollektiv [5] (trinn 1).
Vurderingskriterium

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

Sikkerhet
Ingen relevante
- Krysningspunkter og forskjeller på
konseptnivå.
adkomst til
holdeplass for myke
trafikanter
- Bussens trasé og
holdeplasser
Rangering
1

Ingen relevante
forskjeller på
konseptnivå.

Ingen relevante
forskjeller på
konseptnivå.

Ingen relevante
forskjeller på
konseptnivå.

Ingen relevante
forskjeller på
konseptnivå.

1

1

1

1

Flyt og forutsigbarhet
- Fremkommelighet
for busstrafikk
- Reisetid med buss i
planområdet

Mye trafikk på ny
lokalveg kan gi
utfordringer i
kryss.
Flytting kryss
Slependen løser
Nesøyveien.
Lengre strekning
for fjernbuss på
lokalveg.

Mindre trafikk på
ny lokalveg.
Kortere strekning
for fjernbuss på
lokalveg.

Mindre trafikk på
ny lokalveg.
Buss i egen
gate/trasé fra
Sandvika til
Blommenholm.
Kortere strekning
for fjernbuss på
lokalveg.

Mindre trafikk på
ny lokalveg.
Flytting kryss
Slependen løser
Nesøyveien.
Kortere strekning
for fjernbuss på
lokalveg.

Mindre trafikk på
ny lokalveg.
Kortere strekning
for fjernbuss på
lokalveg.

Rangering
Avvikssituasjoner
- Fremkommelighet
for buss i
avvikssituasjoner

5
Kollektivfelt på
lokalveg mellom
Ramstadsletta og
Slependen
oppheves ved
stenging av
tunnel.

4
Kollektivfelt på
lokalveg mellom
Ramstadsletta og
Slependen
oppheves ved
stenging av
tunnel.

2
Kollektivfelt på
lokalveg mellom
Ramstadsletta og
Slependen
oppheves ved
stenging av
tunnel.

2
Kollektivfelt på
lokalveg mellom
Ramstadsletta og
Slependen
oppheves ved
stenging av
tunnel.

2

2

1
Kollektivfelt på
lokalveg mellom
Sandvika og
Slependen
oppheves.
Bussveg mellom
Sandvika og
Blommenholm
oppheves ikke.
1

2

2

Rangering

Konsept A
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Vurderingskriterium

Konsept A

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

By- og
områdeutvikling
- Tilgjengelighet til
holdeplasser
- Barrierevirkning av
infrastruktur for buss

Mulig å etablere
sentralt plassert
holdeplass i
Sandvika.
Bred gate
Gyssestad–
Kjørbo kan
vanskeliggjøre
holdeplass.

Kulvert gjør at
det ikke er mulig
å etablere sentral
holdeplass i
Sandvika
Lavere
trafikknivå enn
konsept A
muliggjør for
øvrig god
tilgjengelighet til
holdeplasser.

Mulig å etablere
sentralt plassert
holdeplass i
Sandvika.
Lavere trafikknivå
enn konsept A
muliggjør god
tilgjengelighet til
holdeplasser.

Mulig å etablere
sentralt plassert
holdeplass i
Sandvika.
Lavere trafikknivå
enn konsept A
muliggjør god
tilgjengelighet til
holdeplasser.

Rangering
Klimagassutslipp
- Styrke konkurranseforholdet for
kollektivtransport i
forhold til bil

4

5

Busstrasé
gjennom sentrum
gir sentralt
plassert
holdeplass med
nærhet til
stasjonen.
Tofelts gater
muliggjør bedre
integrasjon i
bystrukturen og
mindre
barrierevirkning.
1

2

2

Samlet sett gir
konseptet
effektive
forbindelser for
kollektivtrafikken.
Til/fra Sandvika
sentrum vil buss
(i kollektivfelt) og
personbil kjøre
parallelt på
lokalveg.

Samlet sett gir
konseptet
effektive
forbindelser for
kollektivtrafikken.
Til/fra Sandvika
sentrum vil
personbil ha mer
effektive
forbindelser enn
buss som kjører
via lokalveg.
2

Samlet sett gir
konseptet
effektive
forbindelser for
kollektivtrafikken.
Til/fra Sandvika
sentrum vil
personbil ha mer
effektive
forbindelser enn
buss som kjører
via lokalveg.
2

Samlet sett gir
konseptet
effektive
forbindelser for
kollektivtrafikken.
Til/fra Sandvika
sentrum vil
personbil ha mer
effektive
forbindelser enn
buss som kjører
via lokalveg.
2

1

2

2

Rangering

1

Samlet sett gir
konseptet
effektive
forbindelser for
kollektivtrafikken.
Til/fra Sandvika
sentrum vil
personbil ha mer
effektive
forbindelser enn
buss som kjører
via lokalveg.
2

Rangering totalt

4

5

Rapporten konkluderer på følgende måte: Alle konseptene inneholder gode løsninger for kollektivtrafikken
både på hovedveg og lokalveg. Konseptene inneholder sambruksfelt på hovedveg og gode koblinger til
lokalvegnettet. Konseptene har gjennomgående kollektivfelt på lokalveg, men trafikknivået kan likevel
påvirke fremkommeligheten, særlig i tilknytning til kryss. Konsept A har høyere trafikk på deler av ny lokalveg
enn de andre konseptene.
Vurderingene i tabellen over viser at konsept C kommer best ut. Dette skyldes at konseptet har egen
busstrasé på deler av strekningen, som scorer høyt på alle kriterier. Egen busstrasé muliggjør en svært
sentral holdeplass med kort avstand til Sandvika kollektivterminal og god fremkommelighet, også i
avvikssituasjoner.
Konsept B kommer dårligst ut i vurderingene. Dette skyldes at lokalveg i kulvert under Sandvikselva gjør at
det ikke er mulig å etablere en sentralt plassert holdeplass i Sandvika ved sjøfronten/Rådhuset. Dette kan
medføre at fjernbusser og lokalbusser som skal betjene Sandvika, vil måtte kjøre en omveg via
kollektivterminalen i stedet for effektiv betjening langs ny lokalveg. Dette gir også flere busser på terminalen
som har begrenset kapasitet.
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Kollektivtrafikkens behov
Konseptene er satt sammen av elementer som i stor grad er uavhengige av hverandre. Det er derfor valgt å
ikke knytte anbefalingen til et konkret helhetlig konsept, men å i stedet trekke frem viktige funn fra
konseptvurderingene.
I E18 Vestkorridoren Ramstadsletta–Nesbru er det et potensial for høyere kollektivandeler på reiser internt i
Bærum, til og fra Sandvika, og til og fra Oslo. For å kunne styrke kollektivtrafikkens konkurransefortrinn på
disse relasjonene er det behov for:
•

Bedre fremkommelighet på traseer til, fra og gjennom Sandvika.

•

Å muliggjøre pendling gjennom Sandvika uten å bruke lang tid til bytte eller regulering. Det er positivt
med løsninger som kan bidra til å frigjøre kapasitet på Sandvika kollektivterminal.

•

At fjernbusser skal kunne betjene Sandvika sentrum via en kort og effektiv trasé til/fra hovedveg.

Dette leder til følgende prinsipielle anbefalinger for kollektivtrafikken:
•

Det bør etableres en effektiv kollektivtrasé langs ny lokalveg, med sentralt plassert holdeplass i
Sandvika.

•

Parallell struktur antas å gi bedre fremkommelighet for buss enn samlet trasé med kollektivfelt.

•

Behovet for ny Sandviksåstunnel må vurderes i et helhetlig perspektiv.

•

Andre fremkommelighetsutfordringer må vurderes i videre arbeid. Spesielt gjelder dette Elias Smiths
vei og Nesøyveien, der det i dag er av- og påkjøring for E18.

B.3.3 Oppsummering av forprosjektrapport gange og sykkel
I det følgende gis en kort, tabellarisk oppsummering av konklusjonene fra forprosjektrapport gange og
sykkel. Rapporten gir en vurdering og rangering av konseptene A-E i forhold til KDP-konseptet, med vekt på
styrker, svakheter, utfordringer og muligheter for gang- og sykkeltrafikken.
I forprosjektrapport for gange og sykkel [4] er konseptene rangert innenfor de vurderingskriteriene som er
relevante for gående og syklende. Konseptene er også rangert totalt sett. Det henvises til
forprosjektrapporten for utdypende forklaringer og begrunnelser.
Tabell B-5: Rangering og oppsummerende vurdering av konsepter fra forprosjektrapport for gange og sykkel [4] (trinn 1).
Vurderingskriterium
Rangering iht.
Prosjektkriteriu
m
Sikkerhet
Begrunnelse

Konsept A
3
Fordeler
- Separat
sykkelveg på
sørsiden ved
Lakseberget

Konsept B
1
Fordeler
- Separat
sykkelveg langs
Sandviksveien
mellom

Konsept C
2
Fordeler
- Separat
busstrasé
Blommenholm til
Sandvika
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Konsept D

Konsept E

5

4

Fordeler
- Miljølokk myke
trafikanter

Fordeler
- Separat
sykkelveg på
nordsiden av
Ramstadsletta til
Sandvika
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Vurderingskriterium

Rangering iht.
Prosjektkriteriu
m
Flyt og
forutsigbarhet
Begrunnelse

Konsept A
-Miljølokk myke
trafikanter

Konsept B
Kadettangen og
Gyssestad
-Miljølokk myke
trafikanter

Konsept C
- Separat
sykkelveg
Sandvika til
Slependen
-Miljølokk myke
trafikanter

Ulemper
- Samlet trasé
flere
delstrekninger

Ulemper
- Samlet trasé
Lakseberget

Ulemper
- Samlet trasé
Lakseberget

5

1

2

Konsept D

Konsept E
-Miljølokk myke
trafikanter

Ulemper
- Samlet trasé

4

Ulemper
- Sykkelveg må
krysse over bredt
gatesnitt ved
Kadettangen
- Samlet trasé fra
Sandvika

3

Fordeler
- Relativt rett
linjeføring

Fordeler
- Kulvert Sandvika
for tilgjengelighet,
fremkommelighet
og lesbarhet
- God kobling mot
øvrig hovedsykkelvegnett
- Mulighet for
nordsideløsning
Billingstadsletta,
bedre
tilgjengelighet
- Kun en kryssing
under
Billingstadsletta,
bedre
fremkommelighet
og lesbarhet

Fordeler
Fordeler
- Kulvert i
- Relativt rett
Sandvika for
linjeføring
tilgjengelighet,
fremkommelighet
og lesbarhet
- God kobling mot
øvrig hovedsykkelvegnett
- Kun en kryssing
under Billingstadsletta bedre,
fremkommelighet
og lesbarhet

Fordeler
- Bedre tilknyttet
øvrig lokalnett i
nord i sone 1
- Sykkeltilbud sør
og nord på
Ramstadsletta gir
god tilgjengelighet
- Kun en kryssing
under Billingstadsletta, bedre
fremkommelighet
og lesbarhet

Ulemper
- Dårlig tilkobling
sykkelekspressve
g til øvrig lokalt
sykkel- og
gangnett
- Rundkjøring ved
Gyssestad og
generelt mer
komplisert
trafikksystem
- To kryssinger
under
Billingstadsletta,

Ulemper
- Samlet trasé
Lakseberget
- To rundkjøringer
Lakseberget og
Kadettangen, vil
kunne gi redusert
fremkommelighet

Ulemper
- To rundkjøringer
Lakseberget og
Kadettangen, vil
kunne gi redusert
fremkommelighet

Ulemper
- Mindre direkte
linjeføring
- Mangler god
tilkobling til
sørsiden ved
Lakseberget
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Ulemper
- Samlet trasé
- Rundkjøring ved
Gyssestad
- To kryss langs
Billingstadsletta
- To kryssinger
under
Billingstadsletta,
redusert
fremkommelighet
og lesbarhet
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Vurderingskriterium

Rangering iht.
Prosjektkriteriu
m By- og
områdeutvikling
Begrunnelse

Rangering totalt

Konsept A
redusert
fremkommelighet
og lesbarhet

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

3

1

2

5

4

Fordeler
- Separat
sykkelveg og buss
som vil redusere
barriereeffekt i
Sandvika

Fordeler
- Kulvert i
Sandvika, bedre
grunnlag for
opplevelsesverdier
og bymiljø
- Miljøkulvert ved
Slependen, bedre
grunnlag for
opplevelsesverdier
og bymiljø

Fordeler
- Kulvert i
Sandvika, bedre
grunnlag for
opplevelsesverdier
og bymiljø

Fordeler
- Ingen åpenbare
fordeler for by- og
områdeutvikling i
dette konseptet

Fordeler
- Kun en
rundkjøring i
tilknytning til
Sandviksåstunnelen, gir mer
areal ved
Sjøtorget

Ulemper
- Kun
tunnelåpning
- To kryss og mer
biltrafikk gjennom
område
Billingstadsletta

Ulemper
- Noe monotont for
gående langs
Lakseberget

Ulemper
- Kun portal
Slependen
- Noe monotont for
gående langs
Lakseberget

Ulemper
- Samlet trasé
Sandvika,
barriereeffekt
- Noe monotont for
gående langs
Lakseberget og
BjørnsvikaGyssestad
- Kun portal
Slependen
- Avviksramper
Slependen

Ulemper
- Samlet trasé
Sandvika,
barriereeffekt
- Kun portal
Slependen
- To kryss og mer
biltrafikk gjennom
område
Billingstadsletta

4

1

2

5

3

Rapporten konkluderer på følgende måte: For gange og sykkel er konsept B vurdert å ha det mest
hensiktsmessige lokalvegsystemet og flest konseptelementer som gir god måloppnåelse i henhold til de
fagspesifikke vurderingskriteriene og de aktuelle prosjektkriteriene for gange og sykkel. Konsept B anbefales
i hovedsak som følge av konseptelementene miljøkulvert under Sandvikselva, separat sykkelveg fra
Sandvika til Slependen og miljøkulvert ved Slependen. Dette er konseptelementene som i henhold til de
fagspesifikke vurderingskriteriene gir høyest måloppnåelse. Det kan også være aktuelt å velge en
optimalisert variant av konsept C, da dette konseptet også inneholder konseptelementene miljøkulvert under
Sandvikselva og separat sykkelveg fra Sandvika til Slependen. Konsept C har i tillegg separat busstrasé fra
Blommenholm til Sandvika som også gir god måloppnåelse, og er et konseptelement som det anbefales å ta
med videre i optimaliseringen av konsept B.
Nedenfor er de positive elementene ved konsept B listet opp og det er deretter gitt en anbefaling av hvilke
konseptuavhengige elementer fra de andre konseptene som vil bidra til å optimalisere konsept B for gange
og sykkel.
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•

Kulvert under Sandvikselva gjør det mer lesbart og fremkommelig, og kobler seg fra øvrig
hovedsykkelvegnett til sykkelekspressvegen. Dette vil øke attraktiviteten og tilgjengeligheten til
sykkelekspressvegen og ta ned barriereeffekten av lokalvegsystemet. Gående vil få økt gangareal i
Sandvika. Det vil også øke tilgjengeligheten til byutviklingsområdet og legge til rette for økt
opplevelsesverdi og bedre bymiljø.

•

Rundkjøring i Sandviksåstunnelen gir gode muligheter til optimalisering av linjeføringen til
sykkelekspressvegen gjennom Sandvika. Rundkjøring under bakken i dette området gir bedre
fremkommelighet og færre konfliktpunkter mellom myke trafikanter og biltrafikk. Dette gir også
mulighet for god linjeføring, økt trafikksikkerhet og trygghet blant myke trafikanter.

•

Separat sykkeltrasé mellom Sandvika og Slependen i Sandviksveien gir bedre fremkommelighet,
færre konfliktpunkter, bedre trafikksikkerhet, bedre lesbarhet og gode opplevelseskvaliteter.

