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Forord
Eventuelle spørsmål vedrørende rapporten kan rettes til:

Statens vegvesen Region øst har sammen med Asker kommune og i samråd
med andre fagmyndigheter satt i gang planarbeid for vegsystemet i E18korridoren i sentrale Asker.

Asker kommune ved Toril Skovli
e-post: toril.skovli@asker.kommune.no
tlf. 66 76 80 58 eller 66 76 90 90

Som grunnlag for valg av alternativ skal det utarbeides en kommunedelplan
med konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens kap. VII-a. Formell
avklaring for ny vegtrasé skal skje gjennom godkjenning av
kommunedelplanen i Asker kommune.

Statens vegvesen Region øst ved Sølve Jerm
e-post: solve.jerm@vegvesen.no
tlf. 24 05 82 69

Foreliggende delrapport dokumenterer registreringer og verdivurdering for
temaet landskapsbilde og vurderer konsekvensene av de ulike
vegalternativene.
Hos Statens vegvesen Region øst er Knut Gløersen prosjektleder og Sølve
Jerm planprosessleder.

Oslo, desember 2015

Til å gjennomføre utredningen for landskapsbilde har Statens vegvesen
Region øst engasjert Multiconsult AS. Arbeidet ble utført i perioden
november 2012 til desember 2015.
Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært Gunnar Bratheim.
Landskapsarkitekt Vibeke Lokøy har vært ansvarlig for å utarbeide denne
rapporten, med Valborg Leivestad som ansvarlig for kvalitetssikring.
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0
0.1

Sammendrag
Innledning

E18 gjennom Asker inngår i den helhetlige
planleggingen av Vestkorridoren, som brukes som
betegnelse på E18 mellom Framnes i Oslo og
Asker sentrum. Statens vegvesen Region øst har i
samarbeid med Asker kommune igangsatt arbeid
med kommunedelplan som skal avklare framtidig
trasé for E18 og tilhørende lokalt vegnett,
kollektivtraséer og hovedsykkelveg. I forbindelse
med planarbeidet utarbeides det konsekvensutredning i tråd med vedtatt planprogram.
Landskapsbilde er et av temaene som skal belyses.

0.2

 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra
Drengsrud til Slependen.
 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til
E18/hovedsamleveg.
I tilknytning til bussvegen planlegges også ny
bussterminal med økt kapasitet ved Asker stasjon.
Videre inngår nødvendig omlegging av lokalveger

og gang- og sykkelforbindelser.

Tiltaket

Planområdet strekker seg langs E18 fra og med
Oreholtkrysset på Drengsrud i vest til Slependen i
øst. I tillegg omfattes nordre del av fv. 167
Røykenveien og nordøstre del av fv. 165
Slemmestadveien for å tilrettelegge for tilkobling
til ny E18.

Figur 0-1: Normalprofil for 4-felts E18

Tiltaket omfatter:
 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen.
 Planskilte kryss for E18 ved Drengsrud/
Oreholt, Fusdal, Holmen/Nesbru og Slependen.
 Bussveg langs E18 korridoren.
 Nødvendig parallellveg/hovedsamleveg for
strekninger hvor E18 går i tunnel.
 Ny Røykenvei fra Lensmannslia til E18.

123134-PLAN-RAP-002

Figur 0-2: Normalprofil for 6-felts E18
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0.2.1 Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn

0.2.2 Parsell 2 E18 Høn–Slependen

0.2.3 Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

For E18 på strekningen Drengsrud–Høn er det
utredet to ulike alternativer:

For E18 parsell 2 mellom Høn og Slependen er det
utredet to alternativer:

På parsell 3 Røykenveien fra Lensmannslia tilE18
er det utredet tre ulike alternativer:

Alternativ 1.A: Tunnel under Hagaløkka og
tunnel fra Lensmannslia til Fusdal.

Alternativ 2.A: E18 med tunnel Holmen–Nesbru

Alternativ 3.A: Kollektivfelt langs dagens veg

Alternativ 3.B: Tunnel Lensmannslia–Fusdal

Alternativ 1B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal

Alternativ 2.B: E18 med tunnel Haga–Nesbru

Alternativ 3.C: Tunnel Lensmannslia–
Jørgensløkka

Begge alternativer inkluderer ny tilkobling av
Slemmestadveien med Syverstaddiagonalen.

SIDE 8
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Figur 0-3: Samlekart for alternativer E18
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0.3

Metode

Dette er en temarapport for tema landskapsbilde.
Delområder er definert, avgrenset og verdivurdert
med utgangspunkt i metodikken i Statens
vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Metodikken følger utgaven fra 2010, ettersom
arbeidet med denne utredningen startet opp før
revidert håndbok ble utgitt i 2014. Ut fra deres
betydning for temaet er delområdene rangert på
en tredelt skala fra liten til stor verdi.
Etter visse kriterier blir omfanget av tiltaket
vurdert for hvert alternativ i hvert enkelt delområde. Konsekvensen framkommer ved å
sammenholde verdien mot omfanget, dvs. om
tiltaket vil redusere eller styrke områdets verdi.
Konsekvensen angis på en ni-delt skala fra meget
stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor
negativ konsekvens (– – – –). Dette vises også med
en fargeskala hvor blått er positiv konsekvens og
rødt negativ konsekvens. Avslutningsvis
sammenstilles konsekvenser i hvert delområde til
en samlet vurdering for de alternativer som
vurderes. Utredningen er gjort utgangspunkt i
metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser (1). Metodikken følger
utgaven fra 2010, ettersom arbeidet med denne
utredningen startet opp før revidert håndbok ble
utgitt i 2014.
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0.4

Dagens situasjon og verdier

0.4.1 Overordnede karakteristiske trekk
Indre deler av Oslofjorden med sine
bydeler/forsteder har et sterkt urbant preg.
Likevel klarer omkringliggende åser og
grønnstrukturer i boligområdene mange steder å
dempe bebyggelsens fjernvirkning betydelig.
Med åsene i ryggen og fjorden foran, tilbyr
regionen et bredt spekter av nærrekreasjonsområder. Det gjør at mange mennesker og ulike
areal- og fritidsaktiviteter i større grad enn andre
steder kan prege den enkeltes
landskapsopplevelse. På fjorden er båttrafikken en
pulserende del av fjordlandskapet sommerstid.
Både fjord, skog, bebyggelse, veger, biler, båter og
mennesker utgjør viktige komponenter i
landskapet. Sammensetningen varierer, og her
finnes en mosaikk av storby-, småby-, tettsteds-,
fjord-, skog- og jordbrukslandskap.
Bildene nedenfor viser noen typiske landskap i
Asker.
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Figur 0-4: Asker rådhus med sitt moderne uttrykk. Rådhuset
sammen med Askergårdene og det yngre bygningsmiljøet ved
Venskaben utgjør et kulturmiljø med høy identitetsverdi.

Figur 0-5: Strøget, hovedgaten i Asker sentrum. Bebyggelsen
har bymessig struktur med gater og kvartaler og utstrakt bruk
av tegl i fasader. Bebyggelsen fra ulike perioder er godt bevart.

Figur 0-6: Østre Asker gård (i dag Asker kulturskole) ved
Rådhusparken.

Figur 0-7: Dagens E18 mellom Holmen og Nesbru. Landskapet
langs E18 har et overordent grønt preg.

123134-PLAN-RAP-002
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Figur 0-8: Grøntdraget ved Fusdal gård, strekker seg helt ned til
Leangbukta i Oslofjorden.

Figur 0-9: Holmen kirke med tilhørende grøntareal.

Figur 0-10: Asker sentrum sett fra Rådhusparken mot Vardåsen.

SIDE 12

Figur 0-11: Slependkrysset sett fra Nesøybrua. Området har et maritimt
miljø.
Desember 2015
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0.4.1 Verdisatte delområder
Ut fra metodikken i håndboken skal delområder
være enhetlige med hensyn til verdi, og de store
variasjonene i områdenes karakter gjør at man får
svært mange ulike delområder. Totalt er det
vurdert og verdisatt 29 ulike områder. En
oppsummering av verdivurderingen for
delområdene er gitt i tabell 7-1 og vist på
verdikartene på de neste sidene.
De områdene som har fått høyest verdi er GrønliaSyverstad, Asker sentrum, Føyka og Vestre NesHolmen kirke. Grønlia/Syverstadskogen har verdi
som et grøntområde i tettbebyggelsen. Syverstad
gård med alléer langs Syverstadveien og det
omkringliggende området utgjør et kulturlandskap
med gode visuelle kvaliteter.
Hønsjordene er også et kulturlandskap som
inneholder gode visuelle kvaliteter, men da
området er avsatt til boligformål vil
landskapskvalitetene forsvinne. Dette trekker
derfor ned verdisettingen av området.
Asker sentrum har en bymessig struktur med
gater og kvartaler. Bebyggelsen fra ulike perioder
er godt bevart, nyere kjøpesentre/
forretningsgårder er tilpasset stedets skala og

123134-PLAN-RAP-002

dominerer ikke i bybilde. Noen av de nye
bygningene er imidlertid bevisst eksponert som
signalbygg. Sammenvevingen av eldre og ny
bebyggelse gjør at sentrum har beholdt mye av sin
opprinnelige karakter og gatestruktur med mindre
butikker som aktiviserer gatemiljøet. Venskaben,
Asker rådhus, Asker kulturskole og Villa
Hasselbakken tilhører samme delområdet, og
utgjør et miljø med en høy visuell
opplevelsesverdi.
Føykaområdet vil med de foreliggende planene få
en tettere bystruktur og vil bli en naturlig
utvidelse av dagens sentrumskjerne. På bakgrunn
av dagens planer, samt funksjonskravene som
stilles for utvikling av området, vil delområdet få
gode visuelle kvaliteter.
Delområdet Vestre Nes-Holmen kirke har også fått
relativt høy verdisetting. Området har et grønt
preg med mye skog mellom bebyggelsen samt
grønne parkområder tilknyttet kirken. Delområdet
gir et godt totalinntrykk.

Slependen. Hagaløkkaområdet har også fått
relativt lav verdi, da området preges av nærheten
til de store transportårene. Holmen sentrum
fremtrer i dag som ustrukturert og med
dominerende trafikkanlegg. Områdets tilknytning
til fjordlandskapet er derimot positivt for
landskapsopplevelsen. I tillegg inneholder den
nylig vedtatte kommunedelplanen for området
gode visjoner om at Holmen skal bli en attraktiv
møteplass med en sammenhengende
grønnstruktur, et lett tilgjengelig strandområde og
neddemping av trafikkarealene. Før oppstart av
detaljreguleringer i Holmen skal endelig løsning
for E18 være fastlagt. De nye planene for Holmen
sentrum ligger ikke inne i 0-alternativet, da videre
planprosesser er knyttet opp til E18 planene.
Delområdet har derfor fått relativt lav verdisetting
ut ifra dagens situasjon.

Delområdene med lavest verdivurderinger er stort
sett næringsområder langs hovedvegene, som ved
Drengsrud-Oreholt, Lensmannslia-Røykenveien,
Fusdal, Holmen, Nesbru, Billingstadsletta og
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0.5

Konsekvenser

0.5.1 Alternativ 0
0-alternativet er dagens situasjon inklusiv vedtatte
arealplaner. Alternativet skal beskrive hvordan
forholdene vil utvikle seg på og langs eksisterende
veg dersom prosjektet ikke blir gjennomført.
Følgende planer inngår i 0-alternativet:
 Føyka-Elvely, pågående reguleringsplanarbeid
for byutvikling i Asker sentrum
 Grøntområdet på Fusdal, fremtidig
boligområde i gjeldende kommuneplan for
Asker
 Landås- og Hønsjordene, fremtidig
boligområde i gjeldende kommuneplan for
Asker
 Billingstadsletta vest, pågående
reguleringsplanarbeid for et kommende
boligområde
Kommunedelplan for Holmen-Slependen bygger
på den forutsetningen at det skal skje utbedringer
og endringer i forhold til dagens E18-trasé. Planen
forutsetter at gjennomfartstrafikken gjennom
Holmen skal vekk/reduseres vesentlig. Før
oppstart av detaljreguleringer i Holmen skal
endelig løsning for E18 være fastlagt. På denne
bakgrunn har en valgt å ikke legge denne
kommunedelplanens føringer inn i 0-alternativet
ved Holmen.

123134-PLAN-RAP-002

Utover dette vil landskapsbildet stort sett ikke
endres, men gjengroing kan redusere utsikt og gi
et mer lukket preg. Flere utbyggingsprosjekter
langs E18 med krav om ytterligere støyskjerming,
vil også endre landskapsbildet. En annen faktor
som kan påvirke landskapsopplevelsen er
økningen i trafikken.
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og
har per definisjon ingen konsekvenser.
0.5.2 Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn
Alternativ 1.A

sykkelveg vil ha en større dimensjon enn dagens
E18, men vegen vil kunne gis en mer bymessig
utforming grunnet redusert trafikk og hastighet.
Tiltaket gir derfor en bedre visuell forankring til
omgivelsene enn dagens E18.
Ved Asker sentrum vil tiltaket innebære flere nye
konstruksjoner som bru for både E18 og
hovedsamlevegen, tunnelportaler i øst og vest
samt lokk for ny bussterminal. Veganlegget vil her
ha størst negativ virkning på de tilgrensede
delområdene som Næring LensmannsliaRøykenveien, Hagaløkka-Nedre Borgen, Asker
sentrum og Nordre Bondi-Fusdal.
Portalområdet ved Hagaløkka medfører et
omfattende terrenginngrep som vil kunne være
synlig på avstand. Portalområdet ved
Lensmannslia ligger godt i terrenget. Her er det
luftetårnet som vil ruve mest i landskapet.

I alternativ 1.A etableres et nytt fullt kryss på
Drengsrud/Oreholt. Ny E18-trasé svinger av mot
sør fra dagens E18 i området ved Drengsrud og
senkes til et nytt tunnelpåhugg under
Drammensveien. Kryssområdet er omfattende og
beslaglegger mer areal enn dagens løsning.
E18 føres i tunnel under Hagaløkka og under
Fusdalområdet med ny bru over jernbanen. På
denne strekningen nedgraderes dagens veg til en
hovedsamleveg. Hovedsamlevegen med buss- og

Desember 2015

Tunnelen under Fusdalområdet munner ut ved
Jørgensløkka like sør for boligene i Lerkeveien.
Portalområdet med av- og påramper samt bussog sykkelveg medfører inngrep i Lerkeveien.
Videre forbi Hønsjordene og Undelstad vil ny E18
gå i dagsone med til sammen 6 felt. I tillegg
etableres buss- og hovedsykkelveg. Veganlegget
vil her bli en større visuell barriere i landskapet
sammenlignet med 0-alternativet. To nye lokk
over E18 vil i noen grad bidra til å redusere vegens
visuelle barriere i landskapet.
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Samlet sett gir alternativ 1.A forbedringer for
Hagaløkka-Nedre Borgen og Føyka, grunnet E18 i
tunnel under Hagaløkka. Når det gjelder
næringsområdet Drengsrud-Oreholt vil tiltaket ha
positiv effekt i øst, men nytt og omfattende kryss i
vest vil virke negativt inn på landskapsbildet. For
delområdene Drengsrud-Borgentoppen og
Ånnerud-Askerhagen vil tiltaket kun ha
fjernvirkning med nærmest ubetydelig
konsekvens. I forhold til Asker sentrum vil ny E18trasé komme lenger bort fra sentrum samtidig
som den delvis vil ligge i tunnel forbi delområdet.
Derimot vil flere store konstruksjoner på rekke og
rad over jernbanen gjøre at dalrommet blir mer
lukket. Virkningene av tiltaket vil her være
avhengig av design og utforming.
Tunnelpåhuggene øst og vest for jernbanen vil
også stedvis være synlig fra Asker sentrum. De
samme elementene vil også gi negativ virkning på
Nordre Bondi-Fusdal.
De negative virkningene er størst for delområdene
Undelstad-Haga-Reistad, Askerveien-Lerkeveien
og Hønsjordene hvor E18 utvides til 6 felt i dagens
trasé pluss egen buss- og sykkelveg.
Konsekvensen vurderes samlet som middels
negativ (- -).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 1.A
blir vurdert til å være mindre god. Dette
begrunnes med at alternativet inneholder to
tunneler som gjør at en mister referansepunkter
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og det blir vanskeligere å orientere seg.
Opplevelseskvaliteten reduseres sammenlignet
med eksisterende veg som er en ren daglinjetrasé.
Alternativ 1.B

Alternativ 1.B har tilsvarende konsekvenser som
alternativ 1.A ved Drengsrud/Oreholt. Portalens
bredde og plassering er noe forskjellig i de ulike
alternativene, men dette vurderes å ha mindre
betydning for landskapsbilde.
Til forskjell fra alternativ 1.A vil ny E18 ligge i
tunnel på hele strekningen fra Drengsrud til Fusdal
og dagens E18 nedgraderes til en hovedsamleveg.
Tiltaket vil endre eksisterende veganlegg slik at
det står i et noe mer harmonisk forhold til
omgivelsene. Bortsett fra ny bussterminal
innebærer løsningen med lang tunnel ingen nye
tiltak i området ved jernbanen/Askerelva.
Bussterminalen har i dette alternativet en annen
utstrekning enn i alt. 1.A hvor den i sin helhet er
lokalisert på østsiden av sporområdet.
Tunnelen munner ut i kryssområdet på Fusdal øst
hvor det etableres et fullt kryss. Tiltaket vil her
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påvirke landskapsbildet i mye større grad enn i alt.
1.A. Veganlegget bygges i to plan og er svært
arealkrevende. Vegen vil forsterkes som en visuell
barriere i landskapet. Det er forutsatt etablert
næringsbygg på begge sider som skjermende
bebyggelse. E18 går videre i dagen forbi
Hønsjordene og Undelstad. Alternativene er her
tilnærmet like. Forskjellen er at både ny bussveg
og hovedsykkelveg ligger på nordsiden av E18 i
alternativ 1.B med noe større inngrep mot
Hønsjordene. I tillegg etableres det kun lokk på
Høn, mens gang- og sykkelforbindelsen på
Undelstad videreføres på bru.
Til forskjell fra 1.A gir alternativ 1.B ytterligere
forbedringer for Hagaløkkaområdet, Føyka, Asker
sentrum og Nordre Bondi-Fusdal, da ny E18 går i
tunnel forbi alle disse delområdene. De negative
virkningene er også i dette alternativet størst for
delområdene Undelstad-Haga-Reistad,
Askerveien-Lerkeveien og Hønsjordene, hvor E18
utvides til 6 felt i dagens trasé i tillegg til ny bussog sykkelveg. Arealbeslaget i Lerkeveien med
innløsning av boliger er mer omfattende i alt. 1.B
enn i 1.A, og skyldes at E18 i 1.B etableres med et
fullt kryss i dette området.
Konsekvensen vurderes samlet som liten negativ
(-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 1.B
blir vurdert til å være mindre god sammenlignet
med 0-alternativet. Alternativet innebærer en lang
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tunnel fra Drengsrud til Fusdal øst. Den lange
tunnelstrekningen gjør at en mister
referansepunkter og det blir vanskeligere å
orientere seg. Vegen har ingen visuell kontakt
med Asker sentrum.
0.5.3 Parsell 3 fv. 167 Røykenveien
Alternativ 3.A kollektivfelt langs dagens veg

hovedsamlevegen bli mye enklere og dermed
bedre visuelt forankret til omgivelsene.
Konsekvensen vurderes samlet som ubetydelig til
liten negativ (0/-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3.A
blir vurdert til å være god. Vegtraséen er en ren
daglinjetrasé og er tilnærmet lik dagens veg.
Strekningen inneholder flere referansepunkter,
som blant annet brannstasjonen og Fusdal gård
med omkringliggende kulturlandskap.
Alternativ 3.B Røykenveien i kort tunnel