•

Miljøkulvert ved Slependen gir bedre linjeføring og lesbarhet mellom Sandviksveien og
Billingstadsletta. Miljøkulvert gir muligheter for å legge sykkelekspressvegen utenom krysset.
Strandpromenaden i Slependrenna vil med miljøkulvert få bedre opplevelsesverdi gjennom mindre
trafikkstøy.

•

Avhengig av utviklingsområdet på Billingstadssletta vil det være mulig å krysse Billingstadsletta
planskilt fra sør til nord, under kryss ved Nesbruveien.

•

Fordeler med å legge sykkelekspressvegen på nordsiden av Billingstadsletta, på strekningen vest for
krysset med Nesøyveien, vil bety bedre kobling til øvrig hovedsykkelvegnett fra boligområdet på
Billingstad.

Konsept B vil etter en faglig vurdering imidlertid bli vesentlig bedre dersom konseptet inneholder følgende
konseptuavhengige elementer fra de andre konseptene:
•

På Ramstadsletta anbefales det å legge sykkelekspressvegen på nordsiden av E18. Det vil supplere
eksisterende sykkelfelt i Sandviksveien og totalt sett gi et bedre tilbud for syklende i Høvik-området.
Et større område av målpunkt og boliger blir dekket. To ulike sykkelsystem vil kunne betjene ulike
grupper syklister.

•

Kryssing fra nordsiden til sørsiden av lokalvegsystemet anbefales lagt oppå miljølokket ved
Ramstadsletta. Det er store fordeles ved å følge sørsiden av lokalvegsystemet mellom
Blommenholm og Slependen, med hensyn til fremkommelighet, linjeføring, lesbarhet, trafikksikkerhet
etc.

•

Det anbefales å legge buss i separat trasé i Sandviksveien mellom Blommenholm og Sandvika, som
reduserer kryssing av sykkelekspressvegen for gående til og fra holdeplasser. Dette vil igjen
redusere konfliktpunkter og øke fremkommeligheten. Gående til holdeplass vil benytte fortau langs
busstrasé, mens gående på strekning vil benytte parallelt gangtilbud langs Lakseberget. Separat
trasé for buss gjør det også lettere å prioritere sykkel fremfor bil i kryss, uten å hindre
fremkommelighet for buss.

•

Å velge en variant av hovedvegsystemet til konsept D, sammen med en variant der rundkjøring
ligger i Sandviksåstunnelen, gir mulighet for å ha kun ett kryss ved Kjørbo som skal betjene
utviklingsområdet ved Sandvika sjøfront. Det gir bedre fremkommelighet og færre konfliktpunkter
mellom myke trafikanter og biltrafikk.
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B.3.4 Oppsummering av forprosjektrapport byutvikling
I det følgende gis en kort, tabellarisk oppsummering av konklusjonene fra forprosjektrapport byutvikling.
Rapporten gir en vurdering og rangering av konseptene A-E i forhold til KDP-konseptet, med vekt på styrker,
svakheter, utfordringer og muligheter for byutvikling langs strekningen.
I forprosjektrapporten er konseptene rangert innenfor de vurderingskriteriene som er relevante for
byutvikling. Konseptene er vurdert basert på en skala fra -2 til +2, samt rangert på skalaen 1-5, der 1 er
vurdert høyest (tilfredsstiller prosjekt og resultatmålene meget godt) og 5 er vurdert lavest (tilfredsstiller effekt
og resultatmålene i svært liten grad). Det henvises til forprosjektrapport for byutvikling [3] for utdypende
forklaringer og begrunnelser.
Tabell B-6: Rangering og oppsummerende vurdering av konsepter fra forprosjektrapport for byutvikling [3] (trinn 1).
Vurderingskriterier:
By- og områdeutvikling

Konsept A

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

I hvor stor grad bidrar konseptet til å
øke opplevelsesverdier for de gående
og syklende som ferdes på langs og
på tvers av vegsystemet?

1

2

0

1

1

I hvor stor grad bidrar ny infrastruktur
for kollektivtrafikk til positiv innvirkning
på omgivelser og bymiljø (eks.
holdeplasser som viktig målpunkter).

1

1

0

1

1

I hvor stor grad legger konseptet til
rette for å frigjøre areal som kan
nyttes til økt
næringsutvikling/sysselsetting?

-1

2

1

-1

1

I hvor stor grad bidrar konseptet til å
legge til rette for areal som kan bidra
til økt bostedsattraktivitet/økt
tilflytting?

-1

2

1

-1

0

I hvor stor grad legger konseptet til
rette for, eller gir mulighet til å legge til
rette for, gode grønne/blågrønne
struktur som styrker bærekraftig
byutvikling, landskapsstrukturer og
-sammenhenger?

-1

2

1

-1

0

I hvor stor grad sikrer konseptet
allmenn tilgang til leke-, rekreasjonsog friluftslivsområder på land og i sjø?

-2

1

1

-1

1

Rangering

5

1

2

4

3

Rapporten konkluderer på følgende måte: Basert på de fagspesifikke vurderingskriteriene for by- og
områdeutvikling og de overordnede kriteriene fra silingsmatrisen er anbefalingen fra forprosjekt for
byutvikling konseptkonsept B, med følgende presiseringer og justeringer:
•

På Ramstadsletta bør de tverrgående forbindelseslinjene styrkes ytterligere, for å gi god tilgang til
målpunktene på Blommenholm og Høvik stasjoner.

•

Samlet trasé fra Solvikbukta mot Sandvika sentrum og Kadettangen, med sykkeltrasé på sørsiden
mot vannet, gir gode opplevelsesverdier for gående og syklende. Langs ny lokalveg mellom
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Solvikbukta og Lakseberget vil fremtidig trafikk og dimensjonering av vegsystemet avgjøre
mulighetene for etablering av nye boligområder, grunnet trafikkskapt støy og størrelse på
lokalvegen.
•

Nye lokalveger bør i størst mulig grad tilpasses og dimensjoneres for normalsituasjonen, men
håndtere avvikssituasjoner og akseptere forsinkelser ved hendelser som inntreffer med lavt intervall.

•

Nye lokalveger bør i størst mulig grad ha en veglinje og veigeometri som tilpasses lokalt terreng,
høyder og eksisterende bystruktur, slik at barrierevirkningene bygges ned og lokale forhold
hensyntas.

•

Lokalveg i kulvert under Sandvikselva, eventuelt med bussfelt over kulvertkonstruksjonen, vil gi
muligheter for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront.

•

Lokalvegen gjennom Sandvika bør tilpasses en urban struktur og en bymessig form. Lysregulering
og kryss bør etableres fremfor store rundkjøringer.

•

Koblingene nord-sør gjennom Sandvika sjøfront og på Billingstadsletta/Slependen bør prioriteres
gjennom planskilte kryssinger eller kryssinger i plan som gir god atkomst til lokale målpunkter og
destinasjoner.

•

Plasseringen av nye lokalveger må vurderes i lys av fremtidige utviklingsområder.

•

Gjennom byområder bør lokalvegen skifte karakter, med oppstrammet gatesnitt, redusert hastighet
og kryssinger som gir økt trafikksikkerhet for gående og syklende.

•

Eksisterende identitetsmarkører, lokale kulturminner og siktlinjer bør hensyntas i videre planlegging.

•

Ved Lakseberget, Kadettangen, Kjørbo og Billingstadsletta/Slependen bør kontakten med sjøen og
arealer til fremtidig utvikling prioriteres høyt, og det nye lokalvegsystemet bør bygge opp under
fremtidig utvikling.

•

Konseptelementet miljøkulvert på Slependen bidrar til en god kontakt med sjøen, gode
forbindelseslinjer for gående og syklende og et fremtidig utviklingspotensial, enten for
fellesfunksjoner eller fremtidig næringsutvikling.

Konsept B gir størst lokal effekt i alle soner, og bidrar til, og legger grunnlaget for en helhetlig by- og
områdeutvikling med reduserte barrierevirkninger. Reduksjon av fremtidig trafikkskapt støy og løsninger der
vegtrafikk separeres fra bymiljøet gjennom å prioritere myke trafikanter vil legge et godt grunnlag for en
fremtidig by- og områdeutvikling med fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.
Løsningene som er forslått i konsept B er kostnadskrevende, men gjennom fremtidige utbyggingsavtaler
med rekkefølgebestemmelser og infrastrukturbidrag, samt en trinnvis utbygging av de lokale områdene med
potensial for transformasjon til bolig- og næringsareal, kan konseptet være en katalysator for vekst som kan
gi økte kvaliteter for Sandvika sjøfront og områdene på Billingstadsletta og Slependen.
Konsept B gir stor måloppnåelse når det gjelder de fastsatte prosjektmålene for sosial bærekraft, herunder
sikkerhet, flyt og forutsigbarhet, avvikssituasjoner og by- og områdeutvikling. Konseptet gir også en meget
god måloppnåelse for støy og luftforurensning (miljømessig bærekraft), men en dårlig måloppnåelse for
klimagassutslipp. Måloppnåelsen til konsept B på økonomisk bærekraft etter prosjektets scoring, er lav.
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B.4

Miljømessig bærekraft

B.4.1 Klimagassutslipp
I arbeidet med optimalisering av veganlegget har reduksjon av klimagassutslipp fra materialproduksjon og
anleggsgjennomføring vært et svært viktig kriterium. Det er gjennomført beregninger av klimagassutslipp for
samtlige konsepter ved hjelp av Statens vegvesens verktøy VegLCA versjon 5.03B og Nye Veiers verktøy
NV-GHG versjon 2.4, og metoden er beskrevet i eget notat [12]. Verktøyene beregner klimagassutslipp fra
materialproduksjon og -transport, utbygging, samt drift og vedlikehold. Elementene som inngår i
beregningene, er de samme som de som er benyttet i kostnadsanslaget.
Ifølge beregningene gir konsept D lavest utslipp, og ca. 13 prosent lavere utslipp enn KDP-konseptet. Dette
er vurdert som en signifikant forskjell sett opp mot prosjektets mål.
Det gjøres oppmerksom på at beregninger av klimagassutslipp fra konseptene A-E, oppgitt i tabellen
nedenfor, er grunnlaget for vurderingene i trinn 1. Tallet for konsept A er senere oppdatert.
Tabell B-7: Samlede klimagassutslipp [tonn CO2e], trinn 1.

Klimagassutslipp [tonn CO2e]
Rangering

Konsept A

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

289 600

281 800

266 500

260 100

265 400

5

4

3

1

2

Figur B-6: Klimagassbudsjett for samtlige vurderte konsepter, trinn 1 og 2.
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B.4.2 Støy og luftforurensning
Vurderingene av støy og luftforurensning er basert på modellerte trafikktall for de ulike konseptene, med
fokus på forskjellen mellom konseptene. Det er i hovedsak sett på hvordan de konseptene fører til ulik
trafikkfordeling på hovedvegnettet og lokalvegnettet. Det er trafikkmengden på lokalvegnettet og der E18 går
i dagen som har betydning for støy- og luftforurensningsbelastningen på omgivelsene. På tidspunktet
beregningene ble foretatt var det knyttet stor usikkerhet til trafikktallene, og usikkerheten i vurderingene av
støy og luftforurensning er derfor tilsvarende.
Nåværende E18 i dagen har stor utbredelse av støy og luftforurensing i prosjektområdet, se figuren
nedenfor.

Rød og gul luftforurensningssone i samsvar med T-1520.

Figur B-7: Støykart fra Miljøstatus og Luftsonekart fra Miljødirektoratets Fagbrukertjeneste.

KDP-konseptet (konsept A) gir ifølge beregningene desidert mest trafikk på lokalvegene mellom
Ramstadsletta og Lakseberget, ved Bjørnsvika og på Slependen, hvor det ligger boliger og
nærmiljøfunksjoner tett på. Konseptet vil også gi stor trafikk ved Sandvikselva og Kadettangen, som er
viktige friluftsområder. Konsept A vurderes dermed som den dårligste løsningen når det gjelder lydbilde og
luftkvalitet.
Konsept B gir minst trafikk på lokalvegene, og kulvert under Sandvikselva, samt miljøkulvert på Slependen
vurderes som positivt for lydbildet og luftkvaliteten. Dette konseptet vurderes altså å gi minst støy og best
luftkvalitet. I tillegg er det vurdert som best for gående og syklende å ha separat trasé for sykkel og felles
trasé for bil og buss.
Konsept C er beregnet å gi mindre trafikk på lokalvegene mellom Ramstadsletta og Sandvika sammenliknet
med KDP-løsningen (konsept A), men gir en del trafikk på lokalvegene ved Bjørnsvika og på Slependen.
Løsningen gir totalt sett noe mindre støy og luftforurensning til omgivelsene enn konsept A.
Konsept D vurderes ikke å skille seg vesentlig fra konsept C når det gjelder støy og luftkvalitet. Konseptet er
beregnet å gi lite trafikk på lokalvegen mellom Ramstadsletta og Lakseberget og på Slependen, men vil gi
relativt mye trafikk på lokalvegen ved Bjørnsvika og Kjørbo. Løsningen med felles trasé for bil og buss er
vurdert som mindre gunstig for gående og syklende enn løsninger med separat trasé, siden nærheten til bilog kollektivfeltene vil utsette de myke trafikantene for mer støy og luftforurensning.
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Konsept E er beregnet å gi mye trafikk på lokalvegene fra Ramstadsletta til Lakseberget og i Sandvika
sammenliknet med de andre konseptene, men samtidig mindre trafikk på lokalvegene på Slependen enn de
andre konseptene. Løsningen er vurdert å gi noe mindre støy og luftforurensning til omgivelsene enn KDPkonseptet, og skiller seg totalt sett ikke nevneverdig fra konseptene C og D.
Konseptvurdering driftsfase
På grunnlag av vurderingene gitt over er konsept B rangert høyest og konsept A lavest, mens de øvrige
konseptene er vurdert som relativt likeverdige.
Avvikssituasjoner
Trafikkforholdene i avvikssituasjoner er beskrevet og vurdert i kapittelet om sikkerhet, flyt og forutsigbarhet,
avvikssituasjoner og by- og områdeutvikling. Når det gjelder lydbilde og luftkvalitet vurderes det generelt som
viktigst å kunne avlaste områder nær bebyggelse, som er følsomme for støy og luftforurensning. Konsept B
er derfor vurdert som mest fordelaktig. Når det gjelder omkjøring på lokalvegene i forbindelse med planlagte
nattestengninger i E16 Bjørnegårdtunnelen vil konsept E gi minst ulempe, da all trafikk i dette konseptet kan
avvikles i toveisregulering, i motsetning til alle de andre konseptene.
Ventilasjonstårn som tiltak for tunnel
Forurenset luft oppkonsentreres i tunneler og slippes ut ved tunnelmunninger, og jo lengre tunneler jo mer
luftforurensning samles opp. Tunnelmunninger er derfor en større kilde til luftforurensning enn en veg i
dagen, hvor det er god utlufting rundt. Et tiltak for å redusere mengden forurenset luft ved tunnelmunninger
er å etablere luftetårn eller ventilasjonstårn. Slike tårn plasseres ofte nær tunnelmunningene, og den
forurensede luften suges ved hjelp av vifter opp i tårnet og slippes ut høyt over bakken, slik at vind og vær
fortynner og sprer forurensingen før den når bakkenivå. En del partikler vil falle ut (sedimentere) i
ventilasjonskanaler og i selve ventilasjonstårnet, og luften renses slik noe på vegen. Det er store luftmengder
som tas ut av en tunnel gjennom et ventilasjonstårn, og konsentrasjonen av forurensning vurderes som lav
sammenliknet med et industriutslipp. Det vil bli utført spredningsberegninger av utslippet fra ventilasjonstårn
slik at disse optimaliseres og lokal luftkvalitet for naboer blir tilfredsstillende i henhold til norsk regelverk.
Støy ved tunnelmunninger
Ved tunnelmunninger vil støyutbredelsen bli større enn ved veg i dagen. Dette vil ivaretas ved modelleringer
av støy på et senere tidspunkt. Om nødvendig vil resultatene ha innvirkning på utformingen av
tunnelportalene og vurderingene av lokale støytiltak.
Vurdering av mulige konsekvenser i anleggsfasen
Prosjektet vil ha betydelige konsekvenser for omgivelsene i anleggsfasen, og dette gjelder samtlige
konsepter. Det er mange steder ikke plass til å gjøre tilstrekkelige tiltak som kan skjerme naboer, da vegen
går gjennom tettbebygde områder.
Lengre byggetid som følge av kompleksitet i konseptene og større behov for massetransport er noe av det
som vil føre til større belasting for naboer. Arbeid i dagen fører til større belastning på omgivelsene enn
arbeid i tunnel.
Omlegging av dagens E18-trafikk i anleggsfasen vil kunne gi økt belastning på naboer når gjelder støy og
luftforurensning. Anleggsarbeidenes varighet tilsier at det bør være et viktig fokusområde i det videre
arbeidet med planlegging av anleggsgjennomføringen. Dette gjelder spesifikt der omleggingsvegene ligger
nær skoler, barnehager og boligområder.
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Når det foreligger mer informasjon om anleggsgjennomføringen vil det gjøres nye vurderinger. Det er viktig å
utfordre entreprenørene til å finne gode løsninger som ivaretar naboer med hensyn på støy og
luftforurensning.