Tunnelen munner ut ved Fusdal næring med
påkobling til hovedsamlevegen. Tunnelportalene
blir her et nytt element i landskapsbildet. Vegen
ligger lavt i terrenget og medfører et stort
terrenginngrep. Siden delområdet har lav verdi vil
tiltaket kun få liten konsekvens for delområdet.
Konsekvensen vurderes samlet som liten negativ
(-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3.B
blir vurdert til å være mindre god sammenlignet
med dagens veg. Alternativet innebærer en tunnel
under grøntdraget ved Fusdal gård og gjør at
opplevelsene for de reisende reduseres.
Alternativ 3.C Røykenveien i lang tunnel

En utvidelse av Røykenveien-Bleikerveien med
kollektivfelt i begge retninger frem til sentrum vil
forsterke vegen som en visuell barriere i området.
Grønne rabatter og treplanting langs vegen vil
bidra til å redusere inntrykket av tiltaket.
Omlegging av Jørgensløkka vil beslaglegge noe
areal i næringsområdet ved dagens rampe til E18,
og ett næringsbygg må innløses. Siden dette
området i dag har liten verdi visuelt sett, vil
tiltaket ha liten betydning for landskapsbildet.
Tiltaket kan også bidra til å gi delområdet et
estetisk løft, da det i dag er veldig ustrukturert.
Sammenlignet med alt. 3.B vil krysset med
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Utvidelse av Røykenveien til fire felt og etablering
av tunnelpåhugg vil beslaglegge areal på
strekningen mellom Lensmannslia og Bleikerveien,
og veganlegget vil dominere mer i landskapsbildet.
Tunnelpåhugget etableres i området ved
brannstasjonen med ramper opp på tunneltaket til
eksisterende kryss Røykenveien-Bleikerveien.
Påhuggsområdet er dårlig tilpasset omgivelsene.
Arealknapphet medfører etablering av flere
konstruksjoner.
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Utvidelse av Røykenveien til fire felt i ny trasé og
etablering av tunnelpåhugg vil beslaglegge areal i
området sørvest for brannstasjonen. Veganlegget
sør for portalområdet vil være mer omfattende
enn dagens situasjon, men ligger forholdsvis godt
tilpasset i terrenget. Dagens Røykenvei knyttes til
Bleikerveien som lokalveg og blir betydelig
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avlastet Dette gir positiv effekt på nærliggende
områder. Røykenveien sitt nordlige tunnelpåhugg
med kryss og lokalveg beslaglegger arealer ved
Jørgensløkka. Veglinjen ligger her lavt i terrenget
og gir store terrenginngrep samt nærføring til
boligområder.
Konsekvensen vurderes samlet som liten negativ
(-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3.C
blir vurdert til å være mindre god sammenlignet
med dagens veg. Dette begrunnes med at store
deler av Røykenveien legges i tunnel med
begrenset kontakt til omgivelsene.
0.5.4 Parsell 2 E18 Høn-Slependen
Alternativ 2.A: E18 med tunnel Holmen–Nesbru

I alternativ 2.A vil dagens E18 utvides til fullverdig
6-felts veg med skulder i dagens trasé fra Høn til
Holmen. For delområdene Høn-Hofstad og
Undelstad-Haga-Reistad vil endringene på selve
E18 gi små konsekvenser, men etablering av
SIDE 18

bussveg og hovedsykkelveg på sørsiden av E18 vil
medføre store inngrep i delområdet UndelstadHaga-Reistad. Vegen som en visuell barriere i
landskapet vil forsterkes betydelig. Etablering av
grønn støyvoll mellom E18 og bussvegen, samt
lokk over E18 ved Hofstad skole vil i noe grad
bidra til å dempe tiltaket.
Tiltaket medfører betydelige inngrep i delområdet
Grønlia-Syverstad der Syverstaddiagonalen kobler
seg på E18. Grønlia er et viktig landskapselement,
slik at inngrep i dette området er svært uheldig.
Veganlegget beslaglegger mye areal sør-vest i
delområdet. I tillegg etableres brukonstruksjoner
som er nye elementer i området.
Syverstaddiagonalen deler opp jordene på begge
sider av kollen ved Syverstad gård. Opplevelsen av
det åpne kulturlandskapet vil bli ytterligere
redusert. Etablering av Syverstaddiagonalen gjør
derimot at Holmen sentrum blir avlastet for
trafikk, noe som er positivt for
landskapsopplevelsen. En forenkling av
vegsystemet gjennom Holmen sentrum vil
redusere vegen som en visuell barriere i området
og skape bedre kontakt til fjorden.
Bussvegen føres i en kulvertløsning forbi Grønlia
med ny hovedsykkelveg på toppen. Busskulverten
danner en vegg mot E18 og hovedsykkelvegen
over kulverten ligger i skjæring mot Grønlia.

av krysset vil fremføring av ny bussveg og
omlegging av Slemmestadveien medføre noe
terrenginngrep mot Holmenåsen med innløsning
av bygg.
På strekningen mellom Holmen og Nesbru hvor
E18 går i tunnel etableres hovedsamleveg i dagens
trasé. Denne bygges med gateprofil og
trebeplantning, noe som gjør at vegen får en
bedre visuell forankring til omgivelsene
sammenlignet med dagens situasjon. Tiltaket
omfatter på denne strekningen kun ett kort lokk
(ca. 20 meter) over hovedsamlevegen. Ny bussveg
parallelt med hovedsamlevegen medfører
arealbeslag i Holmenåsen. Ved Nesbru senter
ligger bussvegen lavt i terrenget fordi den føres
under lokalvegen mot Nesbru. En slik løsning
medfører lange og høye støttemurer med dårlig
forankring til landskapet. Hovedsykkelvegen går
på denne strekingen gjennom Fekjan som er
avlastet for trafikk.
Tunnelen for E18 munner ut på Nesbru. Tiltaket
skjærer seg inn i terrenget mot Torstadåsen.
Luftetårn etableres over tunnelportalene og vil
ruve i landskapet. Øst for tunnelpåhugget utvides
E18 til 4+4 felt fram til Slependen.
Breddeutvidelsen gjøres i hovedsak mot
Grønsundåsen, som gir høyere skjæring og
nærføring til bebyggelsen i delområdet. Et lokk
over E18 etableres sør for Holmen kirke. Dette vil i

I Holmenkrysset etableres ny portal for E18 med
tilhørende rampesystem og luftetårn. På sørsiden
Desember 2015
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noen grad bidra til å redusere vegen som en
visuell barriere i landskapet.
På Slependen bygges eksisterende kryss om og
E18 føres i tunnel under Sandviksåsen.
Portalområdet for Sandvikstunnelen vil bli
dominerende med høy skjæring i bakkant inn mot
Gyssestad nord. Veganlegget blir generelt mer
dominerende og arealkrevende enn i dagens
situasjon. Ramper/brukonstruksjon mellom E18 og
samleveg langs Sandviksveien eksponerer seg mot
sjøområdene og bebyggelsen på Nesøya.
Utvidelse av vegarealet vil også medføre noe
utfylling i Slependrenna. Ny strandsone med
strandpromenade vil bli etablert.
Buss- og sykkelveg føres langs Billingstadsletta.
Bussvegen ligger lavt i terrenget fordi den går i
kulvert gjennom kryssområdene. Dette er uheldig
for opplevelsen av gateløpet, da vegen blir
liggende i en slags sjakt med høye støttemurer.
Dagens E18 blir nedgradert til en hovedsamleveg
på strekningen hvor ny E18 går i tunnel.
Hovedsamlevegen med buss- og sykkelveg vil ha
en større dimensjon enn dagens E18, men
veganlegget vil likevel stå i et noe mer harmonisk
forhold til omgivelsene. I tillegg vil lokkene ved
Hofstad, Ravnsborg og Slependen ha positiv
virkning på landskapsopplevelsen. De negative
virkningene er størst for GrønliaSyverstadområdet med omfattende inngrep på
Syverstadjordet og i Grønlia. Tiltaket får også
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relativt stor negativ virkning på delområdet
Undelstad-Haga-Reistad hvor E18 går i dagen.
Delområdet Gyssestad nord påvirkes også i stor
negativ grad av vegtiltaket.
Alternativ 2.A har til sammen middels negativ
konsekvens (- -).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 2.A
blir vurdert til å være mindre god. Alternativet
innebærer én tunnel fra Holmen til Nesbru. Den
totale reiseopplevelsen langs ny E18 blir redusert i
forhold til 0-alternativet som er en ren
daglinjetrasé. Den reisende vil likevel få med seg
viktige orienteringselementer som
Grønlia/Syverstad og delvis Holmen.
Alternativ 2.B: E18 med tunnel Haga–Nesbru

Fra Høn til Haga gir 2.B tilsvarende konsekvenser
som 2.A. I 2.B blir påhugget for ny E18 tunnel
etablert sørvest for Hofstad skole, og vil medføre
inngrep i bebyggelsen på Høn-Hofstad med
innløsning av flere boliger. Tunnelen krever også
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etablering av luftetårn ved tunnelmunningene,
noe som vil kunne oppfattes som et
fremmedelement i landskapet.
Fra tunnelmunningen og frem til Nesbru vil dagens
E18 bli nedgradert til en hovedsamleveg med egen
buss- og sykkelveg. Syverstaddiagonalen kobles
inn på hovedsamlevegen vest for Grønlia. Inngrep
i Grønlia unngås, men den nye veglinjen over
Syverstadjordene er uheldig for landskapsbildet,
da den splitter det fine, åpne kulturlandskapet.
Det totale veganlegget ved GrønliaSyverstadjordet er likevel betydelig enklere
sammenlignet med 2.A.
Selve Holmenkrysset blir også enklere i dette
alternativet, da E18 er fraværende i sin helhet.
Etablering av ny bussveg med tunnel under
Holmenåsen medfører derimot terrenginngrep i
portalområdet. Veganlegget fra Holmenkrysset til
Nesbru er tilnærmet likt 2.A med hovedsamleveg i
dagens E18-trasé.
Tunnelmunningen på Nesbru er identisk med 2.A.
Veganlegget på Nesbru for øvrig er noe ulikt alt.
2.A, men virkningen på landskapsbildet blir
tilnærmet identisk. Den største forskjellen er
bussvegen som i 2.B ligger sør for Nesbru senter
med bedre kontakt til omgivelsene. Tiltaket
gjennom Holmen sentrum og Fekjan blir identisk
med 2.A. Det samme gjør veganlegget videre
østover fra Nesbru til Gyssestad.
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Oppsummert er de negative virkningene størst for
Grønlia-Syverstadområdet med etablering av
Syverstaddiagonalen og delområdet Høn-Hofstad
med etablering av tunnelportal for ny E18. Tiltaket
ved Grønlia-Syverstad er mindre omfattende i 2.B
enn i 2.A. Videre får tiltaket relativt stor negativ
virkning på delområdet Undelstad-Haga-Reistad,
men i mindre grad enn alternativ 2.A da ny E18
forbi delområdet delvis går i tunnel. Tiltaket fra
Nesbru til Gyssestad er identisk med 2.A.
Delområdet Gyssestad nord får størst negativ
påvirkning av tiltaket.
Alternativ 2.B inneholder en mye lengre
tunnelstrekning for E18 sammenlignet med 2.A.

Dette gjør at dagens E18 her kan nedgraderes til
en hovedsamleveg med bedre visuell forankring til
omgivelsene. Tiltakets virkning på de ulike
delområdene i alt. 2.B vil derfor være mindre
omfattende sammenlignet med 2.A.
Alternativ 2.B har til sammen liten negativ
konsekvens (-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 2.B
blir vurdert til å være mindre god. Alternativet
innebærer en lang tunnel fra Haga til Nesbru.
Tunnelen dekker store deler av strekningen, slik at
reiseopplevelsen langs ny E18 blir sterkt redusert i
forhold til 0-alternativet. Den reisende mister
opplevelsen av verdifullt landskap og viktige

Figur 0-12: Kulturlandskapet ved Syverstad i dag. Planen
foreslår
en
ny
veglinje
over
dette
området,
Syverstaddiagonalen.
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orienteringselementer, som f.eks.
Grønlia/Syverstad og Holmen.

Figur 0-13: Billingstadsletta i dag. Planen legger opp til ny
buss- og sykkelveg parallelt med Billingstadsletta hvor
bussvegen føres i kulvert gjennom alle kryssområdene.

Desember 2015

123134-PLAN-RAP-002

Statens vegvesen Region øst
0 Sammendrag

Figur 0-14: Portalområdet for ny Sandvikstunnel på Slependen er
foreslått etablert i høydedraget ca. midt i bildet.

Figur 0-15: Føyka foreslås omgjort til egen bussveg og med egen trasé
for hovedsykkelveg. Fekjan vil være stengt for gjennomkjøring annet
enn for buss.

Figur 0-16: Det er i dette området foreslått å etablere et lokk over ny
E18, som binder sammen boligområdene på Grønsundåsen med
området ved Holmen kirke og Ikea.

Figur 0-17: E18 gjennom Nesbru. Portalområdet for ny E18 på Nesbru
vil etableres ved næringsbebyggelsen midt i bildet.
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Tabell 0-1: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde parsell 1 og 3. Alternativ 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens for alle delområder.
Konsekvensen angis på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Dette vises også med en fargeskala hvor blått
angir graden av positiv konsekvens og rødt angir graden av negativ konsekvens.
E18
Alt. 1.A
Delområde

Verdi

Omfang

Røykenveien
Alt. 3.A

Alt. 1.B

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

1. Drengsrud-Borgentoppen

M

Intet til lite

0

Intet til lite

2. Hagaløkka-Nedre Borgen

L/M

Lite positivt

+

Middels positivt

3. Næring Drengsrud-Oreholt

L/M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

M

Lite negativt

0/–

Intet

0

5. Føyka

M/S

Lite positivt

+

Lite til middels
positivt

++

6. Asker sentrum

M/S

Liten til middels
negativt

–/– –

Middels positivt

++

7. Næring Lensmannslia-Røykenv.

L/M

Lite til middels
negativt

–

8. Nordre Bondi-Fusdal

M

Middels negativ

–/– –

9. Fusdal næring

L

Middels til stort
negativt

–

Lite til middels
negativt

0/–

10. Undelstad-Haga-Reistad

M

Middels
negativt

– –

Middels til stort
negativt

– –

11. Askerveien-Lerkeveien

M

Middels
negativt

– –

Stort negativt

12.Hønsjordene

M

Middels
negativt

– –

Middels til stort
negativt

4. Ånnerud-Askerhagen

Samlet konsekvens
Rangering
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Omfang

Alt. 3.B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.C

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

0
+/+ +

Middels
negativt

Intet

0

Lite negativt

0/–

Lite positivt

+

Lite negativt

–

Intet til lite
negativt

Ubetydelig

0

Middels til
stort negativt

–/– –

0/–
–

Lite til
middels
negativt

–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet

0

Lite til
middels
negativt

–/– –

– –/– – –
– –

– –

–

0/–

–

–

2

1

1

3

2
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Tabell 0-2: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde parsell 2. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens for alle
delområder (samlet konsekvens er 0). Blånyanser angir graden av positiv konsekvens og rødnyanser angir graden av negativ konsekvens.
Delområde

E18 alternativ 2.A
Verdi

Omfang

E18 alternativ 2.B

Konsekvens

Konsekvens

10. Undelstad-Haga-Reistad

M

Middels negativt

13. Høn-Hofstad

M

Lite negativt

–

Middels negativt

14. Næring Holmen

L

Middels negativt

–

Liten til middels positivt

15. Holmen sentrum

L/M

Stort positivt

++

16. Grønlia-Syverstad

S

Stort negativt

–––

17. Hval

M

Lite negativt

–

18. Holmenåsen-Fekjan

M

Lite til middels positivt

+/+ +

Middels positivt

++

19. Torstadåsen

M

Lite til middels positivt

+/+ +

Middels positivt

++

20. Nesbru

L

Middels negativt

–

Liten til middels negativt

0/–

M

Intet til lite positivt

0

Intet til lite positivt

0

M/S

Lite positivt

+

Liten positiv

+

M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Lite til middels negativt

–

Lite til middels negativt

–

21. Mellom NesGrønsundåsen
22. Vestre Nes-Holmen
kirke
23. Billingstadsletta vest
24. Billingstadsletta

L/M

––

Omfang
Lite til middels negativt

–/– –
– –
+

Stort positivt

++

Middels negativt

––

Lite negativt

–

25. Billingstadlia-Lilleåsen

M

Intet til lite negativt

0

Intet til lite negativt

0

26. Slependen

L

Middels negativt

–

Middels negativt

–

27. Gyssestad nord

M

Lite til middels negativt

28. Gyssestad sør

M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

29. Slependrenna-Nesøya

M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Samlet konsekvens
Rangering
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–/– –

Lite til middels negativt

–/– –

––

–

2

1
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0.6

Konsekvenser i anleggsperioden

Inngrepssonen i anleggsfasen vil være større enn
det faktiske tiltaket fordi anleggsområdet vil
berøre et større areal enn det fremtidige
veganlegget. Vegetasjon langs traséen må fjernes,
noe som medfører økt eksponering av
anleggsområdet og tilkjøringsvegene til anlegget.
For å begrense de visuelle virkningene er det viktig
at anleggsområdet ikke omfatter mer enn
nødvendig areal og at det sikres en
vegetasjonsskjerm langs anleggsområdet der
dette er naturlig.
Anleggsområdene må holdes ryddige og det må
gjøres nødvendige tiltak med for eksempel
hjulvasking for å holde tilkjøringsvegene rene. I
forhold til konsekvensene for landskapsbilde vil
det være en fordel å ferdigstille/tilså sidearealene
etter hvert som anlegget er ferdig bygget.

0.7

Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak er tiltak som gjennomføres for å
begrense de negative effektene av ny veg. I den
mer detaljerte planleggingen av tiltakene vil en
rekke grep kunne nyttes for å redusere de
negative effektene i forhold til landskapsbildet.
Forslag til avbøtende tiltak:
 Minimalisere inngrep og skader på
tilgrensende areal i anleggsfasen.
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 Utforming av sideterreng slik at veganlegget
bedre tilpasses omgivelsene.
 Det må legges stor vekt på utformingen av
bussterminalen over Asker stasjon. Det er
viktig at terminalbygget får en god visuell
forankring til Asker sentrum og omgivelsene
for øvrig. God og spektakulær design kan gjøre
byggverket til et symbol som bygger opp ny
stedsidentitet. Uten stort fokus på form og
design vil tiltaket kunne få store negative
konsekvenser i forhold til landskapsbilde. Det
er også viktig at terminalbygget tar hensyn til
den gamle trafostasjonen i området, både
visuelt og funksjonelt.
 Utformingen av terminalbygget ved Asker
stasjon må sees i sammenheng med valg av
brutype slik at dette harmonerer.
 Utforming og plassering av luftetårnene er
viktig slik at de kan tilføre stedet noe positivt.
 Bruk av gateprofil på lokalvegnettet og
hovedsamlevegen for å sikre bymessige
kvaliteter.
 Det bør gis klare føringer i forhold til hvor
entreprenøren får lov å drive anleggsvirksomhet utover tiltakets utstrekning.
 Det må også gis føringer i forhold til plassering
av riggområder.
 I forhold til utforming av støyskjermer bør det
gjøres en helhetsvurdering på hele
vestkorridoren. Høy arkitektonisk kvalitet må
sikres. Transparente støyskjermer bør vurderes
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på enkelte steder for å gi gløtt ut til landskapet
i forhold til reiseopplevelse. Transparente
støyskjermer bør også vurderes på bruene og
må sees i sammenheng med bruutformingen.
 Utsmykking i de lengste tunnelene bør
vurderes for å redusere monotoni og for å
oppnå bedre reiseopplevelse.

0.8

Oppfølgende undersøkelser

Som en del av den videre detaljplanleggingen av
valgt alternativ er det flere forhold som har
påvirkning for tema landskapsbilde og som skal tas
hensyn til.
Plan for Ytre miljø (YM-plan)
I forbindelse med reguleringsplanarbeid og videre
prosjektering skal det utarbeides en YM-plan (ytre
miljø) for å sikre at nødvendige hensyn blir tatt
gjennom anleggsfasen. Hovedformålet med YMplanen er å sørge for at alle krav til det ytre
miljøet blir videreført fra reguleringsplan og
ivaretatt i kontraktene. Dette kan gjelde alt fra
ivaretakelse av sårbar natur og dyreliv,
forurensning til anleggsstøy, linjeføring og
estetikk.
Rigg og andre anleggsområder
Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området utover
det rene arealbeslaget knyttet til valgt alternativ. I
vurderingene som er gjort er det tatt hensyn til
inngrep i anleggsbeltet. Videre er det behov for
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arealer til rigg, midlertidige og permanente
massedeponier og anleggsveger. På dette nivået
er dette ikke klart hvilke områder som blir berørt
av dette. Dette må avklares i den videre
detaljplanleggingen, og det må tas hensyn til de
verdier som er registrert.
Det skal i reguleringsplanarbeidet utarbeides en
rigg- og marksikringsplan, som videreføres i
byggeplanfasen.
Formingsveileder
Prinsipper for utforming skal fastsettes i en
formingsveileder som utarbeides i forkant av en
mer detaljert planlegging av veganlegget.
Formingsveilederen skal videreføre prinsipper som
er fastlagt i formingsveileder for Bærum-parsellen,
for å sikre at tiltak i Vestkorridoren får et helhetlig
uttrykk.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

E18 går gjennom Asker kommune fra Lierskogen i
Lier kommune i Buskerud til Bærums grense ved
Slependen. Strekningen gjennom Asker inngår i
planarbeidet for Vestkorridoren, som brukes som
betegnelse på E18 mellom Framnes i Oslo og
Asker sentrum. Vegstrekningen er en svært viktig
nasjonal transportkorridor, samtidig som den er
den sentrale transportåren for lokal og regional
trafikk vest for Oslo.

Dårlig tilrettelegging for buss
Busstrafikken i E18-korridoren har i dag store
framkommelighetsproblemer i rushtrafikken. Avog påkjøringsramper i kryss bryter kollektivfeltene
mange steder, slik at bussene blir stående i
samme kø som privatbilene.
Det er dårlige overgangsmuligheter mellom buss
og tog på knutepunktet Asker stasjon, på grunn av
lang og købelastet adkomst fra hovedvegnettet til
bussterminalen ved stasjonen.

1.1.1 Prosjektutløsende behov

Manglende hovedsykkelnett

En samlet planlegging og utbygging av E18 er
viktig for transportarbeidet så vel som stedsutvikling i Asker og Bærum. De prosjektutløsende
behovene er flere:

Hovedsykkelvegnettet i Asker er i dag utbygd
langs Slemmestadveien og Røykenveien, og inn til
sentrum fra vest. Det mangler imidlertid en god
øst-vest forbindelse langs E18-korridoren, og det
er dermed dårlig tilrettelagt for syklende i den
tyngste transportkorridoren, mot sentrale
målpunkter som Sandvika, Fornebu, Lysaker og
Oslo sentrum. Sykkelandelen i korridoren er
derfor lav.

E18 gir store lokale miljøproblemer og hindrer
byutvikling
E18 er en sammenhengende barriere på tvers av
byggesonen i Asker, og arealbeslag, støy og
luftforurensing
legger
begrensninger
på
arealutnyttelsen rundt kollektivknutepunktet i
Asker sentrum. Også fv. 167 Røykenveien gir store
miljøbelastninger for Asker sentrum og
nærliggende bebyggelse, mens fv. 165 Slemmestadveien har tilsvarende effekt gjennom Holmen.
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Dårlig framkommelighet for
næringstransportene
Dagens situasjon i E18-korridoren gjennom Asker
er preget av langvarige rushperioder og hyppige
sammenbrudd som følge av trafikkuhell og andre
hendelser. For næringslivet gir forsinkelsene store
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tap ved økt transporttid, forsinkete leveranser og
dårlig forutsigbarhet.

1.2

Mål for tiltaket

1.2.1 Mål for E18-korridoren i Asker
Prosjektet E18-korridoren i Asker er et
miljøprosjekt som tilrettelegger for et bedre
transportsystem, med fokus på kollektiv- og
sykkeltransport langs korridoren og byutvikling
rundt kollektivknutepunktene. Prosjektet skal
redusere barrierevirkning, støy og lokal
forurensing.
Fastsatte mål for tiltaket er som følger (2):
 Ny løsning for E18 skal gi bedre
fremkommelighet og bedre flyt for
næringstrafikken.
 Ny løsning for E18 skal sikre god
fremkommelighet for sykler og busser, inn til
jernbanestasjonene og parallelt med E18.
Løsningen skal bidra til en bedre
trafikkfordeling og samhandling mellom sykkel,
buss og tog.
 Ny E18 skal bidra til en aktiv byutvikling, med
handel, service, bolig og arbeidsplasser i
Holmen og Asker sentrum i den hensikt å
overføre vesentlige deler av transportbehovet
fra privatbil til buss / jernbane. Løsninger
forutsetter å redusere barriereeffektene slik at
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flere ønsker å gå, sykle og ta i bruk et bedret
kollektivtilbud.
 Ny E18 og nye lokalveger skal i størst mulig
grad redusere støy, forurensning og
barriereeffekter som er skapt av vegtrafikk.
 Krav til god beredskap ved et stengt
hovedvegnett skal oppfylles.

1.3

Videre saksgang

Forskrift om konsekvensutredninger (3) slår fast at
denne typen vegtiltak krever konsekvensutredning. Videre legger den opp til full
integrering mellom plan og konsekvensutredning.
Formålet med bestemmelsene om
konsekvensutredninger (KU) er:
å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir
tatt i betraktning under forberedelsen av
planer eller tiltak, og når det tas stilling til
om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak
kan gjennomføres.

Sammendrag fra
planbeskrivelsen.

fagrapportene

inngår

i

 Kommunedelplanen med konsekvensutredning
legges ut på høring, og Asker kommune som
ansvarlig myndighet vedtar planen. Planen skal
fastsette vegtrasé og avklare vegstandard.
 Neste steg etter vedtak av kommunedelplan er
å utarbeide reguleringsplaner. Der avklares
detaljer om plassering og utforming av
veganlegget. Reguleringsplanene gir
rettsgrunnlag for gjennomføring av
grunnerverv for anlegg av vegen. Planene
utarbeides av Statens vegvesen og vedtas av
Asker kommune.
 Siste steg før bygging av ny veg er utarbeidelse
av byggeplan. Det omfatter detaljprosjektering
av ny veg, og inkluderer alle arbeider som
forutsettes for å presentere et fullstendig
konkurransegrunnlag for utførende
entreprenører.

Det er nå utarbeidet kommunedelplan med
konsekvensutredning etter de krav som er stilt i
planprogrammet. Statens vegvesen har utarbeidet
en egen håndbok som beskriver metodikk som
skal
benyttes
med
konsekvensanalyser.
Kommunedelplanen består av et plankart med
bestemmelser
og
en
planbeskrivelse.
Konsekvensutredningen inngår i planbeskrivelsen.
For flere utredningstemaer utarbeides det egne
fagrapporter, denne rapporten er en av disse.
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2

Tiltaket

2.1

Avgrensing

Planområdet strekker seg langs E18 fra og med
Oreholtkrysset på Drengsrud i vest til Slependen i
øst. I tillegg omfattes nordre del av fv. 167
Røykenveien og nordøstre del av fv. 165
Slemmestadveien for å tilrettelegge for tilkobling
til ny E18.

og gang- og sykkelforbindelser som følge av nytt
overordnet vegnett.

2.2

Veg i dagen

2.2.1 E18
Ny E18 planlegges som hovedveg klasse H7 med

fartsgrense 80 km/t.
Sikkerhetskrav i tunneler er dimensjonerende for
planlagt kapasitet på E18. Øst for Fusdal er trafikkmengden så stor at det kreves 3+3 felt i tunnel, og
også veg i dagen må derfor ha 3 felt i hver retning
fra Fusdal til Slependen (mot 5 felt for ordinær
biltrafikk i dag, tre vestgående og to østgående).

Tiltaket omfatter:
 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen. Tiltaket
avsluttes øst for Slependkrysset.
 Planskilte kryss for E18 ved Drengsrud/Oreholt,
Fusdal/Høn (kobling med Røykenveien),
Holmen/Nesbru (kobling med
Slemmestadveien og Kirkeveien) og Slependen
(kobling til E16 Sandvika, Nesøyveien,
Sandviksveien).
 Bussveg langs E18 korridoren.
 Nødvendig parallellveg/hovedsamleveg på
strekninger hvor E18 går i tunnel.
 Ny Røykenvei fra Lensmannslia til E18
 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra
Drengsrud til Slependen.
 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til
E18/hovedsamleveg.
I tilknytning til bussvegen planlegges også ny
bussterminal med økt kapasitet ved Asker stasjon.
Videre inngår nødvendig omlegging av lokalveger
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Figur 2-1: Normalprofil for 4-felts E18

Figur 2-2: Normalprofil for 6-felts E18
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Vegbredden er 32 m. På vekslingsstrekning
mellom kryss er det gjennomgående ramper på
utsiden, slik at det blir til sammen 4+4 felt og en
vegbredde på 39 m.
Vest for Fusdal planlegges E18 i alternativ 1.A med
4 felt (som i dag). Vegbredden for firefelts veg er
25 m. I alternativ 1.B er det 6 felt, med 3+3 felt i
tunnel, der ett felt i hver retning er knyttet til
lokale ramper på begge sider av tunnel, og ikke er
gjennomgående på E18. Dette skyldes at det er

fullt kryss på Fusdal i alternativ 1.B, men ikke i 1.A.
2.2.2 Hovedsamleveg
Hovedsamleveg som skal fungere som omkjøringsveg for E18 ved stengt tunnel skal i utgangspunktet ha 2+2 felt ifølge vegnormalenes krav. Det
kan
imidlertid
bli
aktuelt
å
bygge
hovedsamlevegen med 1+1 felt på hele eller deler
av strekningen ut fra et ønske om å redusere
tilgjengelig kapasitet for privatbil.

Vegen er i kommunedelplanfasen planlagt med 2
+ 2 felt, for å reservere tilstrekkelig areal for ulike
løsninger. Samlet vegbredde for 4 felt er 16-18
meter, 2 felt 13 meter. Tverrsnitt er vist i figur 2-3
og figur 2-4.
I sentrum er det lagt til grunn et firefelts gateprofil
for hovedsamlevegen. Gateprofil kan også være
aktuelt for hovedsamleveg på flere strekninger,
dette vurderes nærmere i den mer detaljerte
planleggingen.

Figur 2-3: Normalprofil for hovedsamleveg med henholdsvis fire og to felt

Figur 2-4: Normalprofil for hovedsamleveg med fire felt og gateutforming med bred midtdeler. To varianter
med henholdsvis sidestilte og midtstilte trerekker. Sidestilt beplantning vil brukes der det er plass til dette
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2.3

Hovedsykkelveg

2.3.1 Standard og utforming
Det er i alle alternativer planlagt en gjennomgående hovedsykkelveg fra Drengsrud i vest til
Slependen i øst. Sykkelvegen er i denne planfasen
planlagt med en bredde på 5,5 m, inklusive eget
fortau for gående og skulder. Økt bredde på
trafikkerte strekninger vil bli vurdert i videre
planlegging.
Hovedsykkelvegen vil krysse planskilt med alle
veger med stor trafikk. Kun enkelte kryssinger av
lokale veger uten gjennomgangstrafikk vil skje i
plan. Der kryssinger skjer i plan, skjer disse
vinkelrett på den aktuelle vegen. Kurvaturen på
sykkelvegen vil da bli slik at farten må settes ned.
Mellom sykkelveg og trafikkert veg vil det som
hovedregel bli etablert grøntrabatt.

Figur 2-6: Tverrprofil for hovedsykkelveg
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2.3.2 Trasé
Traséen for sykkelvegen er i hovedsak lik i alle
alternativer.
Fra Drengsrud følger hovedsykkelvegen traséen til
dagens gang- og sykkelveg langs Drammensveien.
Borgenveien krysses i plan, trolig med
signalregulert kryss. Videre fortsetter traséen ned
mot Oreholt, hvor den krysser over tunnelportalen
for E18. I alternativ 1.A går traseen under ny
hovedsamleveg og langs nordsiden av denne mot
sentrum, mens i 1.B legges hovedsykkelvegen på
sørsiden av hovedsamlevegen inn til ny
kollektivterminal ved Asker stasjon.
Like øst for kollektivterminalen vil traséen krysse
over til nordsiden av bussvegen og ligge langs
denne videre østover. I alt. 1.A er traséen lagt sør
for E18 langs Hønsjordet, og i 1.B er den lagt langs
nordsiden av vegen.
Fra Høn og østover ligger traseen på sørsiden av
E18 og bussvegen, inn mot bebyggelsen på Haga,
ned til Hofstad skole. Her vil den i alt. 2.B krysse
over til skolen på miljølokket for å holde høyden,
og fortsetter langs nordsiden av E18, og krysser
tilbake over nytt lokk til Grønlia. I 2.A ligger
traseen på sørsiden av E18 mot Grønlia. Deretter
ledes hovedsykkelvegen ned mot idrettsanlegget
og Holmen sentrum, hvor den krysser den
framtidige lokalvegen.
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Figur 2-5: Eksempel på sykkelveg med fortau, av
samme type som er planlagt mellom Oreholt og
Slependen
Fra Holmen vil traséen følge sør-/østsiden av
Fekjan fram til Nesbru. På Nesbru krysses
Nesbruveien i plan, før hovedsykkelvegen ledes
under E18 og følger øst- og sørsiden av
Billingstadsletta videre, helt til ny adkomst for Ikea
øst for Billingstadveien. Her svinger veien sørover
opp mot Ikea, krysser deretter under Nesøyveien
og ligger langs nordsiden av E18 fram til
tunnelmunningen for Sandvikstunnelen.
Sykkelvegen legges der over tunnelportalen
sammen med Sandviksveien, og følger sørsiden av
Sandviksveien videre mot Sandvika.
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Figur 2-7: Trasé for hovedsykkelveg, vist som den ligger i alt. 1.A og 2.A
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2.4