B.4.3 Natur/miljøverdier og ressurser (ikke-prissatte KU-tema)
I det følgende gjengis konseptvurderingene knyttet til de såkalte ikke-prissatte KU-temaene.
Landskapsbilde
Beskrivelse av verdier
Landskapet rundt vegkorridoren kjennetegnes av fjorden, kystlinjen og de karakteristiske langstrakte
skogkledde kalkskiferkollene som ligger i sørvestlig til nordvestlig - sørøstlig retning gjennom planområdet.
Strukturen brytes av dalføret omkring Sandvikselva som går i nordøstlig retning. Mot vest er Kolsåstoppen
og Skaugumsåsen fremtredende silhuetter i landskapet. Mot sør åpner landskapet seg med utsikt ut mot
fjorden.
De lange, ofte fremdeles grønt pregede åsene eller kollene som omkranser Sandvika, samt landformen
Kadettangen og Kalvøya som «utstikkere» i fjordbassenget, er viktige landskapselementer i området.
Samtidig kan også de mindre landformene være viktige i landskapet, som resten av Lakseberget, holmen
«Danmark» med mer. Fjordlandskapet er rikt sammensatt med øyer, viker og nes, og strandlinjen
representerer en viktig overgangssone i landskapet. Sandvikselva er et fremtredende blågrønt
landskapselement i området.
Sandvika har bymessig bebyggelse på hver side av elva, mens E18-korridorens omgivelser overveiende er
bebygd med villaer og annen småhusbebyggelse. Unntaket er Ramstadsletta og Slependen. Her er det først
og fremst næringsbebyggelse med varierende funksjon, struktur og størrelse, og varierende arkitektonisk
kvalitet.
Den åpne kalkfuruskogen og de veletablerte hagene gjør at E18 sine omgivelser som hovedinntrykk har et
frodig, grønt preg i sommerhalvåret. Vegkorridoren har også åpne områder med fjordutsikt ved
Blommenholm, Sandvika og Slependen og områder med bymessig karakter, samt referansepunkter som for
eksempel Høvik kirke. Dette bidrar samlet til en variert opplevelsesverdi på strekningen. På deler av
strekningen reduserer kryssområder, fjellskjæringer, støttemurer og støyskjermer med varierende utforming
den visuelle kvaliteten.
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Figur B-8: Verdikart for tema landskap. Røde flater viser områder med stor verdi, oransje flater viser områder med
middels verdi, og gule flater viser områder med noe verdi.

Konseptvurdering
I en situasjon, som den man har i Sandvika-området, er det viktig å ta vare på de overordnede
landskapstrekkene, slik som for eksempel strandsonen, den blågrønne strukturen langs Sandvikselva, men
også de mindre, men likevel viktige elementene, som resten av Lakseberget, holmen «Danmark», den høye
og rike vegetasjonen langs Kjørbo, viktige trerekker og -grupper, alleer, m.m.
Utformingen av overgangen mellom byen og sjøen i Sandvika vil i stor grad gjøre at området blir et
«bytransformasjonsområde». Plangrepenes suksess i forhold til landskaps- og bybilde vil da i like stor grad
avgjøres «på bakkenivå», som i forholdet til de overordnete landskapsrammer og -elementer.
Et hovedmål med å bygge et nytt veganlegg i området, ved siden av de pragmatiske målene om økt
fremkommelighet og trafikksikkerhet, må være at veganleggene gir minst mulig barriereeffekt mellom byen
og fjorden i Sandvika. Det må derfor skapes mest mulig attraktive byrom, både visuelt og funksjonelt, mellom
nåværende bystruktur og fjorden. Dette til tross for at det fremdeles vil være en god del trafikk på
lokalvegsystemet.
Når det gjelder landskaps- og bybildet i Sandvika kan disse målene oppnås ved å begrense trafikken på
overflaten, slik at det er mulig å bygge en tilstrekkelig tett og attraktiv bystruktur, med bykvartaler, bygater,
plasser, torg og parker som innbyr til opphold og ferdsel, og som ikke minst leder til attraktive møter med og
ferdselsmuligheter langs fjorden.
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Tabell B-8: Oppsummering av konseptvurdering for fagtema landskapsbilde (trinn 1).
Styrker

Svakheter

Konsept A

Gir mindre vegdominans i Sandvika.

Opprettholder stor grad eksisterende barrierer, og gir
noen økte terrenginngrep. Noe utvidet veganlegg (6 felt)
vest for Sandvika.

Konsept B

E18-bru over Sandvikselva rives, og
lokaltrafikk føres i miljøkulvert under elva.
Miljølokk på Slependen er positivt. Justert
plassering av tunnelpåhugg gir mindre fare
for utfylling på Slependen.
E18-bru rives og erstattes av miljøkulvert
med lokaltrafikk under Sandvikselva. Justert
plassering av tunnelpåhugg gir mindre fare
for utfylling på Slependen.

Opprettholder barriere med fjerning av hus og grønt
terreng på Ramstadsletta og ved Blommenholm.

Konsept C

Opprettholder barriere med fjerning av hus og grønt
terreng på Ramstadsletta og ved Blommenholm.

Konsept D

E18-bru rives og erstattes av ny firefelts bru. Opprettholder barriere med fjerning av hus og grønt
Justert plassering av tunnelpåhugg gir
terreng på Ramstadsletta og ved Blommenholm.
mindre fare for utfylling på Slependen.
Opprettholder i noen grad barriere mellom byen og
fjorden.

Konsept E

E18-bru rives og erstattes av ny firefelts bru. Opprettholder barriere med fjerning av hus og grønt
Justert plassering av tunnelpåhugg gir
terreng på Ramstadsletta og ved Blommenholm.
mindre fare for utfylling på Slependen.
Opprettholder i noen grad barriere mellom byen og
fjorden.

Vurdering av mulige konsekvenser i anleggsfasen
Konsept A: Anleggsområdet på Ramstadsletta ligger i tilknytning til grønne boligområder foreløpig vurdert til
middels verdi. Avgrensningen av anleggsområdet ser likevel ut til å følge planavgrensningen fra parsell 1
Lysaker-Ramstadsletta, og en del av boligene med hager som blir berørt skal allerede være innløst som
følge av denne planen. Med klare omfangsbegrensninger og istandsetting av landskapet etterpå vil de
negative virkningene kunne begrenses noe.
Anleggsområdene ved tverrslaget ved Jongsåsveien og på Slependen vil bli liggende tett opp områder med
sammenhengende grønnstruktur og kan berøre viktig kantvegetasjon mot disse.
Anleggsområdet på Slependen vil i tillegg bli liggende tett på strandsonen og Gyssetad båthavn. Den
visuelle forringelsen anleggsplassen medfører gjør at helhetsopplevelsen av landskapet i arbeidsperioden vil
kunne bli redusert, og dette styrker betydningen av å ta vare på kantvegetasjonen.
Konsept B-E: Konsekvenser som følge av anleggsaktivitet i dagsonene på Ramstadsletta og Jongsåsveien
vil være de samme som i konsept A. Anleggsområde på Slependen vil være trukket noe mer bort fra sjøen
enn for konsept A og vil kunne bli noe mindre negativt enn dette.
I konsept B og C med kryss ved Thon Hotel Oslofjord vil det etableres anleggsområde på parkeringsplassen
nord for hotellet. Parkeringsplassen ligger ved foten av grøntdraget på Jongskollen. Jongsåsen er foreløpig
gitt stor verdi for landskap, som den eneste grønne landskapsrammen rundt Sandvika av betydning.
Nederste del av den grønne åsen, på nedsiden av Konvallveien – er et grønt «fond-motiv» mot
Jongsåsvegen, og det forutsettes at en klarer å verne denne gjennom anleggsperioden.
Ny Sandviksåstunnel i konsept B og C gir behov for tilkobling til rundkjøring ved Sandvika stasjon, og derav
trolig noe terrenginngrep innenfor friluftslivsområdet ved Engervannet. Det er svært viktig at vegetasjonen
langs Engervannet blir tatt vare på slik at anleggsområdet og senere veganlegget ikke eksponeres mot
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vannet. Turstien må muligens flyttes nærmere vannet. Dette kan gi en tilleggsopplevelse av vannet som
kanskje kan «kompensere» noe for større veganlegg tett opp til stien.
Konsept B og C omfatter kulvert under Sandvikselva, noe som medfører arbeid i åpen byggegrop. Det antas
at dette vil gi omfattende anleggsarbeid på Kjørbo og ved Malmskriverbukta, noe som vil ha negativ
påvirkning på landskapsbilde i anleggsperioden, blant annet sett fra friluftslivsområdene Kadettangen og
Kjørbo. Etter bygging vil områdene bli omgjort til nye byrom, og konsekvensene for landskap vil da trolig
kunne bli positive.
I Konsept B skal det bygges miljøkulvert Slependen, som innebærer arbeid i åpen byggegrop ikke langt fra
båthavna og friluftslivsområdet på Gyssestad, noe som også påvirker landskapsopplevelsen i perioden.
Anleggsområdet ligger imidlertid på noe lengre avstand fra sjøen enn i konsept A, og forventes å gi noe
mindre negativ effekt i forhold til sjø og grønne åser.
I Konsept E skal det bygges kulvert for E18-trafikken på Kjørbo, mens lokalvegen skal gå i dagen. Dette er
en kompleks løsning som gir flere anleggstekniske utfordringer, og som også innebærer langvarig arbeid
nær boligene i Konvallveien og friluftslivsområdene ved Bjørnsvika (anleggsområdet er lokalisert sørvest for
Thon-hotellet). Dette vil påvirke landskapsopplevelsen.
Anleggsområdet for konsept E ved Thon Hotel Oslofjord vil imidlertid gå sterkt på bekostning av den
eksponerte og vegetasjonskledte åssiden i Jongsåsen, foreløpig vurdert til stor verdi. Konsekvensene av å
benytte dette området til anleggsområde er svært negative, til forskjell fra så å si alle de andre anleggsområdene.
Friluftsliv/byliv
Beskrivelse av verdier
Planområdet omfatter viktige byutviklingsområder i Bærum og Asker. Blågrønne korridorer og ubebygde
strandsoner er derfor særlig verdifulle, og god tilgang til slike områder er en kvalitet som vektlegges i
kommunenes byutviklingsplaner. Deler av kyststistrekningen og flere av de store friluftslivsområdene ved
sjøen ligger delvis innenfor planområdets grenser, blant annet Sjøholmen, Kadettangen, Kjørbo, Bjørnsvika
og Nesøysund. Det samme gjelder større grøntområder i tilknytning til boligbebyggelse, slik som
Torbjørnsklevia–Jongsåssvingen, Seterstuveien og Gyssestad gård. Engervannet, Sandvikselva, samt
sjøområder med store friluftslivs- og rekreasjonsverdier, ligger også delvis innenfor plangrensen. Verdikartet
i Figur B-9 viser friluftslivsområder som berøres av planen.
Friluftslivsområdene har meget høy bruksfrekvens og er generelt godt tilrettelagte for aktivitet og rekreasjon.
Områdene har stor betydning for blant annet barn og unge, og er lett tilgjengelige fra sentrumsområdene og
boligområdene via gode gang- og sykkelforbindelser på tvers av E18. Blant de viktigste forbindelsene kan
nevnes Solvikveien på Blommenholm, Sandviksveien ned mot Sjøholmen, strandpromenaden langs
Sandvikselva, Sandviksveien mellom Kjørbo og Storsenteret, Gyssestadveien og Slependveien ned mot
Gyssestad båthavn.
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Figur B-9: Verdikart for tema friluftsliv. Røde flater viser områder med stor verdi, oransje flater viser områder med
middels verdi og gule flater viser områder med noe verdi.

Konseptvurdering
Samtlige konsepter vil medføre en reduksjon av trafikken på lokalvegene mellom Blommenholm og
Slependen/Billingstad. Denne trafikkreduksjonen vil bedre lydbildet og luftkvaliteten i området, slik at både
friluftsområder og urbane uteområder vil oppleves som mer attraktive. Konseptene vil også bidra til å frigjøre
areal til byutvikling, og noe av dette arealet ligger i direkte tilknytning til friluftslivsområder og kan således
tilrettelegges for å heve kvalitetene knyttet til disse områdene.
KDP-alternativet (konsept A) vurderes å gi færrest fordeler for friluftsliv og rekreasjon, da beregninger viser
at det vil gi mer trafikk på lokalvegene enn øvrige konsepter. Løsningen med lokalvegen i bru over
Sandvikselva opprettholder delvis den fysiske og visuelle barrieren mellom Sandvika sentrum og
friluftslivsområdene ved sjøen. Videre vil lokalvegen medføre inngrep i friluftslivsområdene ved Bjørnsvika,
Seterstuveien og Gyssestad gård, mens plassering av påhugg for E18 på Slependen medfører inngrep ved
Gyssestad båthavn og friluftslivsområdet ved Nesøysund, siden vegen da kommer nærmere sjøen.
Konsept B vil begrense trafikken på lokalvegene i størst grad, og derav også barrierevirkninger, støy og
luftforurensning innenfor friluftslivsområder. Løsninger med miljøkulvert på Slependen (hovedvegsystemet)
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og under Sandvikselva (lokalvegsystemet) vil også bidra til dette, samt gi mulighet for å styrke blågrønne
sammenhenger og i noen grad bedre tilgjengeligheten til friluftslivsområder på begge sider av E18.
Løsningen med separat sykkelekspressveg på sørsiden av lokalvegen vurderes også som en fordel, fordi en
mer sjønær sykkelveg i noe avstand fra biltrafikk kan gi bedre sykkelopplevelser. En svakhet ved konseptet,
som også gjelder for konseptene C-E, er plasseringen av lokalvegkryss ved Bjørnsvika, som medfører
inngrep i friluftslivsområdene her (Seterstuveien og Bjørnsvika).
Konsept C har mange av de samme fordelene som i konsept B, slik som kulvert under Sandvikselva og
separat sykkelveg. Løsningen uten vestvendte ramper gir imidlertid noe mer trafikk på lokalvegsystemet vest
for Sandvika, og selv om flytting av påhugget nordover og lenger vekk fra Slependrenna er positivt for
friluftslivsområdene, vil ikke en løsning uten miljøkulvert bidra like vesentlig til å heve områdekvaliteten.
Dette gjelder også for konseptene D og E.
Konsept D med vestvendte ramper gir noe mindre trafikk på lokalvegene enn KDP-konseptet totalt sett, men
ifølge beregninger vil trafikken fortsatt være stor gjennom en sentral del av Sandvika sjøfront, som også har
viktige friluftslivskvaliteter (Kjørbo/Kadettangen). I dette området vil lokalvegsystemet fremdeles utgjøre en
barriere, og med bru over Sandvikselva vil muligheten til å styrke de blågrønne sammenhengene i sone 2
være noe dårligere enn i konsept B og C. I Konsept D ligger lokalvegsystemet i samlet trasé på hele
strekningen, og sykkelekspressvegen vil komme tett på øvrig trafikk. Det vil kunne redusere
sykkelopplevelsen, og sett i dette perspektivet vurderes løsninger med samlet trasé generelt som noe
mindre gunstige enn løsninger med separat sykkelveg.
Konsept E med ramper som kommer ut av tunnel ved Bjørnsvika, vil gi en god del trafikk forbi
Bjørnsvika/Kjørbo, og således ikke like store gevinster for de nærliggende friluftslivsområdene som for
eksempel konseptene B og C. Tilsvarende konsept A og D legges lokalvegen i bru over Sandvikselva, noe
som gir færre positive virkninger når det gjelder koblingen mellom by og sjøfront og muligheten til å styrke
blågrønne korridorer. Løsningen med separat sykkelveg nord for lokalvegen på deler av strekningen
vurderes som god, men en sjønær trasé i tett kontakt med friluftslivsområdene, som i konsept B og C,
vurderes som mer attraktiv enn en trasé på nordsiden.
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Tabell B-9: Oppsummering av konseptvurdering for fagtema friluftsliv/byliv (trinn 1).
Styrker

Svakheter

Konsept A

Mindre trafikk på lokalvegene enn i dagens
situasjon gjør nærliggende friluftslivsområder mer
attraktive. Mindre inngrep i friluftslivsområdene ved
Seterstuveien og Bjørnsvika enn i øvrige konsepter.