Kollektivsystem

Et av hovedmålene for utbygging av ny E18 er å
forbedre framkommeligheten for kollektivtrafikken. Det er derfor lagt vekt på å utvikle
løsninger med et separat system for
kollektivtrafikk. Målet er at kollektivtrafikken skal
være uavhengig av framkommelighet på E18, som
i perioder forventes å kunne være dårlig også i
framtidig situasjon.
2.4.1 Valg av konsept
I planarbeidet for E18 gjennom Asker foreslås det
som hovedprinsipp å legge kollektivtrafikken på en
egen gjennomgående bussveg som er skilt fra
trafikkstrømmene på E18.
Bussvegen er ment å fungere både for
ekspressbusser og lokalt stoppende busser. Det er
derfor lagt opp til høyere skiltet hastighet på
bussvegen enn på hovedsamlevegen der dette er
mulig å få til.
Bussvegen vil ikke være tilgjengelig for andre
kjøretøyer enn buss. Taxi, el-biler m.m. vil bli
henvist til det ordinære vegnettet.
2.4.2 Utforming
Den gjennomgående bussvegen er planlagt med
en bredde på 8,5 til 9,5 meter inklusive skulder.
Bussvegen vil ha planskilte kryssinger alle steder
hvor den krysser veger med stor trafikk. Mindre
adkomstveger kan krysses i plan, men det vil da
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være lysregulering som gir stoppsignal for bil når
bussen kommer.
Holdeplassene kan utformes tilsvarende som på
bybane, med opphøyde plattformer, plattformtak
og sanntidssystemer. Det må også legges til rette
for sykkelparkering.
2.4.3 Trasé
Fra Drengsrud til Lenken vil kollektivløsning være
kollektivfelt langs Drammensveien.
Fra Drammensveiens kryss med Lenken går det
egen bussveg inn til terminalen, og videre østover
er det egen bussveg på hele strekningen fram til
Slependen.
Fra sentrum til Høn ligger bussvegen nord for E18,
med et stopp på Hønsjordet. Øst på Hønsjordet
krysser traséen over til sørsiden av E18 langs
bebyggelsen på Haga. Vest for miljølokket ved
Hofstad skole etableres holdeplass.
Traséen vil deretter følge sørsiden av dagens E18
fram til Holmen, hvor det etableres holdeplass sør
for dagens Holmenkryss. Her kan også buss ta av
til Holmen sentrum.
Busser fra Slemmestadveien kan kjøre Fekjan fram
til bussveg på Nesbru. Fekjan vil være stengt for
gjennomkjøring for annet enn buss. Alternativt
kan buss kjøre inn på bussvegen ved dagens
Holmenkryss.
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Øst for dagens Holmenkryss går bussvegen inn i
en ca. 200 m lang tunnel/kulvert i alt. 2.B, mens
den i alternativ 2.A ligger sammen med
hovedsamlevegen i dagens E18-trasé. Deretter
fortsetter bussvegen langs sørsiden av dagens E18
mot Nesbru senter.
I alt. 2.A føres vegen ned på sørsiden av Nesbru
senter med en holdeplass ved Fekjan før den
krysser under E18 parallelt med Billingstadsletta.
Kryssende veger lysreguleres slik at bussen har
prioritet.
I alt. 2.B legges traseen langs hovedsamlevegen
nord for Nesbru senter, og må da krysse
Billingstadsletta i en rundkjøring nord for E18.
Det etableres holdeplass ved planlagt nytt
lokalsenter for Billingstadsletta vest, og vegen
legges på østsiden av Billingstadsletta fram til ny
holdeplass ved Berger og videre langs sørsiden av
Billingstadsletta til holdeplass øst for
Billingstadveien.
Herfra vil vegen legges lavt i terrenget, krysse
under ny adkomst mot Ikea og under Nesøyveien
før traseen fortsetter østover langs Slependveien.
Like før rundkjøringen i krysset med Sandviksveien
går bussvegen inn i en tunnel som munner ut ved
hovedsamlevegen i dagens E18-trasé ved
Gyssestad og kobles til planlagt bussveg videre
mot Sandvika.
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Figur 2-8: Trasé for bussveg, vist med løsning basert på E18 alternativ 1.A og 2.A
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Buss til og fra Nesøya sikres framkommelighet
gjennom kollektivfelt på Nesøyveien fra
Nesøybrua og egen arm til bussvegen.
2.4.4 Ny kollektivterminal i Asker
Som en del av prosjektet er det utarbeidet et
forslag til ny kollektivterminal i Asker.
Det er sett på to ulike plasseringer, avhengig av
vegløsningen for E18 og tilhørende hovedsamleveg. I begge løsninger er terminalen dimensjonert
med 10 plattformer, og mulighet for å ha inntil 20
busser på terminalområdet samtidig.

om ønskelig tilrettelegges for ytterligere
sykkelparkering og parkering for bil.
Utformingen av terminalen er ikke endelig
detaljert på dette planstadiet, og vil være
gjenstand for bearbeiding i detaljplanfasen.

Kollektivterminal i alt. 1.B
I alt. 1.B med E18 i tunnel/kulvert under
jernbanen frigjøres plass til å flytte
hovedsamlevegen lenger mot sør, slik at
terminalområdet i sin helhet kan plasseres sør for
jernbanen, og lokk over sporområdet unngås.

Kollektivterminal i alt. 1.A
Terminalen er plassert delvis sør for dagens
stasjon, delvis på lokk over sporområdet.
Buss får adkomst via bussvegen eller fra
Lensmannslia og hovedsamlevegen via
rundkjøring på hovedsamlevegen.

I tilknytning til bussplattformene må terminalen
ha servicelokaler og sykkelparkering.
Under terminalområdet sør for stasjonen kan det

Figur 2-9: Kollektivterminal i alt. 1.A
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Figur 2-10: Kollektivterminal i alt. 1.B
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2.5

Utredningsalternativer

Fusdal.
 Alternativ 1.B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal.

prissatte virkninger for Slependkrysset er derfor
spesifisert for seg.

Parsell 2 E18 Høn–Slependen

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

For E18 parsell 2 mellom Høn og Slependen er det
utredet to alternativer:

 Alternativ 3.A: Kollektivfelt langs dagens veg
fra Lensmannslia til Fusdal.
 Alternativ 3.B: Ny veg i tunnel Lensmannslia–
Fusdal.
 Alternativ 3.C: Ny veg i tunnel Lensmannslia–
Jørgensløkka.
Alternativ 3.A kan kombineres med begge
løsninger for E18, mens de to tunnelløsningene er
tilpasset hvert sitt E18-alternativ. 3.B kan kun
kombineres med 1.A, og 3.C kun med 1.B.

2.5.1 Oversikt parsellinndeling og alternativer
Valg av løsninger forbi Asker sentrum og den
østlige delen mellom Høn og Holmen kan vurderes
uavhengig av hverandre. E18 er derfor delt i to
parseller: Drengsrud–Høn og Høn–Slependen. For
disse parsellene er det utarbeidet ulike løsninger
Røykenveiens nordre del behandles som parsell 3,
mens påkobling av Slemmestadveien inngår i
løsningen på parsell 2.
Parsell 1 E18 Drengsrud – Høn
For E18 på strekningen Drengsrud–Høn er det
utredet to alternativer:
 Alternativ 1.A: Tunnel fra Drengsrud til
Hagaløkkveien, og tunnel fra Lensmannslia til

 Alternativ 2.A: E18 med tunnel Holmen–
Nesbru.
 Alternativ 2.B: E18 med tunnel Haga–Nesbru.
Begge alternativer inkluderer ny tilkobling av
Slemmestadveien med Syverstaddiagonalen.
Slependkrysset er likt i begge alternativer, og
utbyggingsteknisk vil dette krysset høre til
etappen Ramstadsletta-Slependen. Parsellskillet
mellom utbyggingsetappene ligger vest for
Slependkrysset, midt på Ikea-bygget. Kostnader og

Figur 2-11: Oversikt parsellinndeling
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2.5.2 E18 Drengsrud –Høn, alternativ 1.A: Tunnel
Hagaløkka og tunnel Lensmannslia–
Jørgensløkka
Ny veg svinger av mot sør fra dagens E18 i området ved Drengsrud og senkes til et nytt tunnelpåhugg under Drammensveien. Vegen vil her gå i
en 500 m lang tunnel under Hagaløkka fram til
Hagaløkkveien. Det etableres nye bruer over jernbanen og Askerelva sør for eksisterende bruer, og
E18 går deretter inn i en ny tunnel mellom Lensmannslia og Asker vgs. Denne tunnelen blir om lag
1 000 m lang og munner ut ved Jørgensløkka øst
for Fusdal. E18 har fire felt på strekningen, og
tunnelene vil ha to separate løp.
I vest vil nytt rampesystem på Drengsrud koble
E18 til hovedsamleveg i dagens E18-trasé og
lokalvegnettet. Ny gangbru over E18 gir bedre
forbindelse mellom Drengsrud og Ånnerud. I øst
vil ramper fra hovedsamlevegen kobles på E18 like
øst for tunnelmunningen ved Jørgensløkka. Disse
fortsetter som egne felt på E18, slik at E18 videre
mot Høn vil ha 6 felt.
Ved Hønsjordet etableres to korte lokk over E18,
på henholdsvis 65 og 135 meter. Disse demper
barriereeffekten og gir mulighet for kryssing for
gang- og sykkelforbindelse. Det er to varianter av
alternativet ved Hønsjordet: kobling med 2.B
krever fire felt i vestgående retning, kobling med
2.A tre felt vestover. De to variantene har
sykkelveg henholdsvis sør og nord for E18.
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Figur 2-12: Alternativ 1.A, her vist med Røykenveien i tunnel etter alt. 3.B og koblet med alt. 2.B
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2.5.3 E18 Drengsrud –Høn, alternativ 1.B: Tunnel
Drengsrud–Fusdal
Ny veg svinger av mot sør fra dagens E18 i
området ved Drengsrud og senkes til et nytt
tunnelpåhugg under Drammensveien. Vegen vil
her gå i en 1,7 km lang tunnel under Hagaløkka og
Askerelva og munner ut ved Fusdal, om lag 250 m
lenger vest enn alternativ 1.A. E18 har seks felt på
strekningen, og tunnelene vil ha to separate løp.
I vest vil nytt rampesystem på Drengsrud koble
E18 til hovedsamleveg i dagens E18-trasé og
lokalvegnettet tilsvarende som i alt. 1.A. Ny
gangbru etableres over E18 mellom Drengsrud og
Ånnerud. I øst vil det etableres et fullt kryss på
Fusdal, med ramper både vestover og østover.
Ramper fra hovedsamlevegen går planskilt under
ramper til Røykenveien og lokalvegsystemet. Det
etableres tilknytninger til lokalvegnettet på begge
sider av kryssområdet, og disse vil også fungere
som adkomst til framtidig utbygging på
Hønsjordet og Jørgensløkka.
Det kan være aktuelt å bygge krysset i etapper,
slik at vestvendte ramper først etableres når
utbygging i tilgrensende områder gjør dette mer
aktuelt.
Sør for Hønsjordet etableres en bred bru for gangog sykkeltrafikk ved Undelstad og et lokk over E18
ved Høn, om lag 135 meter langt. Disse demper
barriereeffekten og gir mulighet for kryssing.
Figur 2-13: Alternativ 1.B, her vist med Røykenveien i tunnel etter alt. 3.C
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2.5.4 Røykenveien, alternativ 3.A: Kollektivfelt
langs dagens veg

2.5.5 Røykenveien, alternativ 3.B: Tunnel fra
Lensmannslia til Fusdal

2.5.6 Røykenveien, alternativ 3.C: Tunnel fra
Lensmannslia til Jørgensløkka

Røykenveien vil i alternativ 3.A utvides med
kollektivfelt i begge retninger fra Lensmannslia til
kryss med Jørgensløkka. Bleikerveien fortsetter
som bussveg mot sentrum, mens biltrafikk følger
Jørgensløkka, som legges om i ny trasé fram til
rundkjøring på hovedsamlevegen ved Fusdal.

Røykenveien vil i alternativ 3.B utvides til fire felt i
dagens trasé fra Lensmannslia til tunnelpåhugg
ved brannstasjonen. Her etableres også ramper
mot Bleikerveien, som går på hver side av portalen
og opp på tunneltaket, til eksisterende kryss
Røykenveien–Bleikerveien. Både sentrumsrettet
trafikk og E18-rettet trafikk vil ledes ned i
tunnelen fram til Fusdal. Tunnelen har to løp og
blir 640 m lang. Ved nordre påhugg rett etter
kryssing under Jørgensløkka ledes et av feltene fra
hvert løp til rundkjøringen med hovedsamlevegen.
De to feltene med E18-rettet trafikk rampes
planskilt inn på hovedsamlevegen.

Røykenveien vil i alternativ 3.C utvides til fire felt i
ny trasé fra rundkjøringen med Lensmannslia til
tunnelpåhugg vest for brannstasjonen. Dagens
Røykenvei knyttes til Bleikerveien som lokalveg.

Siden Røykenveien i denne løsningen vil ha mer
begrenset kapasitet enn i alt. 3.B og 3.C, etableres
det ikke planskilt kryss med hovedsamlevegen.
Røykenvei alternativ 3.A kan kombineres med
begge løsninger for E18.
For gang- og sykkeltrafikken vil det etableres
gjennomgående gang- og sykkelveg langs
Røykenveien-Bleikerveien mot sentrum, denne
krysser på lokk over hovedsamlevegen. Samtidig
vil traseen langs Lensmannslia oppgraderes, siden
denne vil være raskeste veg til kollektivterminalen. Fredtunveien vil også kunne benyttes fra sør
som i dag, med kryssing over hovedsamlevegen på
bru ved Asker vgs. Videre vil gang- og sykkelvegen
fra Jørgensløkka mot Bleikerveien oppgraderes.
Disse traseene er felles for alle alternativer på
parsell 3.

Busstrafikken vil få kollektivfelt sør for rundkjøringen med Lensmannslia og følger deretter
Bleikerveien mot sentrum. Trafikkmengden her på
avlastet veg vil være moderat, og
framkommeligheten for buss vil bli god. Fra
krysset Bleikerveien–Jørgensløkka stenges
Bleikerveien for gjennomkjøring mot sentrum for
ordinær trafikk, slik at bussen får prioritet.
Røykenvei i tunnel i alternativ 3.B kan kun
kombineres med alternativ 1.A for E18.
Alternativ 3.B kan også om ønskelig utformes med
samme tunnelpåhugg og løsning for lokalveg ved
Lensmannslia som alt. 3.C
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Tunnelen har to løp og blir 1,0 km lang. Den
munner ut i skråningen nord på Jørgensløkka, like
ved nytt kryss på E18. Rundkjøring gir forbindelse
til ramper vestover og østover på E18 og lokalt
vegnett.
Busstrafikken vil få kollektivfelt sør for rundkjøringen med Lensmannslia og følger deretter Bleikerveien eller Lensmannslia mot sentrum. Trafikkmengden på avlastet veg vil være noe større enn i
alt. 3.B, da sentrumsrettet trafikk også i stor grad
vil kjøre her. Framkommeligheten for buss vurderes imidlertid som tilfredsstillende. Fra krysset
Bleikerveien–Jørgensløkka mot sentrum etableres
kollektivfelt. Det vil også være mulig å forbeholde
denne delen av Bleikerveien for buss, slik som i
alt. 3.B. Alternativt kan Lensmannslia stenges for
gjennomkjøring og busstrafikken ledes dit. Dette
vil utredes nærmere i neste planfase.
Gang- og sykkelveg fra Jørgensløkka får planskilt
kryssing av hovedsamlevegen ved Askerveien
Røykenvei i tunnel i alternativ 3.C kan kun
kombineres med alternativ 1.B for E18.
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Figur 2-14: Røykenvei i dagen, alternativ 3.A
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Figur 2-15: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.B
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Figur 2-16: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.C
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2.5.7 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.A:
E18 i tunnel Holmen–Nesbru
I alternativ 2.A vil E18 følger dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram mot Grønlia,
se figur 2-17. Fra Hønsjordet til Grønlia utvides
tverrprofilet til fullverdig seksfelts veg med
skulder. Dette krever kun mindre inngrep, siden
dagens veg har 6 felt på store deler av
strekningen, men bussveg og sykkelveg sør for E18
vil medføre inngrep i bebyggelsen.
Rett vest for Grønlia kobles det på felter fra
Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) på E18,
og det fører derfor til behov for 4+4 felt på
vekslingsstrekningen fram til Holmen.
Rett vest for dagens Holmenkryss senkes
veglinjen, før E18 går inn i en 1,1 km lang
fjelltunnel fram til Nesbru. Tunnelen bygges med
to løp med 3 felt i hvert. Ved begge
tunnelmunninger etableres ramper til
hovedsamleveg, og fra Nesbru til Slependkrysset
vil det bli en vekslingsstrekning med 4+4 felt
tilsvarende som ved Holmen. To av feltene går av
til Slependkrysset, og ytterligere to felt til
hovedsamleveg mot Sandvika. E18 fortsetter
videre i tunnel mot Sandvika (Sandvikstunnelen),
med påhugg under Sandviksveien, like øst for
krysset med Slependveien.
Pårampe fra Slependkrysset til E18 østover
avsluttes før Slependtunnelen, slik at denne får to
felt i østgående retning. I vestgående retning tar
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tredje felt i tunnelen av til Slependkrysset før
rampe fra hovedsamlevegen kobles på.
Hovedsamleveg og lokalt vegnett
Ramper fra E18 ved Holmen ledes til kryss med
Kirkeveien over tunnelportalen ved dagens
Holmenkryss. Gang- og sykkelforbindelsen mot
Holmen går under rampene.
Fra Holmen til Nesbru fortsetter
hovedsamlevegen i dagens E18-trasé til Nesbru,
hvor det blir rundkjøring med forbindelse til
Billingstadsletta, før hovedsamlevegen ledes inn
på ramper mot E18.
Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i
dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også være
forbindelsen til E16.
Billingstadsletta beholdes som tofelts veg fram til
ny adkomst til Ikea og næringsarealene langs
Billingstadsletta. Herfra blir det fire felt fram til
Nesøyveien.
Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil
kunne passere.
Tilkobling av Slemmestadveien
(Syverstaddiagonalen)

eksisterende kollektivfelt på dagens veg mot
Holmen.
Vegen krysser jordet nord for dagens veg, går inn i
en kort tunnel (200 m) under Syverstad gård og
fortsetter nord til E18 hvor den kobles på
hovedvegen med planskilte ramper mot øst.
Lokk
Ved Hofstad skole etableres lokk for E18, og dette
vil være 155 m langt. Bussvegen vil gå i egen
betongkulvert parallelt med E18.
Ved Grønlia etableres en bred gangbru for å sikre
forbindelse fra Vakås/Hofstad mot Holmen og
grøntområdene i Grønlia.
Øst for Holmenkrysset etableres et 17 m langt lokk
til erstatning for dagens gangbru, noe som vil sikre
god gang- og sykkelforbindelse på tvers av
hovedsamlevegen.
Ved Holmen kirke etableres et 80 m langt lokk
over E18 for å redusere barrierevirkningen mellom
boligområdene nord og sør for dagens veg.
Lengden på lokk vil være gjenstand for mer
detaljerte vurderinger i neste planfase.

Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i
Slemmestadveien ved vestre del av jordet på
Syverstad. Kollektivtrafikken vil få eget felt
utenom rundkjøringen og ledes inn på
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Figur 2-17: E18 alternativ 2.A
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2.5.8 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.B:
E18 i tunnel Haga–Nesbru
Alternativ 2.B vil E18 følge dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram til Haga, se
figur 2-18. Her vil det være tre felt i østgående
retning, og fire felt i vestgående retning.
Ved Haga tar det av ramper til hovedsamleveg i
dagens E18-trasé. E18 går så inn i tunnel gjennom
et skrått påhugg vest for Hofstad skole. Tunnelen
vil være 2,5 km lang og munner ut ved Nesbru
samme sted som i 2.A. Tunnelen bygges med to
løp med tre felt i hver. Som i alt. 2.A vil ramper fra
hovedsamlevegen kobles på øst for tunnelen, og
fortsette som det 4. feltet i hver retning videre
mot Slependen. Løsningen for Slependen er
identisk med 2.A.
Hovedsamleveg og lokalt vegnett
Ramper fra E18 ved Haga legges i dagens E18trasé fram til Grønlia hvor de flettes sammen med
Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) til en
firefelts hovedsamleveg i dagens E18 videre mot
Holmen. Dagens Holmenkryss erstattes av en stor
rundkjøring, som gir forbindelse til Kirkeveien og
lokalvegnettet på Holmen.
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Fra Holmen til Nesbru fortsetter hovedsamlevegen i dagens E18-trasé fram til rundkjøring ved
Nesbru, med forbindelse til Billingstadsletta, før
hovedsamlevegen ledes inn på ramper mot E18.
Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i
dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også være
forbindelsen til E16.
Billingstadsletta beholdes som tofelts veg fram til
ny adkomst til Ikea og næringsarealene langs
Billingstadsletta. Herfra blir det fire felt fram til
Nesøyveien.
Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil
kunne passere.
Tilkobling av Slemmestadveien
(Syverstaddiagonalen)
Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i
Slemmestadveien ved vestre del av jordet på
Syverstad. Kollektivtrafikken vil få eget felt
utenom rundkjøringen og ledes inn på
eksisterende kollektivfelt på dagens veg mot
Holmen.

i kanten av jordet inn mot Grønlia fram til
sammenkobling med hovedsamlevegen nord for
Reistad.
Lokk
Ved Hofstad skole etableres lokk over
hovedsamleveg og bussveg. Dette vil være 50 m
langt.
Ved Grønlia etableres et kort lokk (30 m langt) for
å sikre forbindelse fra Vakås/Hofstad mot Holmen
og grøntområdene i Grønlia. I tillegg vil hovedsykkelvegen krysse over lokket.
Øst for Holmenkrysset etableres et 17 m langt lokk
til erstatning for dagens gangbru, noe som vil sikre
god gang- og sykkelforbindelse på tvers av
hovedsamlevegen.
Ved Holmen kirke etableres et 80 m langt lokk
over E18 for å redusere barrierevirkningen mellom
boligområdene nord og sør for dagens veg.
Lengden på lokk vil være gjenstand for mer
detaljerte vurderinger i neste planfase.

Syverstaddiagonalen krysser jordet, går inn i en
kort tunnel (190 m) under Syverstad gård og ligger
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Figur 2-18: E18 alternativ 2.B
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3

Metode

3.1

Definisjon

Utredningen er gjort med utgangspunkt i
metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser. Metodikken følger utgaven
fra 2010, ettersom arbeidet med denne
utredningen startet opp før revidert håndbok ble
utgitt i 2014. Håndbok V712 (utgave 2010)
definerer landskapsbilde slik (1):
Et område som er formet under påvirkning
fra og samspillet mellom naturlige og
menneskeskapte faktorer.
I håndboken heter det videre at tema
landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle
kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres
som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både
hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra
omgivelsene og hvordan landskapet oppleves fra
vegen (reiseopplevelse). Landskapsbilde omfatter
omgivelsene fra tette bylandskap til det uberørte
naturlandskap. Dersom det aktuelle planområdet
berører byområder, kan det være aktuelt å bruke
bybilde istedenfor landskapsbilde. I denne
analysen brukes begrepet landskapsbilde.

3.2

innhold, forståelsen av historien, vektlegges under
tema kulturmiljø.
Byens/stedets sosiale liv og betydning for de som
bor i eller er brukere av et område er behandlet
under temaet nærmiljø og friluftsliv. I tema
landskapsbilde er det områdenes visuelle
kvaliteter som blir behandlet.
De visuelle virkningene av for eksempel et
støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra vegens
omgivelser omtales under landskapsbilde.
Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter
som følge av støy, støv, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, omtales under nærmiljø og
friluftsliv.
De visuelle forholdene knyttet til naturlandskapet
og vegetasjon som visuelt element i landskapet
behandles under tema landskapsbilde, mens
artenes betydning i et økologisk perspektiv
behandles under tema naturmiljø.

Tematisk avgrensing

De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet,
kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges
under landskapsbilde. Landskapets historiske
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3.3

Registreringskategorier

Følgende elementtyper skal registreres:
 landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter,
fjell, rygger m.m.)
 vegetasjon (sammenhengende
vegetasjonsdekker, skogsarealer,
vegetasjonsbelter, parker, alleer m.m.)
 vann (innsjøer, bekker og elver)
 bebyggelse (bebyggelsestyper,
bebyggelsesstruktur, rommene mellom
bygningene m.m.)
 andre elementer (veger, gater, kraftlinjer,
akser, utsiktspunkter, siktakser, landemerker,
monumentalbygg m.m.)
Hvert element skal kartfestes og beskrives i korte
trekk. Det kan bl.a. redegjøres for skalaforhold,
retninger, romvirkninger og strukturer.
Planområdet skal så deles inn i områder der det
skilles mellom områder som har ulik visuell
karakter. Etter at områdene er fastlagt, skal det gis
en karakteristikk av hvert av områdene. I
beskrivelsen skal det redegjøres for områdenes
karakter, skala og hvilke elementer som inngår i
dette.

3.4

Verdi

For å fastsette verdien av landskapsbildet er det
nødvendig å se på de ulike komponentene i
landskapsbildet, slik de er nevnt over. De ulike
komponentene tillegges vekt etter hvilken

123134-PLAN-RAP-002

betydning de har for landskapsbildet i det aktuelle
landskapet.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i tre ulike
områdetyper:
 områder der naturlandskapet er dominerende
 områder i spredtbygde strøk
 områder i by og tettbygde strøk
Hvert delområde skal plasseres i en av de tre
områdetypene.

virkning på store områder, mens det ved
nærvirkning først og fremst påvirker et mindre
område. Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket i
forhold til landskapsbildet er gitt i tabell 3-2
hentet fra Håndbok V712 (utgave 2010).
Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort
negativt omfang til stort positivt omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Det er utarbeidet kriterier for hver områdetype,
kriteriene er gjengitt i tabell 3-1, hentet fra
håndbok V712 (utgave 2010). Utgangspunktet for
verdivurderingen er at områder som er typiske
eller vanlige for stedet har middels verdi. Det skal
spesielt redegjøres for hvert enkelt områdes
klassifisering.
Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner
fra liten verdi til stor verdi:
Liten Middels Stor

3.5

Omfang

Tiltakets omfang beskrives gjennom virkning på
elementene i landskapet. Omfanget er knyttet til
endring av terreng/landform og tiltaket som
visuell barriere, tiltakets eksponering og
landskapets sårbarhet. Inngrepets virkning på
landskapsbildet vurderes som fjernvirkning eller
nærvirkning. Ved fjernvirkning har inngrepet
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Tabell 3-1: Kriterier for å bedømme verdi for landskapsbilde. Fra Håndbok V712 (utgave 2010).
Liten verdi
Områder der naturlandskapet er
dominerende



Middels verdi

Områder som har reduserte visuelle
kvaliteter




Områder i spredtbygde strøk




Områder i by og tettbygde strøk




3.6

Områder med reduserte visuelle
kvaliteter
Områder hvor landskap og
bebyggelse/anlegg til sammen utgjør et
mindre godt totalinntrykk



Områder som bryter med byformen og
utgjør et mindre godt totalinntrykk
Områder som har reduserte eller dårlige
visuelle kvaliteter eller utgjør et mindre
godt totalinntrykk.







Stor verdi

Områder med visuelle kvaliteter som er
typiske/ representative for landskapet i
et større område/region
Områder med visuelle kvaliteter som
utgjør et vanlig godt totalinntrykk



Områder med visuelle kvaliteter som er
typiske/ representative for landskapet i
et større område/region
Områder hvor landskap og
bebyggelse/anlegg til sammen utgjør et
vanlig godt totalinntrykk



Områder som er tilpasset byformen og
utgjør et vanlig godt totalinntrykk
Områder med visuelle kvaliteter som er
vanlige eller utgjør et vanlig godt
totalinntrykk









Områder med spesielt gode visuelle
kvaliteter, som er uvanlige i et større
område/region
Områder der landskapet er unikt i
nasjonal sammenheng
Områder med spesielt gode visuelle
kvaliteter, som er uvanlige i et større
område/region
Områder hvor landskap og
bebyggelse/anlegg til sammen utgjør et
spesielt godt eller unikt totalinntrykk
Områder som forsterker byformen og
utgjør et spesielt godt totalinntrykk
Områder som har spesielt gode visuelle
kvaliteter eller utgjør et spesielt godt
totalinntrykk

Konsekvens

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde
verdien av et område/forekomst med omfanget
av inngrepet. Som det framgår av
konsekvensviften på neste side angis
konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor
positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ
konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek
som angir intet omfang og ubetydelig/ingen
konsekvens.
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Tabell 3-2: Kriterier for vurdering av omfang. Fra Håndbok V712 (utgave 2010).
Stort positivt
omfang

Middels positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt
omgang

Stort negativt
omfang

Tiltakets
lokalisering og
linjeføring

Neppe aktuell

Tiltaket vil
stedvis
framheve landskapets/stedets
form og
elementer, og
tilføre
landskapet nye
kvaliteter

Tiltaket vil
stort sett være
tilpasset/ha
visuell
forankring i
landskapets/
stedets form
og elementer

Tiltaket er stedvis
dårlig tilpasset/har
stedvis dårlig visuell
forankring i
landskapets/stedets
form og elementer

Tiltaket vil være
dårlig tilpasset
til/forankret i
landskapets/stedets
form og elementer

Tiltakets
dimensjon/skala

Tiltaket vil
erstatte eller
endre
eksisterende
veger eller
anlegg slik at
tiltaket vil stå i
et harmonisk
forhold til
landskapets/
omgivelsenes
skala

Tiltaket vil
erstatte/endre
eksisterende
veger eller
anlegg slik at
tiltaket vil stå i
et noe mer
harmonisk
forhold til
landskapets/
omgivelsenes
skala

Tiltakets
dimensjon vil
stort sett stå i
et harmonisk
forhold til
landskapets/
omgivelsenes
skala

Tiltakets dimensjon
vil stå i et lite
harmonisk forhold
til landskapets/
omgivelsenes skala

Tiltakets dimensjon
vil sprenge
landskapets/
omgivelsenes skala

Tiltakets
utforming

Tiltakets
utforming vil
framheve
omgivelsenes
kvaliteter/
særpreg

Tiltakets
utforming vil
styrke
omgivelsenes
kvaliteter/
særpreg

Tiltakets
utforming vil
stort sett være
tilpasset
omgivelsene

Tiltakets utforming
vil stedvis være
dårlig tilpasset
omgivelsene

Tiltakets utforming
vil være dårlig
tilpasset
omgivelsene

Figur 3-1: Konsekvensvifta fra Håndbok V712
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3.7

Reiseopplevelse

Idealet er at reisen skal være en sammenhengende rik opplevelse for den kjørende. Reiseopplevelsen bør ha en god rytme og gi den
reisende stimulanser tilpasset fartsnivået.
Opplevelsen av en reise kan deles inn i sekvenser.
En sekvens er områder med visse fellestrekk som
gjør at de identifiseres som noe eget.
For at reiseopplevelsen skal være meget god bør
følgende kriterier være oppfylt:
 vegens linjeføring skal gi trafikanten en god
opplevelse av vegens omgivelser, og den skal
være tilpasset både trafikant og landskap
 sekvensen skal ha god opplevelseskvalitet.
Reisens sekvenser bør ha omgivelser som er
lette å lese og som gir god stimulans
 reisen skal inneholde et tilstrekkelig antall
referansepunkter som skal fungere som
orienteringspunkter og høydepunkter, og
skape en forventning.
 reisen skal ha god rytme. Rytmen vurderes
mellom sekvenser og referansepunkter i
hovedsekvensen. Det bør være god overgang
mellom disse. Det optimale rytmeforløpet vil
ha en tidsramme på 3-8 minutter.
 reisen skal ha en god veksling og variasjon
mellom ulike sekvenser.
 den reisende skal kunne oppleve landskapets
særpreg eller spesielle karaktertrekk.
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Ved vurdering av reiseopplevelse vil fartsgrensen
ha betydning. Et menneske må se en utsikt i 5
sekunder for å danne seg et klart bilde av motivet.
Det tilsvarer en strekning på ca. 125 m i 90 km/t.
Reiseopplevelsen vurderes i forhold til 0alternativet og karakteriseres som: meget god,
god eller mindre god.

3.8

Innhenting av informasjon

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:





Foreliggende planer fra Asker kommune
Kontakt med fagpersoner i kommunen
Egne befaringer
Bruk av tilgjengelig litteratur og Internett for å
finne relevant informasjon om temaet
 Informasjon fra velforeninger gjennom
medvirkningsmøter
 NIJOS Nasjonalt referansesystem for landskap
 Kartstudier og studier av ortofoto, (Google
Earth, Gule sider m.v.)

3.9

omgivelsene og hvordan landskapet
oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse).
En vanlig definisjon av landskap er et
område som er formet under påvirkningen
fra og samspillet mellom naturlige og
menneskelige faktorer. Byen er i denne
betydning en type landskap. Begrepene
landskapsbilde eller bybilde brukes i denne
sammenheng om de visuelle omgivelsene.
Det må tydeliggjøres hvilke fordeler og
ulemper tiltaket har for landskaps- og
bysituasjonen i Asker i form av lokalisering,
linjeføring, skala og fjernvirkning. Områder
som øker sitt potensial og sine muligheter
og tilsvarende senker kvaliteter og
muligheter må synliggjøres.

Planprogram

Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor temaet landskapsbilde:
Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler
de visuelle kvalitetene i omgivelsene og
hvordan disse endres som følge av et
vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan
tiltaket er tilpasset landskapet sett fra
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4
4.1

Landskapsanalyse
Influensområde

Planområdet omfatter de områder som fysisk
berøres av de ulike alternativene for ny E18
mellom Drengsrud og Slependen. Dette ligger fast
for alle fagtema som utredes.
Influensområde for landskapsbilde defineres som
det området som visuelt berøres av de ulike
vegalternativene. Dette kan dermed strekke seg til
dels langt ut over planområdet. Figur 5-1 og
registreringskartet viser influensområdets
utstrekning for tema landskapsbilde.
I tillegg til detaljerte registreringer innenfor planog influensområdet er det gjort en mer
overordnet registrering av landskapsbildet i et
større område der planområdet inngår som en
del. Hensikten med dette er å kunne gi en mer
overordnet beskrivelse av området. Verdi
vurderes innenfor influensområdet.

4.2

Overordnede karakteristiske trekk

Referansesystemet for landskap deler Norge inn i
45 landskapsregioner basert på store likhetstrekk i
landskapet. Landskapsregionene er videre inndelt
i underregioner hvor landskapets typiske
kjennetegn er mer beskrevet.

Landskapsregionen er den mest bebygde og
urbane i østlandsområdet, men den fremstår ikke
slik over alt. Det finnes et stort mangfold av ulike
landskapstyper, fra reine asfalt- og
betonglandskap til ubebygde fjord- eller
skoglandskap. Indre deler av Oslofjorden med sine
bydeler/forsteder har et sterkt urbant preg.
Likevel klarer omkringliggende åser og
grønnstrukturer i boligområdene mange steder å
dempe bebyggelsens fjernvirkning betydelig.
Med åsene i ryggen og fjorden foran, tilbyr
regionen et bredt spekter av nærrekreasjonsområder. Det gjør at både menneskers bruk og
aktivitet i større grad enn andre steder kan prege
den enkeltes landskapsopplevelse. På fjorden er
båttrafikken en pulserende del av fjordlandskapet
sommerstid. Både fjord, skog, bebyggelse, veier,
biler, båter og mennesker utgjør viktige
komponenter i landskapet. Sammensetningen
varierer, og her finnes en mosaikk av storby-,
småby-, tettsteds-, fjord-, skog- og
jordbrukslandskap.

Planområdet ligger innenfor landskapsregion 2,
Oslofjorden, underregion 2.1 Indre Oslofjord.
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Figur 4-1: Planområdet ligger innenfor landskapsregion 2, Oslofjorden, som vises med rød farge på kartet. Underregion er 2.1
Indre Oslofjord. Kilde: NIJOS.

SIDE 50

Desember 2015

123134-PLAN-RAP-002

Statens vegvesen Region øst
4 Landskapsanalyse

Figur 4-2: Høydelagskart med inntegnet influensområdegrense for tema landskapsbilde.
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4.3

Landform/terrengform

Med landform menes de overordnede formene i
landskapet som dannes av berggrunnen eller
erosjon av denne. Begrepet terrengform brukes
om de mindre formene i landskapet som i større
grad er dannet av mindre fjellformasjoner og
løsmasser.
Det indre fjordbassenget er omsluttet av en
utflytende, lav skålform hvor en sterk urbanisering
er fremtredende i landskapsbildet. Lavadekkenes
brattkanter helt i nord, Skaugumåsen, Bergåsen,
Hagahogget og Furuåsen, er karakteristiske trekk i
landskapet og lukker fjordrommets bakre vegg.
Fjordens vannspeil er et sentralt element, som
også preger områdets totale landskapskarakter.
Fjordbassenget er oppstykket av et større antall
små øyer, holmer og skjær, dannet av
nordøstgående kalkrygger.
Vardåsen sørvest for Asker sentrum, en skogkledd
fjelltopp, er karakteristisk i dette landskapet.
Skaugumåsen er også tydelig markert i landskapet.
Det opprinnelige nordøst-sørvestgående
foldelandskapet i Oslofjorden med langsgående
rygger med kalk og leireskifer skaper tydelige
retninger i landskapet. Dette vises godt på
grøntdragene på registreringskartet.
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Figur 4-3: Skaugumåsen, Bergåsen og Hagahogget kan sees bakerst i bildet. Bildet er tatt fra parken ved
Asker rådhus.