Konsept B

Minst trafikk på lokalvegene. Kulvert under
Sandvikselva og miljøkulvert på Slependen
reduserer trafikk, styrker blågrønne sammenhenger
og tilgjengelighet til friluftslivsområder. Løsning med
separat sykkelveg positiv.

Mer trafikk på lokalvegene enn i øvrige konsepter.
Bru over Sandvikselva gir noe større
barrierevirkninger mellom sentrum og sjøen.
Arealinngrep innenfor flere friluftslivsområder enn
øvrige konsepter.
Inngrep i friluftslivsområder ved Bjørnsvika,
Seterstuveien og Gyssestad gård.

Konsept C

Mindre trafikk på lokalvegene enn i A, D og E.
Kulvert under Sandvikselva reduserer trafikk,
styrker blågrønne sammenhenger og tilgjengelighet
til friluftslivsområder. Løsning med separat
sykkelveg positiv.
Mindre trafikk på lokalvegene enn i dagens
situasjon og konsept A.

Konsept D

Konsept E

Mindre trafikk på lokalvegene enn i dagens
situasjon og konsept A og D. Løsning med separat
sykkelveg positiv.

Inngrep i friluftslivsområder ved Bjørnsvika,
Seterstuveien og Gyssestad gård.

Løsninger med bru over Sandvikselva styrker i
mindre grad kobling mellom by og fjord og
blågrønne sammenhenger. Samlet trasé for bil,
buss og sykkel mindre fordelaktig enn løsninger
med separat trasé. Inngrep i friluftslivsområder ved
Bjørnsvika, Seterstuveien og Gyssestad gård.
Løsninger med bru over Sandvikselva styrker i
mindre grad kobling mellom by og fjord og
blågrønne sammenhenger. Inngrep i
friluftslivsområder ved Bjørnsvika, Seterstuveien og
Gyssestad gård.

Vurdering av mulige konsekvenser i anleggsfasen
Støy og/eller vibrasjoner knyttet til sprengningsarbeider, spunting, pigging, boring, tunnelventilasjon,
massehåndtering og massetransporter vil generelt kunne virke sjenerende eller plagsomt for omgivelsene.
Arbeidstidsbegrensninger og effektive støy- og støvreduserende tiltak vil kunne redusere de negative
virkningene noe, og forutsettes implementert.
Siden anleggsområdene er planlagt lokalisert i nærhet til E18 vil anleggs- og massetransporter i liten grad
berøre lokale veger. Det er likevel slik at det vil gå tungtransporter på enkelte veger som også benyttes av
gående og syklende, herunder barn og unge, noe som potensielt kan skape farlige situasjoner, for eksempel
i krysningspunkter. Det vil da være viktig å iverksette trafikkregulerende tiltak/trafikksikkerhetstiltak for å
redusere denne risikoen.
Arbeidene med lokalvegsystemet gjennom Sandvika (sone 2) vil kunne begrense tilgjengeligheten til
friluftslivsområdene ved sjøen, og det forutsettes at det gjennomføres tiltak for å sikre tilgang til disse
områdene.
I samtlige konsepter skal det etableres anleggsområde ved det gamle tverrslaget ved Jongsåsveien, og
dette vil bli liggende nært opptil/delvis innenfor grøntdraget og friluftslivsområdet TorbjørnskleviaJongsåssvingen. I konsept A vil anleggsområdet på Slependen ligge tett på strandsonen og berøre
Gyssetad båthavn og friluftslivsområdet Nesøysund, mens man i konseptene B-E kan plassere
anleggsområdet på litt avstand fra sjøen, siden tunnelpåhugget er flyttet noe lenger nord, og således
redusere ulempene noe. I alle tilfeller vil støyen fra anleggsarbeidene og den visuelle forringelsen kunne føre
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til at områdene oppleves som mindre attraktive og mindre egnede for friluftsliv og rekreasjon. Arbeidene vil
også kunne skape barrierer som gjør områdene vanskeligere tilgjengelige.
I konsept B og C med kryss ved Thon Hotel Oslofjord vil det etableres anleggsområde på parkeringsplassen
nord for hotellet. Parkeringsplassen ligger i direkte tilknytning til søndre deler av friluftslivsområdet
Torbjørnsklevia–Jongsåssvingen, og denne delen av friluftslivsområdet vil kunne oppleves som mindre
tilgjengelig og mindre egnet for rekreasjon så lenge arbeidene pågår.
Ny Sandviksåstunnel i konsept B og C gir behov for tilkobling til rundkjøring ved Sandvika stasjon, og derav
trolig noe terrenginngrep innenfor friluftslivsområdet ved Engervannet. Berørt del av friluftslivsområdet vil
derfor være midlertidig utilgjengelig.
Konsept B og C omfatter kulvert under Sandvikselva, noe som medfører arbeid i åpen byggegrop. Dette vil
gi omfattende og støyende anleggsarbeider på Kjørbo og ved Malmskriverbukta, og derav negativ virkning
på friluftslivsområdene på Kadettangen og Kjørbo. Samtidig vil det foregå færre arbeider i dagen langs
Sandvikselva, og friluftslivsområdene vil således være lettere tilgjengelige enn ved bygging av bru over elva i
konseptene A, D og E.
I Konsept B vil etablering av miljøkulvert på Slependen innebære støyende arbeid i åpen byggegrop ikke
langt fra båthavna og friluftslivsområdet ved Gyssestad gård.
Konsept E med kulvert for E18-trafikken på Kjørbo og lokalveg gå i dagen, er en kompleks løsning som
innebærer langvarig arbeid nær, og delvis innenfor friluftslivsområdene ved Bjørnsvika og Setestuveien
(anleggsområdet er lokalisert sørvest for Thon Hotel Oslofjord). Dette gjør at friluftslivsområdene vil være
svært lite egnet for rekreasjon i denne perioden. Tilsvarende vil gjelde ved bygging av ny rundkjøring for
lokalvegsystemet ved Bjørnsvika i konsept B-D, og bru over Bjørnsvika i konsept A.
I samtlige konsepter vil nytt lokalvegsystem medføre terrenginngrep og anleggsarbeid innenfor
friluftslivsområdene ved Setestuveien og Gyssestad gård.
Generelt vil både konsept B, C, D og E gi mer massetransport på lokale veger enn konsept A, da løsningene
har flere avkjøringsramper i berg. Konsept E kommer bedre ut enn konseptene B-D, mens konsept B vil
generere mest massetransport.
Kulturarv
Beskrivelse av verdier
Det er store kulturminneverdier i Sandvika, selv om området er preget av moderne samferdsel og utbygging
fra nyere tid. De store kulturminnene fra forhistorisk tid og middelalder ligger generelt høyere i terrenget, som
på Tanum, eller er fjernet av nyere prosjekter, som steinalderboplassen på Kjørbokollen.
Kulturminnene i planområdet skriver seg i hovedsak fra 1600-tallet og fremover. I 1660-årene ble vegen fra
Bragenes opparbeidet som forbindelse mellom sølvgruvene på Kongsberg og Christiania og er dermed del
av landets eldste ingeniørkonstruerte veg. Den gamle vegtraseen kan spores gjennom planområdet med
blant andre Nesbruveien, Slependveien, Jongsåsveien, forbi Sandvika kirke, men er best bevart langs
Gamle Drammensvei øst for Akerselva. Sandvika var også viktig på grunn av Bærums verk, og den fredede
malmskrivergården ligger langs Gamle Drammensvei, på øst for elveutløpet. Her danner den et viktig
kulturmiljø sammen med Rådhuset og omliggende bygg. På Kjørbo er det store verdier knyttet til det fredede
gårdskomplekset. Særlig disse miljøene peker seg ut som viktige.
Drammensbanen ble åpnet i 1872, og langs Drammensveien og i de gamle jordbruksområdene ble det lagt
ut tomter som var attraktive og har resultert i kulturhistorisk interessante villa- og boligområder som utgjør
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store deler av kulturminneverdiene i planområdet i dag. Som administrativt sentrum har Sandvika også
nyere bygg med et visst signaturpreg, som har noe kulturminneverdi.
Det er relativt få automatisk fredede, vedtaks- og forskriftsfredede kulturminner. En del objekter er regulert til
vern, men det store omfanget av kulturminner består av kulturminner som savner formell verdi, utover å
være SEFRAK-registret eller vurdert å ha kulturminneverdi gjennom lokale planer. Asker, men særlig
Bærum, har gode lokale kulturminneregistreringer.

Figur B-10: Kartert viser planområde med kulturminneverdier fra nasjonale og lokale kulturminnedatabaser, med
verdiområder fra KU i bakgrunnen.

Konseptvurdering
Tiltaket med hovedvegsystemet vil medføre direkte konflikt med kulturminneverdier, som belyst i KU fra
2013. For lokalvegsystemet er reduksjon av trafikk positivt, men arealinngrep vil være det primære kriteriet i
vurderinger av kulturarv, sammen med visuell påvirkning og barrierevirkninger. Området er utbygget og
preget av store samferdselstiltak, og konseptene kan på ulik måte skape nye, eller fjerne sammenhenger
mellom kulturmiljøer. Tiltak som kan fremheve den historiske dybden i miljøet, gi bedre historisk lesbarhet og
forståelse av miljøet, og bedre situasjonen generelt for kulturminnene, bør søkes.
Samlet sett er det små forskjeller for konseptene i sone 1, på Ramstadsletta, hvor flere eldre bygninger og
miljø vil rammes, særlig i tilknytning til tunnelpåhugg og portal. For kulturarv vil forskjellen hovedsakelig ligge
i sone 2, hvor en finner de største kulturminneverdiene. Her vil gjennomgangstrafikk gå i tunnel og redusere
trafikkstrøm i dagen, og konseptene har i ulik grad også potensial for å kunne bedre situasjonen for
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kulturminneverdiene. Det er noe uklart i hvilken grad veglinjen påvirker tunet på Gyssestad. Det er viktig at
skjæringen ikke bryter lenger inn på tunet enn i dag, men alle konsepter kan se ut til å medføre noe konflikt
her. I sone 3 er kulturminneverdiene lavere, og det er liten forskjell mellom konseptene når de gjelder
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. Generelt vurderes forskjellen mellom konseptene som
begrenset, selv om det er mange kulturminner i Sandvika.
Konsept A (KDP-løsningen) medfører at lokaltrafikken i sone 2 i stor grad følger dagens E18. Løsningen er
også den som medfører mest trafikk lokalt. Konseptet medfører ikke nye konflikter med kulturminner, men
tilfører heller ingen stor positiv effekt.
I konsept B vurderes lokalveg i kulvert under Sandvikselva som svært positivt. Dette fjerner en markant
barriere mellom dagen kulturmiljøer sør og nord for E18. Miljøkulvert på Slependen gir ikke konkret gevinst til
kulturminner, men gir veganlegget mindre dominerende plass i landskapet, dette vurderes generelt som
positivt for kulturmiljøet også.
I konsept C følger lokalvegen dagens E18 og går i kulvert under Sandvikselva. Dette er positivt, som i
konsept B. Imidlertid vil bussvegen gå i Sandviksveien, og ha nærføring til Gamle Drammensvei. Videre har
bussvegen nærføring til Malmskrivergården og Rådhuset, og bryter på denne måten viktige
kulturmiljøsammenhenger i området. Dette modereres noe av at lokalveg går i kulvert, men mye av
kulvertgevinsten går tapt ved å etablere bussvegen som en ny barriere litt lenger oppe i elva.
På et overordnet nivå vurderes konseptene D og E å påvirke kulturmiljø på samme måte som konsept A,
dog med noe mindre trafikk. Rundkjøringen like vest for Malmskrivergården vil bli omfattende, og vil påvirke
kulturmiljøet negativt. I konsept D vil sykkeltraseen gå parallelt med, og på sørsiden av bil- og busstraseene,
og denne plasseringen påvirker ikke påvirker ikke kulturmiljøet, selv om en bredere lokalveg kan oppleves
som en større barriere. I konsept E vil separat sykkelveg på nordsiden gå tett på Malmskrivergården, men
hvorvidt dette vil være negativt, er for tidlig å vurdere, da detaljer omkring arealbeslag ikke er kjent.
Tabell B-10: Oppsummering av konseptvurdering for fagtema kulturarv (trinn 1).
Styrker
Konsept A
Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

Svakheter
Konseptet med mest trafikk, som gir størst
barrierevirkninger.