4.4

De viktigste større sammenhengende
grøntdragene innenfor influensområdet er:

Vegetasjon

Da dette er landets mest bebygde region har det
meste av vegetasjonen måttet vike for storbyens
utvikling. De grønne områdene er derfor svært
fragmentarisk fordelt og dekker totalt sett lite
areal. Vegetasjon opptrer som små lommer
mellom boligfelt, som tynne border langs elver, på
knauser og rygger på land og ved strender, i steile
skråninger langs fjorden, i og under utilgjengelige
skrenter og bratte berg, langs kanter, som
bekransning av innsjøer og i sentrumsområdenes
parker.
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 Askerelva fra Semsvannet til Bondivannet.
 Langenga fra Askerhallen/Risenga til
Leangbukta.
 Sammenhengende grøntdrag fra Bleikerveien
ved Fusdal til Leangbukta.
 Syverstadskogen (kalles ofte Grønlia) ligger sør
for Holmen. Den har to åsrygger og mellom
dem ligger Syverstaddammene som ble anlagt
for isproduksjon ca. 1890. Her råder vannliljeidyll. Fire hoppbakker ligger i åsens nordside.
Sør for Grønlia ligger Syverstad gård med
omkringliggende kulturlandskap. Området har
verdi som et grøntområde i tettbebyggelsen og
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inneholder flere turveier. Hvalstadskogen
ligger som en grønn lunge på den andre siden
av Slemmestadveien.
 Hvalstrand bad ligger ganske langt inn i
Leangbukta og inneholder en fin stor
sandstrand, gresslette og skogkledde knauser.
Badeanlegget er i funkisstil fra 1934 og huser
en av Norges flotteste funkisrestauranter.
Kyststien i Asker passerer gjennom
badeplassen.
 Grøntdraget langs Neselva
De sammenhengende grøntdragene bryter opp
det bebygde landskapet og har opplevelsesverdi i
terrengformer og et variert vegetasjonsdekke.

Gjenværende jordbruksareal/kulturlandskap
innenfor influensområdet er:
 Fusdal, jordbruksareal tilknyttet Fusdal gård.
 Syverstad gård med omkringliggende
kulturlandskap.
 Mindre jordbruksarealer ved Bondi,
Jørgensløkka og Haga.
 Landås- og Hønsjordene. Kulturlandskapet her
vil etter hvert gå tapt, da det er avsatt til
boligformål og skole i kommuneplanens
arealdel.

Jordbruksområdene er i stor grad blitt nedbygd.
Det finnes små lommer med dyrket mark inni
blant boligområdene. Et fåtall steder finnes større
jordbruksområder som sammenhengende belter
mellom bebyggelsen og storskogen, blant annet
sør for Semsvannet. Det åpne og helhetlige
kulturlandskapet sør for Semsvannet ligger
utenfor det definerte influensområdet.

Figur 4-4: Hønsjordene sett fra Hønsveien.
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Figur 4-5: Kulturlandskapet ved Fusdal gård.

Figur 4-6: Grøntdraget i forlengelsen av Fusdal gård, strekker seg
helt ned til Leangbukta.

Figur 4-7: Atkomsten til Syverstad gård.

Figur 4-8: Hvalstrand bad.
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4.5

Vann

Innsjøene er få og har en beskjeden visuell
framtoning. Mindre elver finnes, de fleste er bare
delvis synlige på grunn av byggverk og lukking
med rør.
Viktige innsjøer og elver innenfor influensområdet
er:
 Askerelva, som renner fra Semsvannet til
Bondivannet. Deler av elven gjennom Asker
sentrum er sterkt urbanisert og delvis
gjenbygd, men partiet ved Askerdammen er
nylig opprustet. Elva ligger dypt i terrenget og
er lite synlig.
 Bondivannet
 Syverstaddammen ved Grønlia
 Neselva
Østre deler av influensområdet, ved Holmen,
Leangbukta og Slependen, har et maritimt miljø.
Fjordens vannspeil er det mest sentrale element
og preger sterkt områdets totale
landskapskarakter. Vannspeilet er oppstykket av
et større antall små øyer, holmer og skjær.
Leangbukta er et tydelig avgrenset landskapsrom.

4.6

Bebyggelse

Influensområdet preges av tett bebyggelse hvor
boligbebyggelse dominerer det bebygde arealet.
Boligområdene består i hovedsak av
villabebyggelse. Blokkbebyggelse, kontor- og
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Figur 4-9: Askerelva som er gjenåpnet, her sett
ved Askerdammen.

Figur 4-10: Neselva langs Fekjan.

næringsbygg er konsentrert rundt Asker sentrum,
på Holmen og Slependen.

ulike perioder er godt bevart. Nye
kjøpesentre/forretningsgårder er bygd i
tilknytning til den eldre bebyggelsen, men er gitt
en tilbaketrukket beliggenhet som gjør at de ikke
dominerer bybildet. Noen av de nye bygningene
er imidlertid bevisst eksponert som signalbygg,
som for eksempel Torvgården som danner
fondmotiv for stasjonsplassen.

E18 ligger parallelt med strandlinjen i det indre
fjordbassenget og forsterker fjordens buede
avslutning. Sammen med bebyggelsen, som er
knyttet opp mot transportnettet, ses dette som
tydelige linjedrag i landskapet. Nord for vegen
ligger bebyggelsen i den slake lia opp mot en skarp
avgrenset markagrense.
Jordbrukslandskapet med spredt gårdsbebyggelse
ligger enkelte steder som en buffer mellom byen
og marka.

Sammenvevingen av eldre og ny bebyggelse gjør
at sentrum har beholdt mye av sin opprinnelige
karakter og gatestruktur med mindre butikker
som aktiviserer gatemiljøet.

Bebyggelsen i Asker sentrum, øst for Askerelva,
har en bymessig struktur med gater og kvartaler
og utstrakt bruk av tegl i fasader. Bebyggelsen fra
Desember 2015
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Historisk bakgrunn
Sentrum lå opprinnelig i tilknytning til
Askergårdene, like ved Asker kirke og med
Kongeveien som gikk mellom tunene. I forbindelse
med etableringen av jernbanen i 1872, vokste det
frem et sentrum med butikker og villaer i området
rundt stasjonen. Sentrale funksjoner ble
etterhvert flyttet nærmere stasjonsområdet bl.a.
til Venskaben (Askers festivitets- og
kommunelokale fra 1905). Mellom dette og
Askergårdene ble Asker Rådhus reist på 1960tallet.
Askergårdene og det yngre bygningsmiljøet ved
Venskaben har høy bygningshistorisk verdi på
grunn av rikt mangfold og høy autentisitet.
Området, sammen med det mellomliggende,
moderne rådhuset, utgjør et kulturmiljø med
meget høy identitetsverdi for lokalsamfunnet.
Sammen med de estetiske kvaliteter ved miljøet
gir dette en høy opplevelsesverdi.

Figur 4-13: Asker kulturhus med sitt moderne uttrykk.
Byrommet «Bakerløkka” i forkant.

Figur 4-14: Østre Asker gård, i dag Asker
kulturskole.

Ved stasjonsområdet fikk Asker sin første
sentrumsgård, Fusdalgården, som fortsatt står der
uforandret fra den gang. Sammen med
Apotekgården danner dette et lite trehusmiljø.
Villa Hasselbakken er den eldste bygningen av det
gamle Asker sentrum. Det meste av dagens Asker
sentrum har sitt utspring fra denne gården.

Figur 4-11: Villa Hasselbakken.
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Figur 4-12: Boligbebyggelse ved Fusdal terrasse.
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4.7

Andre elementer

Asker kirke, Asker rådhus, Ikea, Vardåsen og
Skaugumåsen er de sterkeste landemerkene i
området. Asker kirke ligger på et høydedrag og er
godt synlig i landskapet fra flere ståsted. Vardåsen
er en karakteristisk åstopp i området. Åsen ligger
for seg selv og har utsikt i alle retninger. Vardåsen
var derfor et naturlig valg som Askers
varslingssted da det ble bygd opp en kjede av
varder i vikingtiden eller kanskje tidligere. Her
kunne en se fra topp til topp og sette ild på
vardene når angrep var underveis. Boligblokkene
på Hagaløkka er også framtredende i
landskapsbildet, særlig når en kommer kjørende
på E18 i retning vestover.
Det er flere markerte siktlinjer i området med
gløtt ut til fjordlandskapet. Fra E18 ved Drengsrud
kan en se helt inn til Oslo sentrum og
Holmenkollen. Registreringskartet viser tydelige
siktlinjer i landskapet.
De skogkledde ryggene som Skaugumåsen,
Hagahogget/Bergåsen og Furuåsen danner
sammen med Vardåsen markerte silhuettlinjer i
landskapet.

4.8

Skala

Med skala menes landskapets iboende
dimensjoner. Landskapet kan deles inn i forhold til
de store, overordnede landskapsformasjonene
(storskala landskap), og en mer lokal visuell
oppdeling av landskapet som følge av mindre
landformer (mellomskala landskap) og
terrengformer/vegetasjon/bebyggelse (småskala
landskap). I prinsippet virker alle elementene som
landskapet inneholder inn på landskapets skala.
Det vil si at både vegetasjon, elver/vann og
bebyggelse så vel som landform og terrengform
har betydning for hva slags skala landskapet har.
Landskapet i influensområdet består av et
lavtliggende og skålformet terreng, som sentreres
rundt det indre fjordbassenget. Herifra skrår
terrenget slakt oppover i lia mot en skarpt
avgrenset markagrense, som lukker fjordrommets
bakre vegg. Fra de lavereliggende områdene
oppleves landskapet som moderat/småskala hvor
vegetasjon og mindre terrengformer bidrar til å
dele opp landskapet i mindre rom. Fjordens
vannspeil er det mest sentrale element i regionen,
men er kraftig oppstykket av et større antall små
øyer, holmer og skjær.

E18 ligger parallelt med strandlinjen i det indre
fjordbassenget og forsterker fjordens buede
avslutning. Sammen med bebyggelsen, som er
knyttet opp mot transportnettet, ses dette som
tydelige linjedrag i landskapet.
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Figur 4-15: Asker Rådhus med sitt moderne uttrykk og sin
beliggenhet er et tydelig landmerke for Asker.

Figur 4-16: Boligblokkene på Hagaløkka er fremtredende i
landskapsbildet.

Figur 4-17: Asker kirke ligger på høydedraget nord for Asker
sentrum og er godt synlig i landskapet fra flere ståsted.

Figur 4-18: Vardåsen er en karakteristisk åstopp i området, her sett fra
parken ved Asker kirke.
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5

Verdi-, omfang og konsekvensvurderinger av delområder

For vurdering av verdi, omfang og konsekvens for
tiltaket er strekningen delt inn i 29 underordnede
landskapsområder. Landskapsområdene er delt
inn etter ulik visuell karakter. Inndeling av
delområder er vist på temakart i figur 5-1.
Verdivurdering av alle delområdene er vist på
verdikartet under kapittel 8 Oppsummering
verdier. Denne er basert på kriterier for
verdisetting (tabell 3-1).
Innenfor hvert delområde er det også vurdert
omfang og konsekvens for å tydeliggjøre
forskjellene mellom alternativene. Hovedfokus er
på områdene som blir direkte berørt og får
nærføring av ny veg, samt områder der
veganlegget vil bli godt synlig. Den samlede
vurderingen av omfang og konsekvens for hvert
trasé-alternativ er oppsummert i tabell 8-1 og
tabell 8-2.
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Figur 5-1. Inndeling av delområder. Figuren viser også tiltakets influensområde.
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5.1

LA1: Drengsrud-Borgentoppen

5.1.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet ligger på sørsiden av E18 og omfatter
boligområdene ved Drengsrud og Borgentoppen.
Disse områdene har visuell kontakt med tiltaket. I
nord avgrenses området av næringsområdet
(LA3), som ligger langs E18 og Drammensveien. I
øst grenser området til Hagaløkka/Nedre Borgen
(LA2).

grønt preg, da det flere steder er små skogholt og
rester av dyrket mark mellom husene i tillegg til
hagene. Hagaløkka skole ligger innenfor dette
området. Fra Borgentoppen er det god utsikt over
Asker og Oslofjorden. Det planlegges en utvidelse
av idrettsanlegget ved Borgen skole samt et
boligfelt på ca. 60 enheter.
Verdivurdering
Delområdet inneholder vanlige gode visuelle
kvaliteter. Verdien er middels.

Liten

Middels Stor

Beskrivelse
Delområdet Drengsrud-Borgentoppen er et
område med villabebyggelse. Området har et

Figur 5-2: Delområdets avgrensning.
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Figur 5-3: Boligområdet ved Drengsrud sett fra
øst.
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Figur 5-4: Skråfoto mot Borgentoppen fra
nordvest.
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5.1.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A og 1.B
I begge alternativene etableres et fullt kryss på
Drengsrud. Ny E18-trasé svinger av mot sør fra
dagens E18 i området ved Drengsrud og senkes til
et nytt tunnelpåhugg under Drammensveien.
Tunnelene vil ha to separate løp. Videre vil nytt
rampesystem koble E18 til hovedsamleveg i
dagens E18-trasé og lokalvegnett. Avrampen fra
E18 i østgående retning går i bru over E18. I tillegg
etableres en ny gang- og sykkelvegbru over E18 i
forlengelsen av Borgenveien til Solbråveien.

forutsatt nye støyskjermer langs deler av
Drammensveien mot boligområdene.
E18 endres lite på strekningen lengst vest, og gir
ubetydelige konsekvenser for delområdet
Drengsrud-Borgentoppen.
Omfanget vurderes som lite til intet.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Kryssområdet er omfattende og beslaglegger mer
areal enn dagens løsning. Tiltaket vil likevel være
lite synlig fra delområdet grunnet mye vegetasjon
og næringsbebyggelse som danner en visuell
skjerm. Det er de nye bruene over E18 som ruver
mest. I tillegg etableres et nytt portalområde tett
opp til delområdet. Portalens plassering er noe
forskjellig i de ulike alternativene. Portalen i alt.
1.A har størst nærføring til delområdet.
Virkningen på delområdet er likevel begrenset for
begge løsningene.
Drammensveien utvides med kollektivfelt og egen
gang- og sykkeltrasé, noe som gir inngrep i
eiendommer langs traséen. Til gjengjeld vil
utformingen av anlegget bidra til et kvalitetsløft,
samt gi et strammere og ryddigere gateløp. Det er
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Figur 5-5: Drengsrudkrysset i alternativ 1.B, sett fra øst mot vest.
Alternativ 1.A er tilnærmet identisk bortsett fra tunnelportalen som er
plassert litt lenger bakover i 1.A.

Figur 5-6: E18 gjennom Drengsrud i alt 1.A og 1.B. Drammensveien lengst
til høyre i bildet.

Figur 5-7: Drammensveien går over portal for ny E18 på DrengsrudOreholt. Her alternativ 1.B, men alt. 1.A er nesten identisk.

Figur 5-8: Drammensveien sett fra Drengsrud. Alt 1.A og 1.B.
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Figur 5-9: Snittet viser tiltaket på Drengsrud med Drammensveien helt til høyre, her alternativ 1.B. Drammensveien utvides med kollektivfelt i begge retninger og
egen gang- og sykkeltrasé.

Figur 5-10: Snittet viser tiltaket sett i forhold til delområdet ved Hagaløkka skole, her alternativ 1.B. E18 legges i tunnel og dagens E18-trasé nedgraderes til
hovedsamleveg med egen hovedsykkelveg.
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5.2

LA2: Hagaløkka/Nedre Borgen

5.2.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet omkranses i hovedsak av
næringsområdene i LA3 og LA7. E18 ligger inntil
Hagaløkkaområdet i nord. I sør grenser
delområdet til småhusområdene i LA1.
Beskrivelse
Delområdet Hagaløkka/Nedre Borgen inneholder
mye blokkbebyggelse. Boligblokkene ligger helt
inntil E18 og er fremtredende i landskapsbildet.
Husmannsplassen Oreholt ligger innenfor samme
delområdet og utgjør en kontrast til blokkene.

Figur 5-11: Delområdets avgrensning.
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Verdivurdering
Hagaløkka er et drabantbyområde hvor
bebyggelsen er preget av store, markante og enkle
bygningsvolum. Fasadene har en enkel utforming
og er preget av rasjonelt byggeri. Uteområdene
består av store asfaltarealer med parkering.
Området preges også av de store transportårene
tett på hvor blant annet støy fra E18 bidrar til å
redusere landskapsopplevelsen i området.
Husmannsplassen Oreholt inneholder godt
bevarte bygninger med gode visuelle kvaliteter.
Delområdet gir til sammen et mindre godt
totalinntrykk og vurderes samlet å ha liten til
middels verdi.
Liten

Figur 5-14: Oversiktsbilde av Hagaløkka.

Middels Stor

Figur 5-12: Blokkene har motorvegen som
nærmeste nabo.
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Figur 5-13: Husmannsplassen Oreholt. Godt
bevarte bygninger.
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5.2.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A
I alternativ 1.A vil ny E18 bli lagt i tunnel under
Hagaløkka, mens dagens veg blir nedgradert til en
sentral hovedsamleveg med fire felt, kryss i plan
og 50-60 km/t. Den nye hovedsamlevegen vil få et
gatepreg som er bedre tilpasset/forankret til
omgivelsene enn dagens E18.
Ny E18-trasé ligger i dette området sør for dagens
motorveg, og med nye bruer over jernbanen tett
opp til Hagaløkka-området. Bruene er tillagt stor
vekt i forhold til design. Flere bruer med ulik
utforming og som ikke ligger parallelt kan gi et
rotete inntrykk og et dominerende veganlegg.
Østre portalområde ligger helt i ytterkanten av
Hagaløkka-området. Et større kontorbygg er
forutsatt revet i området hvor tunnelmunningene
etableres. Veganlegget medfører omfattende
terrenginngrep i bakkant av portalområdet. Da
området i dag er skogkledd, vil inngrepet synes
godt.

Alternativ 1.B
I alt. 1.B vil ny E18 ligge i tunnel på hele
strekningen fra Drengsrud til Fusdal. Dagens E18
nedgraderes til en lokalveg/hovedsamleveg med
bedre visuell forankring til omgivelsene.
Veganlegget forbi Hagaløkka vil derfor bli vesentlig
redusert sammenlignet med alternativ 1.A. I
forhold til dagens situasjon vil også tiltaket i alt.
1.B ha positiv innvirkning på landskapsbilde i
delområdet.
Tiltaket vil endre eksisterende veganlegg slik at
tiltaket står i et noe mer harmonisk forhold til
omgivelsene. Omfanget vurderes som middels
positivt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen
blir liten til middels positiv (+ / + +).

Omfanget vurderes som lite positivt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen
blir liten positiv (+).
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Figur 5-15: Alternativ 1.A. Bruene over Askerelva sett vestover. Her ser en
også portalområdet for E18 ved Hagaløkka.

Figur 5-16: Alt. 1.A. Bruene over jernbaneområdet sett fra Hagaløkka.