Kulvert Sandvikselva fjerner trafikk, bedre
historiske sammenhenger (reduserer dagens
barrierevirkning)
Kulvert Sandvikselva fjerner trafikk, bedre
historiske sammenhenger (reduserer dagens
barrierevirkning)

Skjæring ved Gyssestad bør ikke komme lenger
inn på tunet enn i dag.
Bussvegen legges nært opptil viktige kulturmiljøer,
egen trasé over elva skaper en ny barriere.
Skjæring ved Gyssestad bør ikke komme lenger
inn på tunet enn i dag.
Elvekryssingen presser kulturmiljøet mer.
Opprettholder dagens barriere.
Skjæring ved Gyssestad bør ikke komme lenger
inn på tunet enn i dag.
Elvekryssingen presser kulturmiljøet mer.
Opprettholder dagens barriere.
Skjæring ved Gyssestad bør ikke komme lenger
inn på tunet enn i dag.
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Vurdering av mulige konsekvenser i anleggsfasen
Utover plassering av rigg- og anleggsområder vil konsekvenser for kulturmiljø i anleggsfasen være støv, støy
og vibrasjoner, samt håndtering og transport av masser. Dette kan redusere den historiske lesbarheten og
opplevelsen av kulturmiljøene, samt redusere historiske sammenhenger. Mange av kulturmiljøene i
planområdet har lokal verdi og bruksverdi som boliger, og ikke nødvendigvis store opplevelsesverdier som
folk vil oppsøke.
Konsept A har anleggsområder på Ramstadsletta og på Jongsåsveien, de to områdene er aktuelle i alle
konsepter. Videre har konseptet et anleggsområde tilknyttet påhugg nær sjøen ved Slependen.
Anleggsområdet på Ramstadsletta er ikke i konflikt med nasjonale verdier for kulturarv, men er i konflikt med
lokale verdier påpekt i Bærum kommunes kartløsning. Dette er enkeltstående bygninger som er SEFRAKregistrerte eller lagt til gjennom kommunens egne registeringer. Det er også et område med enhetlig
bebyggelse. Dette er relativt lave kulturminneverdier hver for seg, men et anleggsområde som dekker hele
dette området må likevel påregnes å gi en viss negativ konsekvens, fordi det griper inn i større
bygningsmiljø.
Det er ikke kulturminneverdier tilknyttet anleggsområdet ved Jongsåsveien.
Anleggsområde på Slependen grenser mot Slependveien, del av den opprinnelige traseen til Gamle
Drammensvei. Traseen har kulturhistorisk verdi, men veganlegget i seg selv har lav autentisitet.
Anleggsområdet har ellers kulturminner i nærheten, men utover Gyssestad som vurderes å ligge relativt
skjermet, er dette i hovedsak enkeltstående bygninger, ikke miljøer.
I konseptene B-E vil konsekvenser som følge av anleggsaktivitet i dagsonene Ramstadsletta og
Jongsåsveien være de samme som i konsept A. For Slependens del er anleggsområdet plassert noe lenger
vekk fra Gyssestad, som er positivt, men det vil fremdeles ligge eksponert mot Slependveien og
enkeltstående bygninger av verdi.
I konsept B og C med kryss ved Thon Hotel Oslofjord vil det etableres anleggsområde på parkeringsplassen
nord for hotellet. Det er ikke kulturminneverdier tilknyttet dette anleggsområdet.
Konsept B og C omfatter kulvert under Sandvikselva, noe som medfører arbeid i åpen byggegrop. Dette vil
gi omfattende og støyende anleggsarbeid på Kjørbo og ved Malmskriverbukta. Kulturmiljøet rundt
Malmskrivergården og Rådhuset vil påvirkes av dette, i noe større grad enn ved utvidelse av dagens bru,
som i konseptene A, D og E.
Konsept B omfatter miljøkulvert på Slependen, og dette medfører noe større anleggsområde, uten at det har
noen betydning for kulturmiljø. Utover trasé for den gamle postvegen er kulturminneverdiene stort sett
enkeltstående bygninger.
I Konsept E skal det bygges kulvert for E18-trafikken på Kjørbo, mens lokalvegen skal gå i dagen. Løsningen
er kompleks og medfører omfattende arbeid, men kulturmiljøene i området blir ikke direkte berørt, selv om
det er noe nærhet til kulturminnene på Kjørbo.
Naturmangfold og naturressurser
Beskrivelse av verdier
Planområdet er sterkt preget av utbygging og menneskelig aktivitet, men ligger i et område som er en
biologisk «hotspot» i norsk sammenheng, på grunn av kombinasjonen kalkrik berggrunn, høye
sommertemperaturer, og overgang mellom land og sjø. Det vil si at nesten all natur som ikke er bygd ut har
stor verdi, og bør bevares så langt det lar seg gjøre.

https://norconsult365.sharepoint.com/sites/5207161e18vestkorridoren/shared
documents/general/samlerapport/rapp-plp-002_samlerapport_v5, oppretting etter kommentarer svv.docx

2022-01-14 | Side 89 av 111

Samlerapport for konseptfasen (forprosjekt)
Reguleringsplan for E18 Vestkorridoren
Oppdragsnr.: 5207161 Dokumentnr.: RAPP-PLP-002 Versjon: D03

Naturverdier på land er særlig knyttet til kalkskog og åpen grunnlendt mark på Sjøholmen, parklandskap,
kalkskog og edelløvskog i området Kjørbo-Bjørnsvika, kalkskog på Kjørbokollen, kalkskog og edelløvskog
ved Gyssestad, strandeng langs Slependrenna, og kalkskog ved Billingstad. I tillegg er det en rekke store
gamle trær både i skog og villastrøk innenfor planområdet. Ferskvannsøkologiske verdier er knyttet til
Sandvikselva, Engervannet og Neselva. De to elvene med kantvegetasjon utgjør viktige gjenværende
landskapsøkologiske korridorer i et område der de fleste mindre bekkedragene er lagt i rør.
Det er registrert flere bløtbunnsområder i Slependrenna, Bjørnsvika, ved Sjøholmen og i Solvikbukta. I
sammenheng med disse er det også flere ålegrasforekomster med stor verdi. I forbindelse med befaringer
og andre undersøkelser er det observert ålegras i Bjørnsvika og bløtbunnsområder innerst i Sandviksbukta.
Bærumsbassenget er en vannforekomst med begrenset vannutskifting som er næringssaltbelastet.
I den nye tiltaksplanen for Oslofjorden er det blant annet fokus på å redusere avrenning av næringssalter til
fjorden, både gjennom tiltak i forbindelse med avløp, og rensing av overvann fra tette flater som veg. Et
annet av innsatsområdene i tiltaksplanen som bør vurderes i denne planen er restaurering av naturverdier.
Verdikartet i Figur B-11 viser naturverdier innenfor planområdet.

Figur B-11: Verdikart for fagtema naturmangfold. Røde flater viser områder med stor verdi, oransje flater viser områder
med middels verdi og gule flater viser områder med noe verdi.
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Konseptvurdering
Alle konseptene gir en mer eller mindre negativ påvirkning på naturmangfold, først og fremst på grunn av
arealbeslag fra utbyggingen av lokalvegsystemet. Av- og påkjøringsramper fra hovedvegsystemet er også
med på å gi arealbeslag. I tillegg til direkte påvirkning fra arealbeslag, kan indirekte påvirkning også gi
virkninger på naturmangfold som kan henge igjen i mange år etter at anlegget er ferdigstilt. Det kan
eksempelvis være hendelser med ukontrollerte utslipp av forurensning eller slam.
KDP-alternativet (konsept A) vurderes som et av de dårligste konseptene for fagtemaet, sammen med
konsept E. Konseptet gir negativ påvirkning på terrestriske naturtyper ved Bjørnsvika (edelløvskog), ved
Gyssestad gård (kalkskog og edelløvskog), og ved Elgarnes (strandeng og strandsump). Det gir også noe
fysiske inngrep i kantsoner ved Engervannet, Sandvikselva, og Neselva. Konseptet krysser Sandvikselva
med to separate bruer, en bussveg der dagens E18-bru går, og en ny bru for lokalveg nedenfor dagens
Kadettangen bru. Nåværende bruer rives. Også Neselva krysses med to separate bruer, en for lokalveg og
en for buss- og sykkelveg. Virkningene vil bli omtrent som dagens situasjon for den landskapsøkologiske
korridoren langs Sandvikselva, siden nye bruer er av om lag samme størrelse som dagens bruer. For
korridoren langs Neselva blir virkningene noe negative, siden man får en ny bru. I sjø kan hovedvegen
berøre en noe viktig bløtbunnsforekomst innerst i Slependrenna og i Bjørnsvika, men siden den går på bru
antas det at den medfører lite fysiske tiltak i sjø.
Konsept B vurderes som det beste av konseptene. Sammenliknet med KDP-konseptet gir det mindre negativ
påvirkning på naturtyper ved Gyssestad gård og Elgarnes, men noe mer negativ påvirkning på naturtyper
ved Bjørnsvika. Det gir færre fysiske inngrep i kantsoner langs Sandvikselva og Neselva. Konseptet krysser
Sandvikselva med lokalvegsystem i kulvert under elva, dagens E18-bru rives, og Kadettangen bru bygges
om til sykkelekspressveg. Dette åpner opp Sandvikselva som landskapsøkologisk korridor, og legger til rette
for etablering av tilnærmet sammenhengende kantsoner oppover langs elva. Over Neselva krysser lokal- og
gangvegsystemet i en enkelt bru, i stedet for to i KDP-konseptet. Hovedvegkonseptet ligger langt inn på land
ved Slependrenna, men ved Bjørnsvika gir det utfylling i sjø inntil et bløtbunnsområde, der det muligens
også finnes ålegraseng. Dette gjelder også konsept C, D og E.
Konsept C gir omtrent de samme virkningene som konsept B, men Sandviksåstunnelen kommer ut litt lenger
øst. Det vil si at man får en større negativ påvirkning på kantsonen langs Engervannet der lokalvegen
kommer ut av tunnelen på nordsiden. Konseptet vurderes dermed som marginalt dårligere enn konsept B.
Konsept D vurderes å være likestilt med konsept C, litt dårligere enn konsept B, og bedre enn KDPkonseptet og konsept E. Konseptet gir mindre negativ påvirkning enn KDP-konseptet på naturtyper ved
Elgarnes, omtrent lik negativ påvirkning på naturtyper ved Gyssestad gård, og noe mer negativ påvirkning på
naturtyper ved Bjørnsvika. Det gir litt færre fysiske inngrep i kantsoner langs Sandvikselva og Neselva.
Kantsoner langs Engervannet berøres ikke. Lokalvegen krysser Sandvikselva i samlet trasé på bru. Dagens
E18-bru og Kadettangen bru rives. Dette åpner opp Sandvikselva noe som landskapsøkologisk korridor,
men ny lokalvegbru vil fortsatt utgjøre en viss barriere, og det blir ikke mulig å etablere tilnærmet
sammenhengende kantsoner oppover langs elva. Forbi Slependen og over Neselva er konseptet omtrent likt
som konsept B.
Konsept E vurderes som det dårligste konseptet sammen med KDP-konseptet. Som konsept B og C gir det
mindre negativ påvirkning på naturtyper ved Gyssestad gård og Elgarnes, men det gir til gjengjeld betraktelig
mer negativ påvirkning på naturtyper ved Bjørnsvika, og det gir noe arealbeslag i en naturtype på Sjøholmen
som de andre konseptene ikke berører. Kryssing av Sandvikselva og Neselva og inngrep i kantsoner er
omtrent likt som konsept D. De store inngrepene i Bjørnsvika bryter opp en noenlunde sammenhengende
grøntstruktur som strekker seg fra Kjørbo til Gyssestad.
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I alle konseptene vil nåværende utfylling ved Lakseberget endres og utvides. Dette vil føre til tildekking av
områder som i dag har potensielt forurensede masser. En ny og forbedret fyllingsfront vil, dersom den
utformes på en god måte, virke som et forbedringstiltak og kanskje kunne restaurere naturverdier i dette
området. Økte tilførsler av nitrogen fra sprengstein vil derimot kunne få negative effekter på kort sikt siden
nitrogen, spesielt nitrat, allerede er et mulig problem for vannforekomsten.
Tabell B-11: Oppsummering av konseptvurdering for fagtema naturmangfold og naturressurser (trinn 1).

Konsept A

Styrker
Det vurderes at konseptet ikke har noen styrker
sammenliknet med de andre konseptene.

Svakheter
Arealbeslag i verdifulle naturtyper ved Bjørnsvika,
Gyssestad og Elgarnes. Inngrep i kantsoner langs
vassdrag. Bygging av to nye bruer over
Sandvikselva hindrer åpning av den
landskapsøkologiske korridoren.

Konsept B

Lokalvegsystem i kulvert forbi Sandvikselva åpner Arealbeslag i verdifulle naturtyper ved Bjørnsvika,
opp den landskapsøkologiske korridoren, og gir
Gyssestad og Elgarnes. Inngrep i kantsoner langs
mulighet for etablering av kantsoner.
vassdrag.

Konsept C

Lokalvegsystem i kulvert forbi Sandvikselva åpner Arealbeslag i verdifulle naturtyper ved Bjørnsvika,
opp den landskapsøkologiske korridoren, og gir
Gyssestad og Elgarnes. Inngrep i kantsoner langs
mulighet for etablering av kantsoner.
vassdrag, særlig langs Engervannet.

Konsept D

Ikke inngrep i kantsoner ved Engervannet.

Arealbeslag i verdifulle naturtyper ved Bjørnsvika,
Gyssestad og Elgarnes. Noe inngrep i kantsoner
langs vassdrag. Bygging av ny bru for samlet
lokalvegsystem over Sandvikselva hindrer åpning
av den landskapsøkologiske korridoren.

Konsept E

Ikke inngrep i kantsoner ved Engervannet.

Store arealbeslag i naturtyper ved Bjørnsvika, og
arealbeslag i flere andre naturtyper. Brudd på
landskapsøkologiske sammenhenger på
strekningen Kjørbo–Bjørnsvika–Gyssestad.
Bygging av to nye bruer over Sandvikselva
hindrer åpning av den landskapsøkologiske
korridoren. Noe inngrep i kantsoner langs
vassdrag.

Prosjektet har svært begrensede virkninger på fagtema naturressurser, siden dette er nært knyttet opp mot
påvirkning på jordbruksarealer og ubenyttede masseressurser. Statens vegvesen regner imidlertid uttak av
masser fra tunneldriving under dette fagtemaet. På et såpass tidlig stadium som dette er usikkerheten stor.
Vi vurderer derfor alle konseptene som at de gir lik påvirkning på fagtemaet.
Vurdering av mulige konsekvenser i anleggsfasen
Både hovedvegsystemet og lokalvegsystemet gir nærføring til viktige naturtyper. Det er viktig at disse
naturtypene tas med i prosjekteringen, og at bredden på anleggsbeltene reduseres så mye som mulig der
man finner slike naturtyper. Eventuelle inngrep fra anleggsbeltene inn i slike naturtyper er erfaringsmessig
såpass omfattende at de må anses som permanente, og knyttes til driftsfasen.
Anleggsområdet på Ramstadsletta ligger ikke i tilknytning til verdifulle artsforekomster eller naturtyper, og det
er lite sannsynlig at dette gir negativ påvirkning på naturmangfoldet. Ved Jongsåsveien ligger
anleggsområdet helt inntil en kalkfuruskog med svært viktig verdi. Det er foreslått tverrslag som kommer ut i
dagen inne i denne naturtypelokaliteten, men dette er gjenbruk av et eksisterende tverrslag, slik at man ikke
får direkte arealbeslag. Det er likevel viktig å være klar over nærføringen til kalkfuruskogen.
Anleggsområdene ved Slependen berører flere naturtyper: En edelløvskog med viktig verdi ved Gyssestad
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gård, en strandeng med lokalt viktig verdi ved Elgarnes, og en kalkfuruskog med viktig verdi ved
Grønsundåsen. Det er ønskelig at disse arealbeslagene reduseres så mye som mulig. Ved Slependrenna er
det også nærføring til bløtbunnsområder i strandsonen med viktig og lokalt viktig verdi.
Tiltaket gir arbeid nært vassdrag (Engervannet, Sandvikselva og Neselva), og nært sjø med forekomster av
bløtbunnsområder i strandsonen og ålegrasenger av viktig og svært viktig verdi (Solvikbukta, Bjørnsvika og
Slependrenna). Det er fare for at tiltaket gir negativ påvirkning på disse lokalitetene gjennom blant annet
partikkelavrenning og forurensning. Økt partikkelforurensning i vannmassene kan føre til dårlige lysforhold
og begrense dypdeutbredelsen for ålegras. Økt næringssaltbelastning kan føre til økt mengde
begroingsalger som også kan virke på samme måte og derfor bli en ekstra belastning. Det er derfor viktig at
man tar forholdsregler for å unngå slik miljøskade.
Støyende arbeider i anleggsfasen, som eksempelvis spunting og sprenging, kan gi forstyrrelser for fugle- og
dyreliv. Dette er mest relevant ved Sandvikselva og Engervannet. For Sandvikselva er vinteren den mest
sårbare perioden, mens i Engervannet er det hekketida som er viktigst å ta hensyn til.
Det er registrert fuktkrevende naturtyper på strekningen: To dammer med svært viktig verdi henholdsvis ved
Bjerkoddveien (sør for Jongskollen) og Homans vei (sør for Sandviksåsen). I tillegg ligger lokaliteten
Seterstuveien Ø i et søkk, der det går et bekkeløp i bunnen. Dette er med på å gi føringer for tettekrav.
Det forekommer fremmede arter i høye risikokategorier på hele strekningen, deriblant kjempebjørnekjeks
(SE), kanadagullris (SE) og russekål (SE). Dette må legges til grunn for videre arbeid med
massehåndteringsplaner, tiltaksplaner, beskrivelser og så videre.
I konsept B-E er anleggsområdet på Slependen mindre, og lenger vekk fra sjøen enn for konsept A. Det vil si
at man får færre inngrep i naturtypene ved Gyssestad gård og Elgarnes, og i bløtbunnsområder i
Slependrenna. Risikoen for avrenning til sjø i Slependrenna reduseres noe.
Konsept B og C gir et rigg- og anleggsområde på parkeringsplassen nord for Thon Hotel Sandvika. Dette
området grenser inn mot en utvalgt naturtype kalklindeskog med svært viktig verdi. I utgangspunktet berøres
ikke lokaliteten, men det er viktig å være klar over at den er der slik at man unngår negativ påvirkning.
Disse konseptene medfører bygging av kulvert i Sandvikselva. Dette gir større fare for forurensning og
partikkelavrenning enn bygging av bru over elva.
I konsept C ligger lokalvegen ut på nordsiden av Sandviksåstunnelen nærmere Engervannet enn for konsept
A og B. Dette gir større sjanse for avrenning og forurensning, og forstyrrelser knyttet til støy.
I konsept D og E bygges det ikke lokalveg gjennom Sandviksåstunnelen, slik at man unngår fare for negativ
forurensning på Engervannet fra avrenning, forurensning, og anleggsstøy.
Konsept E gir det samme rigg- og anleggsområdet ved Thon Hotel Oslofjord som konsept B og C, men det
gir i tillegg et anleggsområde som blir lagt inn i naturtypen Seterstuveien Ø (edelløvskog med lokalt viktig
verdi), og beslaglegger denne.
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B.4.4 Oppsummering av miljømessig bærekraft
Konsept D er beregnet å gi minst klimagassutslipp, etterfulgt av konsept E og C. Konsept A er beregnet å gi
størst utslipp, og konsept B nest størst. Støy og luftforurensning, samt natur- og miljøverdier (ikke-prissatte
temaer) rangerer konseptene D og E gjennomgående lavere. Her er A det konseptet som scorer lavest,
mens B scorer høyest. Siden klimagassutslipp er tillagt størst vekt i vurderingene, er konsept D vurdert som
den beste løsningen når det gjelder miljømessig bærekraft. På beslutningsmøtet ble det imidlertid bemerket
at et optimalisert konsept B, uten kulvertløsninger ville kunne komme godt ut i beregninger av
klimagassutslipp, og at dette var et konsept som var verdt å vurdere nærmere.
Tabell B-12: Oppsummering av konseptvurdering for natur/miljøverdier og ressurser (ikke-prissatte KU-tema) (trinn 1).
Vurderingskriterium

Konsept A

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Konsept E

Klimagassutslipp

289 600

281 800

266 500

260 100

265 400

Støy og
luftforurensning

Dårligste løsning

Beste løsning

Nest beste løsning Nest beste løsning Nest beste løsning

Landskapsbilde

Dårligste løsning

Beste løsning

Nest beste løsning Tredje beste
løsning

Nest dårligste
løsning

Friluftsliv

Dårligste løsning

Beste løsning

Nest beste løsning Tredje beste
løsning

Nest dårligste
løsning

Kulturarv

Dårligste løsning

Beste løsning

Nest beste løsning Nest beste løsning Nest dårligste
løsning

Naturmangfold og Dårligste løsning
naturressurser

Beste løsning

Nest beste løsning Nest beste løsning Nest dårligste
løsning

Rangering

5

4

3
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Vedlegg C:

Delprosess for helhetlige konsepter, trinn 2

I det følgende beskrives og vurderes de optimaliserte konseptene B-02, E-01 og E-02, som representerer
trinn 2 i delprosessen for helhetlige konsepter. Det gjøres igjen oppmerksom på at konseptvurderingene er
basert på de forutsetningene som lå til grunn på det tidspunktet trinnet ble gjennomført.
Konsept E ble rangert høyest av de fem konseptene i trinn 1. Det ble derfor besluttet å ta konseptet med
videre, og at det skulle optimaliseres spesielt i Kjørbo-området.
Konsept B ble rangert lavest, slik det opprinnelig var definert, som følge at det var vesentlig mer kostbart enn
de andre konseptene. Konsept B hadde imidlertid flere elementer som begrenset trafikkmengdene på
lokalvegsystemet, og derav også negative virkninger for omgivelsene, blant annet vestvendte tunnelramper
og tunnelramper til Thon Hotel Oslofjord. Ønsket var å se om det var mulig å få til en variant av konsept B
som var økonomisk mer fordelaktig, men som fortsatt beholdt de gode egenskapene for sosial og
miljømessig bærekraft.

C.1

Beskrivelse av konsepter

C.1.1 Konsept B-02
Det optimaliserte konsept B-02 skiller seg fra konsept B ved at følgende kostnadsdrivende konseptelementer
er tatt ut: Ny Sandviksåstunnel, kulvert under Sandvikselva og miljøkulvert på Slependen. I tillegg er
lokalvegsystemet trukket nordover og vekk fra Kjørbo-området i sone 2.
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Figur C-1: Hovedveg- og lokalvegsystem i konsept B-02. Pilene viser koblinger mot tilknyttet vegsystem.

Hovedvegsystemet
I sone 1 vil ny E18 følge tilnærmet dagens trasé (Drammensveien) på Ramstadsletta.
I sone 2 legges E18 i tunnel på hele strekningen. Koblingen mellom Oslo/Drammen (E18) og
Hønefoss/Bergen (E16) skjer via østvendte og vestvendte ramper i berg. Trafikk mellom Oslo og Sandvika
håndteres via kryss i dagen ved Blommenholm, og følger lokalvegsystemet (Drammensveien) mot Sandvika
sentrum. Trafikk mellom Drammen og Sandvika håndteres via nytt kryss ved Thon Hotel Oslofjord, relatert til
tunnelen. Trafikken ledes deretter på baksiden av Sandvika Storsenter og følger Sandviksveien mot sentrum
og Kjørbo. Disse løsningene medfører reduksjon av trafikken på lokalvegsystemet og skåner
byutviklingsområdet på Kjørbo.
I sone 3 vil E18 gå i nåværende trasé fra Slependen til Nesbru. Sammenliknet med KDP-løsningen er portalområdet for bergtunnelen trukket litt lenger nord. Dagens Slependkryss bygges om.
Lokalvegsystemet
I sone 1 vil bil og sykkel følge samme trasé som E18, med sykkelekspressveg i sør, mens bussen vil følge
Sandviksveien, som stenges for privatbilister.
I sone 2 vil lokaltrafikken (bil + buss) fordeles mellom Sandviksveien (sørgående trafikk) og dagens E18
(nordgående trafikk) på strekningen mellom Blommenholm og Lakseberget (denne løsningen ble senere
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forkastet). Videre sørover legges bil og buss i felles trasé. Sandvikselva krysses i ny, felles bru, og trafikken
ledes deretter opp mot Storsenteret og vekk fra byutviklingsområdet på Kjørbo. Sykkelekspressvegen er lagt
i separat trasé på sørsiden av lokalvegen for bil og buss.
I sone 3 går bil, buss og sykkel i samlet trasé frem til Nesbru. Lokalvegen (Billingstadsletta) etableres med
fire felt, hvorav to kollektivfelt, og sykkelekspressveg i sør.

C.1.2 Konseptene E-01 og E-02
Konsept E-01 skiller seg i liten grad fra opprinnelig konsept E, og har for eksempel beholdt løsningen med
E16-trafikk i kulvert under Kjørbo, samt lokalvegkryss ved Bjørnsvika. Optimaliseringen består i at trafikken
på lokalvegen fra vest ledes opp mot Storsenteret og vekk fra byutviklingsområdet på Kjørbo, se Figur C-2.

Figur C-2: Løsninger i Kjørbo-området i konsept E-01.

Konsept E-02 har en annen løsning for E16-trafikken fra vest, som istedenfor å gå i kulvert under Kjørbo
hele vegen, kommer ut i dagen i et nytt, stort kryss på Kjørbo, med kobling til Sandviksveien,
Drammensveien og Bjørnegårdtunnelen. Trafikken på lokalvegen fra vest vil også i denne varianten ledes
opp mot Storsenteret, se Figur C-3. Man unngår kryssplasseringen ved Bjørnsvika, men krysset på Kjørbo
gir en god del trafikk i dette området.
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Figur C-3: Løsninger i Kjørbo-området i konsept E-02.

C.2

Økonomisk bærekraft

C.2.1 Investeringskostnad, driftskostnad og gjennomførbarhet
Investeringskostnad
Optimalisert konsept B-02 har lavest kostnad av samtlige konsepter, til tross for at det har noe mer tunnel
enn for eksempel konseptene E-01 og E-02. Årsaken til at E-konseptene er dyrere enn B-02 er at de
omfatter en lang kulvert for E18-trafikken på Sandvika/Kjørbo, samt en lang gang- og sykkelbru over
Sandvikselva. I tillegg er løsningen med gang- og sykkelveg i nord dyrere enn løsningen med gang- og
sykkelveg i sør, på strekningen fra Sandvika til Blommenholm.
Driftskostnad
Når det gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader vurderes konseptene å være omtrent like. Det er noe mer
tunnel i konsept B-02, men samtidig noe mer konstruksjon i konseptene E-01 og E-02, og både tunnel og
kulvert er elementer som bidrar til å øke driftskostnadene.
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Grunneierbidrag
Som nevnt i kapittel 5.2 er det knyttet store usikkerheter til størrelsen på inntekter fra salg av overflødig
veggrunn, men det er gjort en nærmere vurdering av slike inntekter for konsept B-02 og E-01/E-02 [10].
Det er store forskjeller mellom konsept A (KDP-konseptet) og konseptene B-02 og E-01/E-02, men
marginale forskjeller mellom konsept B-02 og E-01/E-02. Forskjellene mellom konsept B-02 og E-02 vil
utjevnes med usikkerheten i den gjennomførte studien, og er dermed neglisjerbare.
Arealpotensial og utviklingspotensial i dagens veggrunn der Statens vegvesen har eierskapet til
grunneiendommen er også undersøkt i den gjennomførte studien. Potensialet begrenses av arealets
utstrekning (bredder og størrelser på arealene). Den gjennomførte kartleggingen viser at det er begrenset
potensial for videreutvikling og salg av egen eiendom til fremtidig utvikling, foruten på Gyssestad og Kjørbo.
Hovedårsaken til dette er manglende randsoneareal langs dagens E18-trasé.
Utviklingen av Sandvika Sjøfront og transformasjonsprosjektene på Billingstadsletta har betydelig fremtidig
potensial for infrastrukturbidrag, som kan innhentes av Statens vegvesen og kommunene.
Utviklingsområdene vil planlegges og utbygges over et lengre tidsrom, og dette må hensyntas i de videre
vurderingene av strategi for utbyggingsavtaler og planlegging av rekkefølgebestemmelser og krav som
fremmes i tilstøtende planer.
Uavhengig av valgt totalkonsept vil det ligge et betydelig potensial for by- og områdeutvikling langs ny
lokalvegtrasé, som følge av at hovedvegen til E18 legges i tunnel. Gjennomført studie viser at det er et stort
potensial for verdiøkning av eksisterende eiendommer langs ny lokalvegtrasé, med et tilhørende stort
potensial for grunneierfinansiert infrastruktur gjennom bruken av kommunale og statlige utbyggingsavtaler.
Gjennomførbarhet
Fordeler ved konsept B-02 er at tunnelbygging/driving fra Jongsåsveien reduserer behov for tunneldriving fra
Slependen, samt at behovet for anleggsarbeider knyttet til hovedvegene i Sandvika er begrenset. Konseptet
har på en annen side noe lengre samlet tunnellengde enn konseptene E-01 og E-02. Konseptene E-01 og
E-02 forutsetter bruk av frysing ved kryssing under Sandvikselva, og medfører et komplisert påhugg ved
Bjørnsvika, der fire tunneler kommer ut på samme sted. Videre vil det være en god del miljømessige
utfordringer knyttet til arealbruk ved Bjørnsvika i anleggsperioden. Ny kulvert mellom Bjørnsvika og
Kjørbokrysset vil gå i dagens E18-trasé, noe som gir behov for omlegging av E18 i byggeperioden.
Det er i samtlige konsepter sett behov for å søke fravik for dimensjoneringsparametere, kryss i tunnel og
kryssavstand, som i de opprinnelige konseptene B-E. For konsept E-02 er det i tillegg vurdert å søke fravik
for rundkjøringen på Kjørbo.
Når det gjelder planprosess, vurderes E-konseptene å medføre større risiko enn konsept B-02, som følge av
at de gir mer trafikk på lokalvegsystemet, noe som kommunene ønsker å begrense mest mulig. Risikoen
knyttet til nye konsepter som alternativer til KDP er at disse kan utløse krav om prosesser og utredninger
utover det som er lagt til grunn for KDP-løsningen.
Oppsummering
I sum rangeres konsept B-02 høyest når det gjelder økonomisk bærekraft; først og fremst fordi det er lagt
størst vekt på investeringskostnader, men også fordi løsningen kommer best ut når det gjelder
gjennomførbarhet. E-01, med høyest kostnader, rangeres lavest.
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Tabell C-1: Oppsummerende vurderinger og rangering av konsepter, økonomisk bærekraft (trinn 2).
Vurderingskriterium

Konsept E-01

Konsept E-02

Investeringskostnad i MNOK 10,9
(2021-priser, anslag
november 2021)