Figur 5-17: Alternativ 1.A. Snittet viser tiltaket sett i forhold til Hagaløkka/Nedre Borgen. E18 legges i tunnel og dagens E18-trasé nedgraderes til hovedsamleveg
med egen hovedsykkelveg.
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Figur 5-20: Alternativ 1.B. Hovedsamlevegen forbi Hagaløkka, nedgradering
av dagens E18. Situasjonen blir den samme i alternativ 1.A.

Figur 5-19: Alternativ 1.B. E18 går i tunnel forbi Hagaløkka og Asker
sentrum. Det er kun hovedsamlevegen som går i dagen.

Figur 5-18: Alternativ 1.B. Snittet viser tiltaket sett i forhold til Hagaløkka/Nedre Borgen. E18 legges i tunnel og dagens E18-trasé nedgraderes til hovedsamleveg
med egen hovedsykkelveg.
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5.3

LA3: Næringsområdet DrengsrudOreholt

5.3.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet omfatter næringsområdene langs
E18, som avgrenses av småhusområdene både på
sørsiden og nordsiden av E18, LA 1 og LA 4. Videre
avgrenses delområdet av Føyka (LA 5) i nord,
Asker sentrum (LA 6) i øst og Hagaløkkaområdet
(LA 2) i sør. Parsellgrensen er avgrensing av
området i vest.

Beskrivelse
Fra dagens kryss på E18 ved Oreholt og ned mot
Føyka er det næringsbebyggelse på begge sider av
E18. I Solbråveien nord for E18 er eksisterende
kontorbygg nylig rehabilitert. I tillegg pågår det en
stor ny utbygging langs Drengsrudbekken. Deler av
dette er ferdigstilt. Langs Drammensveien inn mot
sentrum, vis-a-vis Føyka, har Nycomed
produksjonslokaler. Det er også flere
bensinstasjoner og annen næringsbebyggelse i
området.

Delområdets totalinntrykk er mindre godt, men
oppgradering og utvikling av enkeltområder bidrar
til å øke verdien i noen grad. Ved ferdigstillelse av
kontorutbyggingen langs Drengsrudbekken vil
dette området på sikt bli mer attraktivt.
Delområdet vurderes å ha liten til middels verdi.

Verdivurdering
E18 dominerer i området. I tillegg inneholder
delområdet mye næringsbebyggelse av ulik
karakter. Området oppleves som ustrukturert og
lite helhetlig. Her finnes et nettverk av veier og

Figur 5-21: Delområdets avgrensning.
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flere større parkeringsarealer tilknyttet
næringsvirksomheten. Nyere kontorutbygging
langs Drengsrudbekken og ny fasade på
eksisterende kontorbygg i Solbråveien gir derimot
et bra inntrykk visuelt.

Liten

Middels Stor

Figur 5-22: Nycomed, med E18 i forkant og Føyka
i bakkant.
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Figur 5-23: Illustrasjon av fremtidig utbygging
ved Drengsrudbekken.

5.3.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A og 1.B
Det etableres et fullt kryss på Drengsrud. Ny E18trasé svinger av mot sør fra dagens E18 i området
ved Drengsrud og senkes til et nytt tunnelpåhugg
under Drammensveien. Tunnelene vil ha to
separate løp. Videre vil nytt rampesystem koble
E18 til hovedsamleveg i dagens E18-trasé og
lokalvegnett. Avrampen fra E18 i østgående
retning går i bru over E18. I tillegg etableres en ny
gang- og sykkelvegbru over E18 i forlengelsen av
Borgenveien til Solbråveien. Drengsrudbekken
åpnes på strekningen nedstrøms E18 og tilfører
området visuelle kvaliteter.
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Figur 5-24: Ferdigstilt kontorutbygging langs
Drengsrudbekken. Drengsrudbekken er godt
ivaretatt og er et fint element i området.

Kryssområdet er omfattende og beslaglegger mer
areal enn dagens løsning, særlig mot sør.
Veganlegget får her nærføring til
Drengsrudbekken. De nye bruene over E18 vil
også ruve i landskapet. I tillegg etableres et
portalområde, som blir et nytt element i
delområdet. Portalens plassering er noe forskjellig
i de ulike alternativene, men forskjellene vurderes
å ha mindre betydning for delområdet.
Dagens E18 nedgraderes til en hovedsamleveg
med mulighet for bedre visuell forankring i
landskapet. Da E18 går i tunnel under Hagaløkka,
vil veganlegget i delområdets østre del bli mindre
dominerende i landskapsbildet.
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Figur 5-25: Oppgradering av eksisterende
kontorbebyggelse i Solbråveien ved E18.

Drammensveien utvides med kollektivfelt
gjennom delområdet. Veganlegget vil her gis en
gateutforming med gatetrær og høy kvalitet i
materialbruk. Til tross for at anlegget vil kreve mer
areal vil utformingen av anlegget kunne gi et
kvalitetsløft, samt gi et strammere og ryddigere
gateløp.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen
blir liten negativ (-).
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Figur 5-26: Drengsrudkrysset, her alternativ 1.B. Alternativ 1.A er
tilnærmet identisk. Forskjellen er portalområdet for E18 som er
plassert lenger bak mot Hagaløkka i alt. 1.A.

Figur 5-27: Alternativ 1.A og 1.B. Hovedsamlevegen til venstre og
Drammensveien til høyre.

Figur 5-28: Alternativ 1.A og 1.B. Drammensveien med ny
hovedsykkelveg, krysser under hovedsamlevegen i front.

Figur 5-29: Alternativ 1.A og 1.B. Ny gang- og sykkelvegbru over
E18 på Drengsrud.
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Figur 5-30: Alternativ 1.A og 1.B. Snittet viser tiltaket på Drengsrud. E18 til venstre som skjærer seg ytterligere inn i terrenget, Drammensveien til høyre med nye
kollektivfelt og gang- og sykkelforbindelse.

Figur 5-31: Alternativ 1.A og 1.B. Snittet viser tiltaket ved Drengsrudkrysset. E18 til venstre med på- og avkjøringsramper, Drammensveien til høyre med nye
kollektivfelt og egen hovedsykkelveg.
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5.4

LA4: Ånnerud-Askerhagen

5.4.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk

Beskrivelse
Boligområdet ligger på et høydedrag på nordsiden
av E18 ved Oreholt og Føyka. Området består
primært av eneboliger, men med innslag av
rekkehus og annen småhusbebyggelse.

Avgrensing
Delområdet omfatter boligområdene på
nordsiden av E18 mellom Oreholt og Føyka. I nord
avgrenses delområdet av influensområdegrensen,
som her defineres av de områdene som har visuell
kontakt med vegtiltaket. Grensen følger Gamle
Drammensvei. Mot sør avgrenses LA4 av
næringsområdet i LA 3 og LA 5 Føyka.
Parsellgrensen er avgrensing av området i vest.

Verdivurdering
Delområdet består i stor grad av eneboliger med
godt etablerte hager, som skaper et overordnet
grønt preg. De ytterste boligene har fin utsikt
utover Asker. Gamle Drammensvei går gjennom
boligområdet med siktlinje mot Asker rådhus.
Delområdet inneholder vanlige visuelle kvaliteter
og vurderes å ha middels verdi.
Liten

Figur 5-32: Delområdets avgrensning.
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Middels Stor

Figur 5-33: Boligområdet på Ånnerud, sett mot
E18.
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Figur 5-34: Boligbebyggelse i Askerhagen, nord
for Føyka.
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5.4.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A
Ånnerud-Askerhagen ligger på et høydedrag på
nordsiden av E18 ved Oreholt og Føyka. Deler av
området har utsikt over Asker, slik at tiltaket vil
kunne gi fjernvirkning.
E18 går i tunnel under Hagaløkka og kommer ut på
ny bru over jernbanen sør for dagens E18-bru.
Brua er tillagt stor vekt i forhold til design. Videre
etableres hovedsamlevegen i dagens E18-trasé
som en lokalveg. I tillegg etableres nye portaler
ved Lensmannslia og på østsiden av Hagaløkka.
Portalområdet ved Hagaløkka medfører
omfattende terrenginngrep som vil være synlige
fra delområdet.
Sammenlignet med dagens situasjon vil
veganlegget bli mer omfattende, men avstanden
gjør at tiltaket får relativt liten påvirkning på
delområdet. Det er bruene over jernbanen,
kryssområdet på Oreholt og portalområdene ved
Lensmannslia og Hagaløkka som vil bli de mest
synlige delene av veganlegget sett fra delområdet.
Tunnelen under Fusdal utløser krav om å etablere
luftetårn ved portalområdet ved Lensmannslia.
Disse blir rundt 40 meter høye og vil ruve høyt i
landskapet.

fordi den ligger lavere i terrenget, samt at ny
bebyggelse på Føyka delvis vil skjerme
Drammensveien fra Ånnerud-Askerhagenområdet.
Omfanget vurderes som lite negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0 / –).
Alternativ 1.B
Til forskjell fra alternativ 1.A ligger ny E18 i tunnel
helt fra Drengsrud til Fusdal øst. Trafikkbilde vil
derfor bli mindre dominerende på denne
strekningen sammenlignet med alt. 1.A.
Omfanget vurderes som intet.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Drammensveien utvides til en firefelts veg med to
felt for bil og to felt for kollektiv samt sykkelfelt i
kjørebanen. Denne vegen vil bli mindre synlig

SIDE 76

Desember 2015

123134-PLAN-RAP-002

Statens vegvesen Region øst
5 Verdi-, omfang og konsekvensvurderinger av delområder

Figur 5-35: Alternativ 1.A. Veganlegget sett fra Ånnerud-Askerhagen
med tunnelportaler og luftetårn. Brua over Askerelva sees midt i
bildet.

Figur 5-36: Alt. 1.B. Veganlegget forbi Hagaløkka sett fra ÅnnerudAskerhagen. Avstanden gjør at tiltaket får relativt liten påvirkning på
delområdet. E18 ligger her i tunnel og veganlegget er mindre synlig
enn i 1.A.

Figur 5-37: Veganlegget sett fra Ånnerud-Askerhagen. Her alternativ
1.B. Alternativ 1.A er tilnærmet identisk.

Figur 5-38: Drengsrudkrysset sett fra Ånnerud-Askerhagen. Her
alternativ 1.B. Alternativ 1.A er tilnærmet identisk.
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5.5

LA5: Føyka

5.5.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet avgrenses av Drammensveien og
næringsområdet LA 3 i sør-vest. Mot nord og øst
avgrenses delområdet av boligområdet i LA 4 og
Asker sentrum (LA 6), som er områder med annen
karakter.
Beskrivelse
Føykaområdet ligger vest for dagens
sentrumskjerne, mellom Askerelva og
Drengsrudbekken. Området består i dag av et
idrettsanlegg. Her finnes flere løpebaner,
sandvolleyballbaner, fotballbaner, trimløype,
skateboardanlegg og klubbhus. Kunstgressbanen

Figur 5-39: Delområdets avgrensning.
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med tribuneanlegg er hjemmebanen til Asker
fotballklubb.
Det foreligger planer for byutvikling på FøykaElvely. Planen er å fortsette den urbane
byutviklingen i Asker sentrum, gi Asker en bypark
og å åpne opp Askerelva. Konseptet bygger på en
«loop» som knytter sammen de to delene av
sentrum på tvers av Askerelva. Kirkeveien flyttes
til Føyka og blir en bygate. Utbyggingen gir rom
for forretninger, spisesteder, kontorer, boliger,
nytt fotballstadion og attraktive parker og plasser.
Forventet byggestart for området er i 2019.
Utbyggingen inngår i 0-alternativet.
Verdivurdering
Dagens Føykaområde er preget av store utendørs
idrettsarenaer og inneholder få urbane kvaliteter.
Idrettsanlegget fremtrer som noe ustrukturert.
Området for øvrig har et overordnet grønt preg

Figur 5-40: Skråfoto av idrettsanlegget

Desember 2015

med Drengsrudbekken som en grønn buffer mot
E18. Delområdet gir et vanlig godt totalinntrykk og
vurderes å ha middels verdi.
Fremtidens Føyka vil få en tettere bystruktur og vil
bli en naturlig utvidelse av dagens
sentrumskjerne. Området vil bli mer helhetlig,
både planmessig og arkitektonisk. Det planlegges
gode gangforbindelser og en tydelig grønnstruktur
langs vassdragene Drengsrudbekken og Askerelva,
som begge skal gjenåpnes. Området skal for øvrig
inneholde en fotballstadion og en aktivitetspark
som integreres i byparken. På bakgrunn av dagens
planer og funksjonskravene som stilles for
utvikling av området vurderes delområdet til å ha
middels til stor verdi.

Liten

Middels Stor

Figur 5-41: Friidrettsbaner på Føyka.
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Figur 5-43: Illustrasjon av hvordan Føyka-Elvely
utbyggingen kan bli (Dark arkitekter/Adapt).

Figur 5-42: Illustrasjon av framtidig utbygging på Føyka-Elvely (Dark arkitekter).

5.5.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A
Ny E18 føres i tunnel under Hagaløkka og munner
ut på ny bru over jernbanen. Portalområder
etableres ved Hagaløkka øst og ved Lensmannslia.
Portalområdene vil i liten grad bli synlig fra
delområdet, da de delvis vil forsvinne bak

123134-PLAN-RAP-002

næringsbebyggelsen på Oreholt og bebyggelsen i
sentrum. Luftetårnene vil være synlig fra deler av
området. Hovedsamlevegen etableres i dagens
E18-trasé som en lokalveg og vil i liten grad
påvirke landskapsopplevelsen i delområdet.
Drammensveien utvides med kollektivfelt. Et
gateprofil med høyverdig materialbruk og
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Figur 5-44: Illustrasjon av framtidig Føyka-Elvely
(Dark arkitekter/Adapt).
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gatetrær gjør at veganlegget får et estetisk løft
med bedre visuell forankring til bymiljøet.
Bruene over jernbaneområdet vil delvis være
synlig fra delområdet, avhengig av bru
utformingen. En høy brukonstruksjon vil være
godt synlig fra deler av Føyka. Ny bru for E18 over
jernbanen etableres på sørsiden av dagens E18bru. Det skal legges stor vekt på design av brua.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen
blir middels positiv (+ +).

Omfanget vurderes som lite positivt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen
blir liten positiv (+).
Alternativ 1.B
Til forskjell fra alternativ 1.A ligger ny E18 i tunnel
helt fra Drengsrud til Fusdal. Hovedsamlevegen
etableres i dagens E18 trasé som en lokalveg.
Tiltaket vil i liten grad være synlig fra
Føykaområdet. I den grad det er synlig vil
veganlegget bli mindre dominerende enn i dagens
situasjon. Tiltak langs Drammensveien vil kunne gi
et estetisk løft, til tross for utvidelse med
kollektivfelt.
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
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Figur 5-45: Veganlegget i alternativ 1.A. E18 i kort tunnel under
Hagaløkka som kommer ut på bru over jernbaneområdet. Dagens E18
trasé nedgraderes til hovedsamleveg.

Figur 5-46: Alt. 1.A. Veganlegget er relativt lite synlig fra Føyka.
Man kan skimte brua over Askerelva og luftetårnet ved
portalområdet for E18 ved Lensmannslia. Drammensveien er
fremst i bildet og påvirker delområdet mest.

Figur 5-47: Veganlegget i alternativ 1.B. Føyka er helt til høyre i bildet. Ny
E18 ligger her i lang tunnel fra Drengsrud til Fusdal øst. Dagens E18 trasé
nedgraderes til hovedsamleveg.

Figur 5-48: Alt. 1.A og 1.B. Veganlegget sett fra Føyka i alt. 1.B.
Utvidelse av Drammensveien med kollektivfelt og nedgradering av
E18 til hovedsamleveg forbi Hagaløkka.
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sentrumsstruktur i bunnen av landskapsrommet.
Handelsområdet ligger skjermet visuelt og
støymessig fra E18, og vegen har liten innvirkning
på opplevelsen av bylandskapet.
Kommuneadministrasjonen med Asker rådhus,
Asker kulturskole (tidligere Vestre Asker gård),
Venskaben og Villa Hasselbakken ligger på
høydedraget nordøst for selve sentrums-kjernen i
parkmessige omgivelser.

kvalitetene ved miljøet gir det en høy
opplevelsesverdi.

Beskrivelse
Asker sentrum utgjør tettbebyggelsen rundt Asker
stasjon som ligger inn mot nordsiden av E18.
Handelssenteret grenser inn mot
stasjonsområdet, og danner en tett

Verdivurdering
Parkområdet ved kommuneadministrasjonen er
innholdsrikt med flere eldre og godt bevarte
bygninger, som står i kontrast til det mer moderne
rådhuset fra 1964. De grønne omgivelsene
fremhever kvalitetene i området. Området utgjør
et miljø med høy identitetsverdi for
lokalsamfunnet. Dette sammen med de estetiske

Strøget er hovedgaten i Asker sentrum og strekker
seg fra torget ved stasjonsområdet til Bakerløkka
ved Asker kulturhus. Variert bebyggelse og satsing
på kvalitet i gaterommet har gitt området gode
visuelle kvaliteter. Delområdet vurderes samlet å
ha middels til stor verdi.

Figur 5-49: Delområdets avgrensning.

Figur 5-50: De sentrale delene av sentrum.

5.6

LA6: Asker sentrum

5.6.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet avgrenses av influensområdegrensen
i nord. Denne defineres av de områdene som har
visuell kontakt med vegtiltaket. Mot sør avgrenses
området av E18 og mot vest av næringsområdet i
LA 3 og LA 5 Føyka. Øst for delområdet er det
småhusbebyggelse (LA 11).

SIDE 82

Desember 2015

Den enhetlige bruken av tegl gir det nye senteret
en god arkitektonisk helhet. De eldre trehusene i
sentrumsområdet er godt bevart og gir variasjon,
historisk forankring og identitet. I tilknytning til
Trekanten senter ligger også Asker kulturhus, et av
landets mest moderne. Asker kulturhus er et
landemerke i byen.

Liten

Middels Stor

Figur 5-51: Gågaten i Asker sentrum.
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Figur 5-52: Bakerløkka ved Asker kulturhus.