11,9

11,5

Driftskostnad

Skiller seg ikke vesentlig fra
konsept E-01 og E-02

Skiller seg ikke vesentlig fra
konsept E-02 og B-02

Skiller seg ikke vesentlig fra
konsept B-02 og E-01

Gjennomførbarhet

Høyest score

Lavest score

Lavest score

Rangering totalt

C.3

Konsept B-02

1

3

2

Sosial bærekraft

C.3.1 Sikkerhet, flyt og forutsigbarhet, avvikssituasjoner og by- og områdeutvikling
Sikkerhet
Konseptene B-02, E-01 og E-02 er ventilasjonsteknisk kompliserte løsninger, med mange ramper i tunnel,
noe som vil innebære bruk av mange brannplaner (i størrelsesorden 20 brannplaner). Konsept B-02
vurderes å være mer komplisert enn konseptene E-01 og E-02, med en større sårbarhet for røyksmitte
mellom E18 og E16.
Konseptene gir videre noen utfordringer når det gjelder trafikksikkerhet, som også gjelder for opprinnelige
konsepter B-E, se kapittel B.3.1. I konsept B-02 er det i normalsituasjon to felt i Bjørnegårdtunnelen og ett
felt på avkjøringsrampen mot E18, og det kan her oppstå kødannelse, ettersom en større andel av trafikken
skal ned til E18. Det kan også oppstå hendelser i forbindelse med rampekoblingen. Videre er det kort
avstand fra avkjøringen fra E18 til E16 (vestgående løp) til der trafikken fra østgående løp kommer innpå, og
dette er et mulig ulykkespunkt. Denne utfordringen vil man ikke ha i konseptene E-01 og E-02.
Konseptene vil gi mindre trafikk på lokalvegsystemet, og kunne bidra til reduksjon av konflikter mellom myke
trafikanter og biltrafikk. Kollektivtraseen er skilt fra sykkeltraseen på deler av strekningen, og reduserer
konflikter mellom syklende og gående til/fra holdeplasser.
Flyt og forutsigbarhet
Resultater fra trafikkberegninger viser at konsept B-02 gir lavest trafikkmengde på lokalvegen mellom
Slependen og Sandvika, da trafikk mellom Drammen og Sandvika håndteres via ramper i berg og nytt kryss
ved Thon Hotel Oslofjord. I konsept E-01 og E-02 vil omvegen via tunnel og ramper som kommer ut på
Kjørbo føre til at lokalvegen blir et mer attraktivt konsept mot E18 i retning Drammen, fra vestre deler av
Sandvika. Konseptene E-01 og E-02 er beregnet å gi lavest trafikkmengde på lokalvegen mellom
Blommenholm og Sandvika, men dette forutsetter restriktive tiltak på lokalvegen, siden kjøreruten fra
Blommenholm via lokalveg til Sandvika er kortere enn via E18.
Når det gjelder koblingen mellom E18 og E16 er løsningen med østvendte og vestvendte ramper i konsept
B-02 et bedre og mer lesbart trafikksystem enn koblingen i konseptene E-01 og E-02. Koblingen mellom E18
fra Drammen og E16 i konsept E-02 gir mye E16-trafikk og lokaltrafikk gjennom én rundkjøring på Kjørbo,
noe som medfører dårlig trafikkavvikling eller krever en arealtung rundkjøring med mange kjørefelt og
filterfelt. Videre viser trafikkberegninger at rampene mellom E18 øst og Bjørnsvika i E-konseptene blir lite
attraktive og får lav trafikkmengde, slik at de konkurrerer dårlig med lokalvegen.
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Alle konsepter inneholder gode løsninger for kollektivtrafikken, med sambruksfelt på hovedveg og gode
koblinger til lokalvegnettet. Det er gjennomgående kollektivfelt på lokalvegen, men trafikknivået kan likevel
påvirke fremkommeligheten, særlig i tilknytning til kryss. Sammenliknet med KDP-løsningen gir konseptene
mindre trafikk på lokalvegsystemet, kortere strekning for fjernbuss på lokalvegene, samt bedre tilgjengelighet
til holdeplasser. De optimaliserte konseptene skiller seg ikke nevneverdig fra opprinnelige konsepter B og E
når det gjelder løsninger for kollektivtrafikk, men det kan nevnes at de muliggjør etablering av sentralt
plassert holdeplass i Sandvika, i motsetning til konsept B, der lokalveg i kulvert under Sandvikselva var til
hinder for dette.
Når det gjelder gang- og sykkeltrafikk vurderes konseptenes løsninger med separat sykkeltrasé som
fordelaktige. Konsept B-02 har separat sykkeltrasé i Sandviksveien mellom Sandvika og Slependen, mens
konseptene E-01 og E-02 har separat sykkeltrasé på nordsiden, fra Ramstadsletta til Sandvika. Disse
løsningene gir bedre fremkommelighet, færre konfliktpunkter, samt bedre trafikksikkerhet, lesbarhet og
opplevelseskvaliteter for gående og syklende. Konsept B-02 gir generelt god kobling til det øvrige
hovedsykkelvegnettet. Konseptene E-01 og E-02 har bedre kobling til sykkelvegnettet i nordlige deler av
sone 1 og sone 2 (Sandvika sentrum), og dårligere kobling til sjøområdene.
Avvikssituasjoner
Konseptene medfører flere utfordringer i avvikssituasjoner. Ved uforutsette hendelser vil det ved omkjøring
via Sandviksveien fra kryss Blommenholm mot Sandvika/Kjørbo være fare for «kollaps» i lokalvegnettet,
siden trafikkmengdene her vil bli svært store. Slike hendelser vil først og fremt oppstå i høytrafikkperioder, og
generelt være kortvarige.
I konsept B-02 vil planlagte vedlikeholdsarbeider i Bjørnegårdtunnelen gi ulemper/belastning på lokal
omkjøringsveg, da rampetilslutningene fra E18 til Bjørnegårdstunnelen ligger på «feil» side av hovedløpet,
og blokkerer muligheten for tovegstrafikk i hovedtunnelen. Ved stengning som følge av vedlikehold på natt
må all trafikk ledes via E16s omkjøringsveg (Hamangtunnelen og Vesttunnelen) til Sandvika, noe som vil
skje relativt ofte. Lokalmiljøet vil da få ekstra trafikkbelastning på nattestid. I E-konseptene vil trafikk til/fra
E18 øst kunne benytte ramper mellom Sandvikstunnelen og kryss i Bjørnsvika. Trafikken vil bli ledet inn i
Vesttunnelen, ned til rundkjøringen ved Kjørbo og inn i Bjørnegårdtunnelen. Denne omkjøringsløsningen
krever imidlertid god skilting og trafikkstyring for å lede trafikken i rett tunnelløp.
I samtlige konsepter kan vestvendte ramper mot Thon Hotel Oslofjord/Kjørbo redusere omkjøring i dagen
mellom Bjørnsvika og Slependen i enkelte avvikssituasjoner.
By- og områdeutvikling
De optimaliserte konseptene innehar flere av elementene som ble vurdert å gi positive virkninger for
byutviklingen i de opprinnelige konseptene B og E. Konseptene omfatter ikke kulvertløsninger i Sandvika og
på Slependen, som er vurdert som særlig positive med tanke på arealutnyttelse og gang- og sykkeltrafikk,
men de gir mindre trafikk på lokalvegsystemet, og derav mindre støy til omgivelsene enn KDP-løsningen.
Når det gjelder trafikk på lokalvegsystemet kommer konsept B-02 best ut i de sentrale byutviklingsområdene
innenfor Sandvika sjøfront. Kryssplasseringen ved Bjørnsvika i konsept E-01 og kryssplasseringen på Kjørbo
i konsept E-02 vurderes som ikke gunstige sett i forhold til byutviklingen her. Imidlertid muliggjør alle
konseptene utvikling av nye arealer til bolig og næring innenfor Sjøfronten og på Billingstadsletta, og
utviklingspotensialet er tilnærmet likt.
Oppsummering
I sum rangeres konsept B-02 høyest når det gjelder sosial bærekraft, da løsningen kommer best ut når det
gjelder flyt og forutsigbarhet og byutvikling. Det vurderes ikke å være vesentlige forskjeller mellom konsept
E-01 og E-02.
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Tabell C-2: Oppsummerende vurderinger og rangering av konsepter, sosial bærekraft (trinn 2).
Vurderingskriterium

Konsept B-02

Konsept E-01

Konsept E-02

Sikkerhet

Gir noe flere utfordringer
enn E-konseptene når det
gjelder brannsikkerhet og
trafikksikkerhet

Gir noe færre
sikkerhetsmessige
utfordringer enn konsept B02

Gir noe færre
sikkerhetsmessige
utfordringer enn konsept B02

Flyt og forutsigbarhet

Mindre trafikk på
lokalvegsystemet vest for
Sandvika og bedre kobling
E18/E16 enn konsept E01/E-02. Mist trafikk på
lokalvegsystemet totalt sett.

Mindre trafikk på
lokalvegsystemet øst for
Sandvika, men dårligere
kobling mellom E18 og E16 i
vest.

Mindre trafikk på
lokalvegsystemet øst for
Sandvika, men dårligere
kobling mellom E18 og E16 i
vest.

Tilsvarende B-02 når det
gjelder løsninger for gangog sykkeltrafikk og
kollektivtrafikk

Tilsvarende B-02 når det
gjelder løsninger for gangog sykkeltrafikk og
kollektivtrafikk

Tilsvarende E-01/E-02 når
det gjelder løsninger for
gang- og sykkeltrafikk og
kollektivtrafikk
Avvikssituasjoner

Konseptet gir noen
utfordringer i
avvikssituasjoner

Konseptet gir noen
utfordringer i
avvikssituasjoner

Konseptet gir noen
utfordringer i
avvikssituasjoner

By- og områdeutvikling

Gir mindre trafikk på
lokalvegsystemet og mindre
støy i sentrale
byutviklingsområder enn E01/E-02. Potensial for
arealutnyttelse like stort som
i E-konseptene.

Gir mer trafikk på
lokalvegsystemet og mer
støy til sentrale
byutviklingsområder enn B02. Potensial for
arealutnyttelse like stort som
i konsept B-02.

Gir mer trafikk på
lokalvegsystemet og mer
støy til sentrale
byutviklingsområder enn B02. Potensial for
arealutnyttelse like stort som
i konsept B-02.

1

2

2

Rangering
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C.4

Miljømessig bærekraft

C.4.1 Klimagassutslipp
Det er gjort beregninger av klimagassutslipp for de optimaliserte konseptene B-02, E-01 og E-02, på samme
måte som for de opprinnelige konseptene A-E, jamfør kapittel 5.2.3. Ifølge beregningene gir konsept B-02
ca. 8 % lavere klimagassutslipp enn konsept E-01, ca. 4 % lavere enn E-02 og ca. 19 % lavere enn KDPkonseptet. Forskjellen mellom B-02 og KDP vurderes som signifikant, sett opp mot prosjektets mål.
Det gjøres oppmerksom på at beregninger av klimagassutslipp fra konseptene B-02, E-01 og E-02, oppgitt i
tabellen nedenfor, er grunnlaget for vurderingene i trinn 2. Tallet for konsept A er senere oppdatert.
Tabell C-3: Samlede klimagassutslipp [tonn CO2e] (trinn 2).

Klimagassutslipp [tonn CO2e]
Rangering

Konsept A

Konsept B-02

Konsept E-01

Konsept E-02

289.600

233.900

255.900

243.200

4

1

3

2

Figur C-4: Klimagassbudsjett for samtlige vurderte konsepter, trinn 1 og 2.
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C.4.2 Støy og luftforurensning
Konseptvurdering
Konsept B-02 gir marginalt lavere trafikk på lokalvegene enn opprinnelige konsept B, men da trafikktallene
som ligger til grunn for vurderingene ennå ikke er endelige, er det knyttet usikkerhet til dette. Konsept B-02
gir totalt sett lavere trafikkmengder enn i de andre optimaliserte konseptene, og dette har en gunstig effekt
på lydbildet og luftkvaliteten i berørte områder. Konsept B-02 rangeres altså høyest av de optimaliserte
konseptene.
Konsept E-01 har en annen løsning i Kjørboområdet enn opprinnelig konsept E, som gir noe mindre trafikk,
og derav noe mindre støy og luftforurensning i dette området. Konsept E-02, med trafikk som kommer ut i
dagen i et stort kryss på Kjørbo, vil gi noe mer støy og luftforurensning her enn konsept E-01 og opprinnelige
konsept E. Både konsept E-01 og konsept E-02 gir noe mindre støy og luftforurensning til omgivelsene enn
KDP-løsningen.

C.4.3 Natur/miljøverdier og ressurser
Landskapsbilde
Konseptvurdering
Konsept B-02 flytter i likhet med konsept A mye trafikk under bakken, noe som muliggjør bygging av et
lokalvegsystem som er mer tilpasset landskap og byform på hele strekningen, inkludert gjenbruk
eksisterende veger der det er mulig. Særlig på strekningene Blommenholm – Lakseberget og Bjørnsvika –
Gyssestad kan dette gi noe mindre inngrep enn i konsept A. Både ved Bjørnsvika og ved Slependrenna er
lokalvegens senterlinje trukket lenger bort (nordover) fra sjøen. Den uheldige kryssplasseringen ved
Bjørnsvika er tatt ut, og ny sykkelveg ligger på fylling tett mot den viktige strandsonen.
I Sandvika er største forskjellen i forhold til KDP-konseptet at hovedtrafikken flyttes fra sør (sørøst) for
Kjørbokvartalene til nord (nordvest). Begge sider kan utvikles til viktige byrom for fremtiden. I hovedsak er
dette viktig for de tilgrensende tema friluftsliv og byutvikling, men også for fjernvirkning og
landskapsopplevelse vurderes det som en forbedring at størrelsen på veganlegget blir mindre på sørsiden
enn nordsiden. Når det gjelde bru over Sandvikselva gir konseptet tilsvarende påvirkning på landskap som
konsept A, altså ingen forbedring der. Det at kulvert under Sandvikselva og miljøkulvert på Slependen er tatt
ut, gjør at det meste av landskapsgevinsten i opprinnelige konsept B er tatt bort.
Konsept E-01 med ramper som kommer ut ved Bjørnsvika, vil gi et betydelig inngrep i den grønne åsen ved
Setestuveien, og en god del trafikk forbi Bjørnsvika/Kjørbo, og gir ikke like store gevinster når det gjelder
reduksjon av veganleggenes dominans i landskapet som konsept B-02 i dette området. Konseptene vil
imidlertid kunne gi mindre trafikk enn B-02 på lokalvegene øst for Sandvika, forutsatt trafikkregulerende tiltak
på disse vegene. Dette vil i så fall gjøre at mulighetene for bedre landskapstilpasning og mindre dominans
av trafikkanlegg øker noe.
I konsept E-01 vil stort kryss for lokalvegn ved Bjørnsvika medføre et betydelig inngrep i det sjønære
landskapet Setestuveien og Bjørnsvika, mens konsept E-02 har tilsvarende løsning for lokalvegsystemet
som konsept B-02, som er en bedre løsning for landskapet ved Bjørnsvika.
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Tabell C-4. Oppsummering av konseptvurdering for fagtema landskapsbilde (trinn 2).

Konsept B-02

Styrker

Svakheter

Gir noe mindre trafikk enn i konsept A på
lokalvegene øst (nordøst) og sør (sørvest) for
Sandvika, noe som i utgangspunktet muliggjør at
veganleggene får bedre landskaps-tilpasning og
mindre dominans der. I landskapet langs
Slependrenna kommer vegen litt lenger fra sjøen.

Konseptet gir noe inngrep i landskapet ved
Seterstuveien og ved Guriåsen (Slependen nord)
og Gyssestad gård.

For fjernvirkning og landskapsopplevelse mot
sjøen og friluftsområder på Kjørbo vurderes det
som en forbedring at størrelsen på veganlegg blir
mindre på sørsiden enn nordsiden av
Kjørbokvartalene. Begrenser inngrep i
friluftslivsområder ved Bjørnsvika og
Seterstuveien.
Konsept E-01

Gir noe mindre trafikk enn i konsept A på
lokalvegene øst (nordøst) og sør (sørvest) for
Sandvika, noe som i utgangspunktet muliggjør at
veganleggene får bedre landskaps-tilpasning og
mindre dominans der. I landskapet langs
Slependrenna kommer vegen litt lenger fra sjøen.

En del trafikk på lokalvegene vest for Sandvika.
Konseptet gir svært negative inngrep i landskapet
ved Seterstuveien. Løsning for lokalvegsystemet
gir også større inngrep ved Bjørnsvika, Guriåsen
(Slependen nord) og Gyssestad gård.

Konsept E-02

Gir noe mindre trafikk enn i konsept A på
lokalvegene øst (nordøst) og sør (sørvest) for
Sandvika, noe som i utgangspunktet muliggjør at
veganleggene får bedre landskaps-tilpasning og
mindre dominans der. I landskapet langs
Slependrenna kommer vegen litt lenger fra sjøen.

En del trafikk på lokalvegene vest for Sandvika.
Noe inngrep i landskapet ved Seterstuveien og
ved Guriåsen (Slependen nord) og Gyssestad
gård.

For fjernvirkning og landskapsopplevelse mot
sjøen og friluftsområder på Kjørbo vurderes det
som en forbedring at størrelsen på veganlegg blir
mindre på sørsiden enn nordsiden av
Kjørbokvartalene. Mindre trafikk på lokalvegene
øst for Sandvika. Begrenser inngrep i
friluftslivsområder ved Bjørnsvika og
Seterstuveien.

Vurdering av mulige konsekvenser i anleggsfasen
Konsekvenser som følge av anleggsaktivitet i dagsonene på Ramstadsletta og Jongsåsveien vil for alle tre
konseptene være de samme som i konsept A. Anleggsområde på Slependen vil være trukket noe mer bort
fra sjøen enn for konsept A og vil kunne bli noe mindre negativt enn dette.
I alle tre konsepter vil det etableres anleggsområde på parkeringsplassen nord for Thon Hotel Oslofjord.
Parkeringsplassen ligger ved foten av grøntdraget på Jongskollen. Jongsåsen er foreløpig gitt stor verdi for
landskap, som den eneste grønne landskapsrammen rundt Sandvika av betydning. Nederste del av den
grønne åsen, på nedsiden av Konvallveien – er et grønt «fond-motiv» mot Jongsåsvegen, og det tas
utgangspunkt i at en klarer å verne denne gjennom anleggstiden.
I E-konseptene skal det bygges kulvert for E18-trafikken på Kjørbo. Dette er komplekse løsninger som
medfører langvarig arbeid i kryssområdet på Kjørbo, og som vil påvirke landskapsopplevelsen.
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Konsept E-01 med stort kryss for E18-trafikken ved Bjørnsvika vil medføre betydelige inngrep i landskapet
ved Jongsåsen (i andre fag her benevnt Seterstuveien) og i Bjørnsvika. Som i de opprinnelige konseptene
vil lokalvegsystemet i de optimaliserte konseptene medføre terrenginngrep og anleggsarbeid i landskapet
ved Guriåsen (Slependen nord) og Gyssestad gård.
Friluftsliv
Konseptvurdering
Konsept B-02 vil i større grad enn de andre optimaliserte konseptene begrense trafikken på lokalvegene vest
for Sandvika sentrum, og derav også barrierevirkninger, støy og luftforurensning innenfor friluftslivsområdene
Kjørbo, Bjørnsvika, Seterstuveien, Gyssestad gård og Gyssestad båthavn. En styrke ved konseptet, som
skiller det fra de opprinnelige konseptene B-E, er at lokalvegen følger Sandviksveien i bakkant av Sandvika
Storsenter, slik at en unngår kryssplassering ved Bjørnsvika, og begrenser inngrep i friluftslivsområdene her.
Løsningen med separat sykkelekspressveg på sørsiden av lokalvegen vurderes som en fordel, fordi en mer
sjønær sykkelveg i noe avstand fra biltrafikk kan gi bedre sykkelopplevelser.
Konseptene E-01 og E-02 med ramper som kommer ut av tunnel ved Bjørnsvika (og også på Kjørbo i
konsept E-01), vil gi en god del trafikk forbi Bjørnsvika/Kjørbo, og således ikke like store gevinster for de
nærliggende friluftslivsområdene som konsept B-02. Konseptene vil imidlertid kunne gi mindre trafikk enn B02 på lokalvegene øst for Sandvika sentrum, forutsatt trafikkregulerende tiltak på disse vegene. Dette vil i så
fall være positivt for friluftslivsområdet Sjøholmen og kyststien forbi Lakseberget. Løsningen med separat
sykkelveg nord for lokalvegen på deler av strekningen vurderes som god, men en sjønær trasé i tett kontakt
med friluftslivsområdene, som i konsept B-02, vurderes som mer attraktiv enn en trasé på nordsiden.
I konsept E-01 vil etablering av et stort kryss for lokalvegn ved Bjørnsvika medføre et betydelig inngrep i
friluftslivsområdene Setestuveien og Bjørnsvika. Konsept E-02 har tilsvarende løsning for lokalvegsystemet
som konsept B-02, og vil være mer skånsom for friluftslivsområdene.
Samlet sett vurderes konsept B-02 som mest fordelaktig, siden det ligger flest friluftslivsområder langs
lokalvegen vest for Sandvika sentrum, der konseptet gir minst trafikk.
Tabell C-5: Oppsummering av konseptvurdering for fagtema friluftsliv (trinn 2).
Styrker

Svakheter

Konsept B-02

Minst trafikk på lokalvegene vest for Sandvika.
Begrenser inngrep i friluftslivsområder ved
Bjørnsvika og Seterstuveien. Løsning med
separat sykkelveg positiv.

Noe mer trafikk på lokalvegene øst for Sandvika
enn i E-konseptene.

Konsept E-01

Mindre trafikk på lokalvegene øst for Sandvika
Løsning med separat sykkelveg positiv.

Konsept E-02

Mindre trafikk på lokalvegene øst for Sandvika.
Begrenser inngrep i friluftslivsområder ved
Bjørnsvika og Seterstuveien. Løsning med
separat sykkelveg positiv

Løsning for lokalvegsystemet gir større inngrep i
friluftslivsområdet ved Bjørnsvika og
Setestuveien. En god del trafikk på lokalvegene
vest for Sandvika.
En god del trafikk på lokalvegene vest for
Sandvika.

Vurdering av mulige konsekvenser i anleggsfasen
I alle tre konsepter vil anleggsområdet ved Jongsåsveien bli liggende tett opptil/delvis innenfor nordre deler
av friluftslivsområdet Torbjørnsklevia–Jongsåssvingen. På Slependen er anleggsområdet plassert på litt
avstand fra sjøen, men blir fortsatt liggende relativt nær Gyssestad båthavn og Nesøysund. Støy og visuelle
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virkninger gjør at områdene vil kunne oppleves som mindre attraktive og mindre egnede for friluftsliv og
rekreasjon. Arbeidene vil også kunne skape barrierer som gjør områdene vanskeligere tilgjengelige.
I de tre konseptene vil det etableres anleggsområde på parkeringsplassen nord for Thon Hotel Oslofjord.
Parkeringsplassen ligger i direkte tilknytning til søndre deler av friluftslivsområdet Torbjørnsklevia–
Jongsåssvingen, og denne delen av friluftslivsområdet vil kunne oppleves som mindre tilgjengelig og mindre
egnet for rekreasjon så lenge arbeidene pågår.
I E-konseptene skal det bygges kulvert for E18-trafikken på Kjørbo. Dette er komplekse løsninger som
medfører langvarig arbeid i kryssområdet på Kjørbo, og som vil påvirke tilgangen til friluftslivsområdene ved
sjøen.
Konsept E-01 med stort kryss for E18-trafikken ved Bjørnsvika vil medføre betydelige inngrep innenfor
friluftslivsområdene ved Seterstuveien og Bjørnsvika. Dette gjør at friluftslivsområdene vil være delvis
utilgjengelige og/eller lite egnede for rekreasjon i anleggsfasen.
Generelt vil konsept B-02, med flere avkjøringsramper i berg, gi mer massetransport på lokale veger enn
konseptene E-01 og E-02.
Kulturarv
Konseptvurdering
Samtlige optimaliserte konsepter flytter trafikken lenger unna Kjørbo, opp mot Storsenteret. Her er enkelte
historiske særtrekk fra nyere tid, som har ikke vært vektlagt i vurderingene av konsept A-E. Info-Rama
komplekset består av Radionettebygget som i dag inngår i Sandvika Storsenter, og Thon Hotel Oslofjord, og
har moderne bygningstekniske særpreg og arkitekturtrekk med en viss kulturhistorisk verdi. Endringen vil
ikke være avgjørende for kulturminnene, men kan bidra i en videre rangering av konseptene.
Konsept B-02 har mistet mange fordelene opprinnelige konsept B hadde for kulturmiljø, ved å ta bort kulvert
under Sandvikselva og miljøkulvert ved Slependen. Særlig gjelder dette kulverten ved Sandvikselva, da
denne ville redusert den visuelle barrieren mellom viktige kulturmiljøer. Det nye snittet nedenfor Gyssestad
gård, med separat sykkelekspressveg, ser imidlertid ut til å medføre mindre risiko for tunet på Gyssestad
gård enn i andre konsepter.
Konsept E-01 og E-02 vurderes i utgangspunktet likt for kulturarv som konsept E. E-01 vurderes midlertid å
være noe mer dominerende mot Sandvika Storsenter, selv om dette vurderes å være et objekt med stor
toleranse for påvirkning.
Av disse tre konseptene rangeres B-02 som best for fagtemaet, deretter E-02 før E-01.
Tabell C-6: Oppsummering av konseptvurdering for fagtema kulturarv (trinn 2).

Konsept B-02

Konsept E-01

Konsept E-02

Styrker
Gunstig linje for lokalvegsystem forbi tunet på
Gyssestad gård.

Svakheter
Med bruer over Sandvikselva begrenses
muligheter til å fjerne barrierer mellom
kulturmiljøer.
Med bruer over Sandvikselva begrenses muligheter til å fjerne barrierer mellom kulturmiljøer.
Mer dominerende mot Sandvika Storsenter.
Med bruer over Sandvikselva begrenses
muligheter til å fjerne barrierer mellom
kulturmiljøer.
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Vurdering av mulige konsekvenser i anleggsfasen
Konsekvenser som følge av anleggsaktivitet i dagsonene Ramstadsletta og Jongsåsveien vil være de
samme som i konsept A. For Slependens del er anleggsområdet plassert noe lenger vekk fra Gyssestad,
som er positivt, men det vil fremdeles ligge eksponert mot Slependveien og enkeltstående bygninger av
verdi.
I alle tre konsepter vil det etableres anleggsområde på parkeringsplassen nord for Thonhotellet. Det er ikke
kulturminneverdier tilknyttet dette anleggsområdet.
I E-konseptene skal det bygges kulvert for E18-trafikken på Kjørbo, mens lokalvegen skal gå i dagen.
Løsningen er kompleks og medfører omfattende arbeid, men kulturmiljøene i området blir ikke direkte berørt,
selv om det er noe nærhet til kulturminnene på Kjørbo.
Naturmangfold og naturressurser
Konseptvurdering
Konsept B-02 vurderes som en dårligere løsning for naturmangfold enn opprinnelig konsept B. Konseptet gir
arealbeslag i naturtyper ved Sjøholmen, Kjørbo park og Gyssestad. Til gjengjeld gir det mindre arealbeslag i
naturtyper ved Bjørnsvika. Det blir to bruer over Sandvikselva, noe som hindrer mulighetene for forbedring
av den landskapsøkologiske korridoren og reetablering av kantsoner her. Siden Sandviksåstunnelen er tatt
ut, gir konseptet ikke inngrep i kantsoner ved Engervannet. Konseptet gir muligheter for å ivareta
grøntdraget mellom Kjørbo og Gyssestad.
Konsept E-01 gir i all hovedsak de samme virkningene som konsept E, og vurderes likt som dette. Konseptet
store inngrep i naturtyper ved Bjørnsvika, inngrep i naturtyper ved Sjøholmen og Gyssestad, og to nye bruer
over Sandvikselva som hindrer mulighetene for forbedring av den landskapsøkologiske korridoren og
reetablering av kantsoner.
Konsept E-02 vurderes som bedre enn konsept E, da av- og påkjøringsrampene går i tunnel fra Kjørbo slik
at man ikke tar med krysset som gir store inngrep i naturtypene ved Bjørnsvika. Man får likevel noe inngrep i
naturtypene her, siden den første delen av rampene går i kulvert slik at man må grave ut byggegrop i
anleggsperioden. Ut over dette gir konseptet inngrep i naturtyper ved Gyssestad, og to nye bruer over
Sandvikselva som hindrer mulighetene for forbedring av den landskapsøkologiske korridoren og reetablering
av kantsoner. Konseptet gir muligheter for å ivareta grøntdraget mellom Kjørbo og Gyssestad.
Ingen av de tre konseptene gir utfylling i sjø ved Bjørnsvika, og derfor ingen direkte påvirkning på marine
naturverdier her. Alle konseptene innebærer utfylling ved Lakseberget, som omtalt i kap. B.4.3
Av de tre konseptene rangeres B-02 og E-02 som likeverdig best, og E-01 som dårligst for naturmangfold.
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Tabell C-7: Oppsummering av konseptvurdering for fagtema naturmangfold og naturressurser (trinn 2).
Styrker

Svakheter

Konsept B-02

Konseptet reduserer negativ påvirkning på
naturtyper i Bjørnsvika. Kantsoner ved
Engervannet berøres ikke. Grøntdraget mellom
Kjørbo og Gyssestad ivaretas.

Negativ påvirkning på naturtyper ved Kjørbo park
og Gyssestad. Bygging av to nye bruer over
Sandvikselva hindrer åpning av den
landskapsøkologiske korridoren.

Konsept E-01

Kantsoner ved Engervannet berøres ikke.

Svært negativ påvirkning på naturtyper ved
Bjørnsvika, og negativ påvirkning på andre
naturtyper. Bygging av to nye bruer over
Sandvikselva hindrer åpning av den
landskapsøkologiske korridoren.

Konsept E-02

Konseptet reduserer negativ påvirkning på
naturtyper i Bjørnsvika. Kantsoner ved
Engervannet berøres ikke. Grøntdraget mellom
Kjørbo og Gyssestad ivaretas.

Negativ påvirkning på naturtyper ved Gyssestad.
Bygging av to nye bruer over Sandvikselva hindrer
åpning av den landskapsøkologiske korridoren.

Vurdering av mulige konsekvenser i anleggsfasen
Konseptene gir nærføring til viktige naturtyper, og arbeid i anleggsbeltene kan gi negativ påvirkning på disse.
Tiltaket gir arbeid nært vassdrag og marine naturverdier, og det er fare for at tiltaket gir negativ påvirkning på
disse lokalitetene gjennom blant annet partikkelavrenning og forurensning. Støyende arbeider i
anleggsfasen, som eksempelvis spunting og sprenging, kan gi forstyrrelser for fugle- og dyreliv.
Alle de tre konseptene gir et rigg- og anleggsområde på parkeringsplassen nord for Thon Hotel Oslofjord.
Dette området grenser inn mot en utvalgt naturtype kalklindeskog med svært viktig verdi. I utgangspunktet
berøres ikke lokaliteten, men det er viktig å være klar over at den er der slik at man unngår negativ
påvirkning.
Konsept E-01 og E-02 gir et anleggsområde som går inn i naturtypen Seterstuveien Ø (edelløvskog med
lokalt viktig verdi), og som kan gi negative påvirkninger i anleggsfasen i tillegg til de permanente virkningene.

C.4.4 Oppsummering av miljømessig bærekraft
Konsept B-02 gir minst klimagassutslipp, og vurderes som den beste løsningen for både støy og
luftforurensning, samt natur- og miljøverdier.
Tabell C-8: Oppsummering av konseptvurdering for miljømessig bærekraft (trinn 2).
Vurderingskriterium

Konsept B-02

Konsept E-01

Konsept E-02

Klimagassutslipp
[tonn CO2e]

233.900

255.900

243.200

Støy og luftforurensning

Gir best forhold for Gir ok forhold for
støy og luft
støy og luft

Gir ok forhold for
støy og luft.

Landskapsbilde

Beste løsning

Dårligste løsning

Nest beste løsning

Friluftsliv
Kulturarv

Beste løsning
Beste løsning

Dårligste løsning
Dårligste løsning

Nest beste løsning
Nest beste løsning

Naturmangfold og naturressurser

Beste løsning

Dårligste løsning

Nest beste løsning

Rangering

1
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