5.6.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A
Ny E18 går stort sett i tunnel forbi sentrum med
unntak av brua over jernbanen. E18 som en visuell
barriere vil derfor bli betydelig redusert.
Hovedsamlevegen er planlagt i dagens E18 trasé,
men denne vil få et mer lokalvegpreg. De største
virkningene på landskapsbilde i delområdet er
bruene over jernbanen, bussterminalen som et
lokk over deler av stasjonsområdet,
portalområdet ved Hagaløkka og portalområdet
ved Lensmannslia med høye luftetårn.
Drammensveien utvides med kollektiv -og
sykkelfelt gjennom sentrum frem til Lenken.
Drammensveien utformes med gateprofil slik at
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Figur 5-53: Stasjonsområdet i Asker.

den tilpasses et urbant miljø. Lenken bru rives og
ny bru etableres sammen med lokket for
bussterminalen. Overgangsbrua ved Fusdal er
planlagt med et bredere lokk over lokalvegen.
Dette bidrar til å redusere den visuelle barrieren
med positiv virkning på landskapsopplevelsen.
Det er mye som skjer i dalrommet over jernbanen.
Sammenlignet med 0-alternativet etableres en ny
bru for E18. Dagens E18 bru bygges opp igjen på
nytt, men med et mer lokalvegpreg. I tillegg
etableres et lokk for bussterminalen over deler av
jernbaneområdet hvor Lenken bru innlemmes i
konstruksjonen. Veganlegget i dette området gir
et litt rotete bilde, særlig fordi ingen av
konstruksjonene ligger parallelt med hverandre.
Dalrommet lukkes mer igjen og veganlegget med
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Figur 5-54: Den gamle trafostasjon like ved Asker
stasjon.
flere store og tunge konstruksjoner dominerer i
landskapsbildet. Virkningene av tiltaket vil være
helt avhengig av design og utforming.
Ny E18-bru over jernbanen med høye
konstruksjoner vil være synlig fra deler av
sentrumsområdet. Brua kan gi Asker sentrum et
identitetsskapende element og tilføre stedet
positive kvaliteter. Valg av type bru vil være
avgjørende for virkningen på landskapsbilde i
dette delområdet.
Omfanget vurderes som liten til middels negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt
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Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen
blir liten til middels negativ (–/– –).
Alternativ 1.B
Til forskjell fra alternativ 1.A vil det kun være
hovedsamlevegen som har dagsone forbi Asker
sentrum. Denne vil ha en annen karakter enn
motorvegen, med lavere hastighet og med bedre
visuell forankring til omgivelsene. Ny lokalvegbru
over jernbanen flyttes litt lenger sørover, lenger
bort fra sentrumsområdet. Når det gjelder
bussterminalen får denne en noe annen plassering
enn i 1.A og vil ikke bli liggende over sporområdet.
Dette er positivt for landskapsopplevelsen, da
dalrommet holdes mer åpent. Veganlegget i dette
området vil visuelt sett bli enklere og ryddigere.
Drammensveien gjennom sentrum og lokk på
Fusdal vil være identiske med 1.A.
Omfanget vurderes som middels positivt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen
blir middels positiv (+ +)

Figur 5-55: Veganlegget ved Asker sentrum i alternativ 1.A.
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Figur 5-56: Alt. 1.A. Kollektivterminalen og bru for E18 og
hovedsamlevegen over jernbaneområdet sett fra vest mot øst.

Figur 5-57: Alt 1.A. Bildet viser nytt lokk for bussterminalen ved Asker stasjon.
Den gamle trafostasjonen er helt til venstre i bildet

Figur 5-58: Alternativ 1.A. Snittet viser tiltaket ved Asker sentrum med ny bussterminal over jernbanen og E18 i ny trasé. Dagens E18-trasé nedgraderes til
hovedsamleveg med egen hovedsykkelveg.
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Figur 5-60: Alt. 1.B. Hovedsamlevegen på bru over jernbanen ved Asker
sentrum sett fra vest mot øst. E18 ligger i tunnel.

Figur 5-61: Alt 1.B. Bildet viser bussterminalen ved Asker stasjon. Denne
er plassert til siden for jernbaneområdet.

Figur 5-59: Alternativ 1.B. Snittet viser tiltaket ved Asker sentrum med ny bussterminal til siden for jernbanestasjonen, E18 i tunnel og nedgradering av dagens
E18-trasé til hovedsamleveg med egen hovedsykkelveg.
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5.7

LA7: Næringsområder LensmannsliaRøykenveien

5.7.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet avgrenses av Bondivann i sør,
Hagaløkka i vest, E18 i nord og boligområder på
Fusdal i øst.
Beskrivelse
Delområdet er preget av jernbanens virksomhet
med flere jernbanespor, kabelmaster og
driftsbygning. Her finnes også flere næringsbygg
med tilhørende infrastruktur. Det er hovedsakelig
kontorlokaler som er etablert her, men også en
Maxbobutikk med lagerhall. Det er planlagt
videreutvikling av området med flere nye

Figur 5-62: Delområdets avgrensning.
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kontorbygg. Området inneholder flere store og
utflytende parkeringsareal. Her er blant annet
etablert et større areal for innfartsparkering.
Langs Røykenveien mellom Lensmannslia og
Bleikerveien er det lagerlokaler og brannstasjon.
Verdivurdering
Delområdet fremtrer samlet som lite strukturert
og helhetlig. Med jernbanens virksomhet, flere
næringsbygg, samt store og utflytende
parkeringsareal som visuelt dominerende
elementer, får man et mindre godt totalinntrykk.
Brua for E18 over Askerelva er et fremtredende
element i området, og har negativ innvirkning på
landskapsopplevelsen. Næringsområdet langs
Røykenveien gir et bedre inntrykk enn delområdet
for øvrig.

helhetlig og med høyere standard. Visjonen er å
utvikle en attraktiv, urban kontorpark som en
naturlig utvidelse av Asker sentrum. Askerelva
gjenåpnes og blir et positivt element i
kontorparken. Forventet byggestart er høsten
2015.
Kraglund kontorpark kan bli et løft for området.
Delområdet vurderes samlet å ha liten til middels
verdi.
Liten

Middels Stor

Utbygging på Kraglund vest for Askerelva er mer

Figur 5-63: Brannstasjonen ved Røykenveien.
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Figur 5-64: Røykenveien.
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Figur 5-65: Jernbanen preger dette området, her
sett mot Lensmannslia.

5.7.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A
I dette alternativet vil både hovedsamlevegen og
ny E18 krysse delområdet på bru i nordre del. Ny
E18 forsvinner inn i en toløps tunnel ved
Lensmannslia, mens dagens E18 blir nedgradert til
hovedsamleveg.
De største virkningene på landskapsbildet i
delområdet er bruene over jernbanen,
portalområdene ved Lensmannslia og Hagaløkka
og etablering av luftetårn. Den nye
bussterminalen over deler av stasjonsområdet vil
også være noe synlig helt nord i delområdet.
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Figur 5-66: Næringsarealer langs Lensmannslia.
Kraglund og Aibels bygg helt oppe i høyre
billedhjørne.

Figur 5-67: Illustrasjon av planlagt utbygging på
Kraglund, Aibels bygg til venstre er ferdigstilt.
Askerelva gjenåpnes og blir et positivt innslag.

Sammenlignet med dagens situasjon vil
veganlegget i delområdet bli mer omfattende og
dominerende.

kolle. Dette vil være godt synlig fra delområdet.
Det må innløses et stort kontorbygg, men dette er
uten betydning for landskapsbilde.

Det er forutsatt høy kvalitet på utforming og
design av bruene over jernbanen. Dette kan bidra
til å dempe de negative virkningene av tiltaket.

Omfanget vurderes som lite til middels negativt.

Portalområdet ved Lensmannslia ligger godt i
terrenget og med stor nok avstand til
boligområdet i Fredtunveien. Luftetårnene i
forbindelse med tunnelene vil derimot bli et
dominerende element i området med negativ
virkning på landskapsbildet.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen
blir liten negativ (–).

Portalområdet på vestsiden av Askerelva
medfører store terrenginngrep i bakenforliggende
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Alternativ 1.B
Til forskjell fra alternativ 1.A føres ny E18 i tunnel
gjennom hele delområdet og ny lokalvegbru over
jernbanen trekkes derfor lenger sør.
Bussterminalen får også en annen utstrekning enn
i alternativ 1.A. Videre kobles Lensmannslia på
hovedsamlevegen med rundkjøring. Lensmannslia
må heves lengst i nord for å oppnå samme høyde
som hovedsamlevegen. Det samlede tiltaket
beslaglegger areal i nordøstre hjørnet av
delområdet, men i mye mindre grad
sammenlignet med alt. 1.A.
Lensmannslia breddeutvides noe og etableres
med ny gang- og sykkelveg på vestsiden. Gang- og
sykkelveien vil på store deler av strekningen ligge
på fylling.
Omfanget vurderes samlet som intet.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen
blir ubetydelig (0).
Røykenveien alternativ 3.A
Røykenveien utvides med kollektivfelt i begge
retninger fra Lensmannslia til kryss med
Bleikerveien. Bleikerveien fortsetter med samme
vegprofil fram til kryss ved Jørgensløkka. Det
etableres ikke planskilt kryss med Bleikerveien.
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Gang- og sykkelveg etableres parallelt med
veganlegget.
Tiltaket vil gi en bredere vegkorridor, som gjør at
veganlegget vil oppfattes noe mer dominerende
enn i dag. Grønne rabatter og treplanting langs
vegen vil redusere inntrykket av større
vegbredder/vegarealer.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen
blir ubetydelig til liten negativ (0/–).
Røykenveien alternativ 3.B
Røykenveien utvides til fire felt i dagens trasé fra
Lensmannslia til kryss med Bleikerveien. Både
sentrumsrettet trafikk og E18 rettet trafikk ledes
ned i tunnel frem til Fusdal. Tunnelpåhugget
etableres i området ved Brannstasjonen med
ramper opp på tunneltaket til eksisterende kryss
Røykenveien-Bleikerveien. Påhuggsområdet ligger
tett på eksisterende næringsbebyggelse, og
støttemurer må etableres for å gi plass til
rampene. Veganlegget i delområdet blir generelt
mer dominerende enn dagens løsning.

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen
blir liten til middels negativ (–/– –).
Røykenveien alternativ 3.C
Røykenveien utvides til fire felt i ny trasé fra
Rundkjøringen ved Lensmannslia til tunnelpåhugg
sørvest for brannstasjonen. Tiltaket strekker seg
over et grøntområde og beslaglegger areal i
delområdet. Ett bolighus må rives i forbindelse
med etablering av portalene. Veganlegget sør for
portalområdet vil være mer omfattende enn
dagens situasjon, men ligger forholdsvis godt
tilpasset terrenget. Dagens Røykenvei knyttes til
Bleikerveien som lokalveg og blir betydelig
avlastet. Omfanget vurderes som lite til middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen
blir liten negativ (–).

Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt
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Stort
positivt
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen
blir liten negativ (–).

Figur 5-68: Alternativ 1.A. Ny bru for E18 og hovedsamlevegen over jernbanen. Portalområdet for E18
etableres ved Lensmannslia til høyre i bildet.

Figur 5-69: Alternativ 1.B sett fra Hagaløkka mot Lensmannslia. Hovedsamlevegen på bru over
jernbanen. Ny E18 går i tunnel.
SIDE 90
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Figur 5-71: Alternativ 1.A og 1.B. Snittet viser tiltaket øverst i Lensmannslia. Lensmannslia
breddeutvides noe og etableres med ny gang- og sykkelveg på vestsiden.

Figur 5-70: Alternativ 1.A og 1.B. Snittet viser tiltaket nederst i Lensmannslia. En breddeutvidelse av Lensmannslia med ny gang- og sykkelveg på vestsiden.
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Figur 5-73: Alternativ 3.A. Røykenveien i dagens trasé med nye kollektivfelt i begge kjøreretninger.

Figur 5-72: Snittet viser tiltaket på Røykenveien i alternativ 3.A. Røykenveien utvides med kollektivfelt i
dagens trasé.
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Figur 5-74: Røykenveien utvides til fire felt i dagens trasé fra Lensmannslia til kryss med Bleikerveien. Alt.
3.B.

Figur 5-75: Snittet viser tiltaket på Røykenveien i alternativ 3.B. Røykenveien utvides til fire felt og går
inn i tunnel ved brannstasjonen.
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Figur 5-77: Alternativ 3.C. Røykenveien i ny trasé fra Lensmannslia frem til ny tunnel sør-vest for
brannstasjonen.

Figur 5-76: Røykenveien alternativ 3.C. Røykenveien utvides til fire felt i ny trasé fra Lensmannslia frem
til ny tunnel sør-vest for brannstasjonen.
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5.8

LA8: Nordre Bondi-Fusdal

5.8.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet grenser til E18 og Asker sentrum i
nord. Området grenser også til næringsområdet
LA 9, som ligger ved E18 i nord. Mot vest grenser
delområdet til næringsområdene i LA 7, mens i sør
avgrenses området av influensområdegrensen.
Lengst øst grenser delområdet til boligområdene
på Undelstad (LA 10).
Beskrivelse

Eneboliger/småhus dominerer, men i området
nærmest Lensmannslia er det ny blokkbebyggelse
som indikerer at området som helhet kan bli
tettere utnyttet i fremtiden. En høyere utnyttelse
med bolig- og næring ligger inne i
kommuneplanen. Ved Fusdal gård er det partier
med kulturlandskap som også er avsatt til
boligområde i gjeldende kommunedelplan.
Gården Nordre Bondi med flere historiske
bygninger ligger innenfor delområdet. Området
rundt tunet er utbygget til villa- og
industriområde. Oldtidsveien til Røyken gikk
gjennom gården, nærmest i samme løp som
Fredtunveien.

Delområdet Fusdal omfatter boligområdet fra
Lensmannslia i vest (Fredtunveien, Fusdalenga),
Asker videregående skole i nord, Risenga i sør
(Risengveien), og Jørgensløkka i nordøst.

Boligene i Fusdal terrasse, som er tegnet av
arkitekt L. Skau, er i sin utforming svært tidstypisk
og har klare trekk av funksjonalisme. Bebyggelsen
ligger på en stram linje og er svært enhetlig.

Figur 5-78: Delområdets avgrensning.

Figur 5-79: Fusdal gård og Røykenveien
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Verdivurdering
Delområdet er svært sammensatt i forhold til
bebyggelsesstruktur og bygningsutforming.
Området bærer preg av å være utbygget over tid,
med både eldre boligbebyggelse, ny
blokkbebyggelse, gårdstun med historiske
bygninger og skolebygg. Ved Fusdal gård finnes
noe gjenværende kulturlandskap. Fusdal terrasse
er et lite område med «funkishus». Dette
boligområdet er karakteristisk og enhetlig.
Boligområdet i Fredtunveien inneholder et
kulturmiljø med eldre eneboligbebyggelse.
Delområdet vurderes samlet å ha middels verdi.

Liten

Middels Stor

Figur 5-80: Skråfoto Nordre Bondi.
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Figur 5-81: Grøntdrag ved Fusdal gård.

5.8.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A
Ny E18 går på bru over jernbaneområdet før den
forsvinner inn i tunnel ved Lensmannslia. Herifra
passerer ny E18 i tunnel gjennom hele
Fusdalområdet. Dagens E18 vil bli nedgradert til
en hovedsamleveg. Parallelt med denne etableres
ny bussveg, samt en ny hovedsykkelrute. En
gateutforming med brede grønne rabatter med
trerekker vil kunne bidra til å dempe veganlegget
noe, slik at den får en bedre visuell forankring til
omgivelsene enn dagens motorveg.
Hovedsamlevegen med både buss- og sykkelveg
vil likevel bli et omfattende veganlegg.
Eldre eneboligbebyggelse i Fredtunveien vil få
nærføring til både bru og tunnelpåhugg for E18. I
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Figur 5-82: Fusdal gård.

tillegg legges Lensmannslia om over
tunnelportalene for E18. Tunnelpåhugget ved
Lensmannslia/Asker vgs. er lagt såpass langt nord
at det er plass til terrengforming mellom ny E18
og boligområdet i Fredtunveien. Støyskjermer
etableres mot boligområdet.
Tunnelen under Fusdal krever at det etableres
luftetårn i området. Dette vil bli et
fremmedelement i området med negativ virkning
på landskapsbildet.
Det etableres også et nytt portalområde på
vestsiden av Askerelva ved Hagaløkkveien. Tiltaket
medfører store terrenginngrep i bakenforliggende
kolle. Dette vil være synlig fra delområdet lengst i
nordvest.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
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Figur 5-83: Bolighus i Fusdal terrasse.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten
til middels negativ (–/– –).
Alternativ 1.B
Ny E18 vil passere området i tunnel og dagens
E18-trasé nedgraderes til en hovedsamleveg.
Tunnelen starter på Drengsrud og føres under
jernbaneområdet ved Asker sentrum før den
munner ut i kryssområdet på Fusdal. Løsningen
innebærer derfor ingen nye tunnelportaler eller
ny bru for E18 i dette området, slik som i alt. 1.A.
Ny lokalvegbru over jernbanen trekkes lenger
sørover sammenlignet med alternativ 1.A, og gir
noe nærføring til bebyggelsen i Fredtunveien.
Inngrepet er likevel vesentlig mindre enn i 1.A.
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Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten
positiv (+).
Røykenveien alternativ 3.A
Utvidelse av dagens veg med kollektivfelt vil
forsterke vegen som en visuell barriere i området
forbi Fusdal gård og beslaglegge arealer langs
vegen. Grønne rabatter og treplanting langs vegen
kan redusere inntrykket av tiltaket. Omfanget
vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten
negativ (–).

Røykenveien alternativ 3.C
Til forskjell fra alternativ 3.B legges Røykenveien i
ny trasé fra rundkjøringen ved Lensmannslia til
nytt tunnelpåhugg sørvest for brannstasjonen. Ett
bolighus innenfor delområdet må rives i
forbindelse med etablering av portalene.
Portalområdet får også noe nærføring til øvrig
boligbebyggelse. Utover dette har tiltaket liten
innvirkning på de visuelle kvalitetene i
delområdet. Dagens Røykenvei knyttes til
Bleikerveien som lokalveg og blir betydelig
avlastet.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/–).

Røykenveien alternativ 3.B
Omlegging av Røykenveien i tunnel har mindre
konsekvenser i forhold til landskapsbildet.
Portalområdet ved Brannstasjonen vil i liten grad
være synlig fra delområdet. Omfanget vurderes
som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/–).
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Figur 5-84: Alt. 1.A. Veganlegget sett fra boligområdet i Fredtunveien. E18 i
dagen med nye portalområder ved Hagaløkka og Lensmannslia.

Figur 5-85: Portalområdet for E18 ved Lensmannslia. Boligområdet i
Fredtunveien til høyre i bildet. Alt 1.A.

Figur 5-86: Alternativ 1.A. Snittet viser hvordan omlegging av Lensmannslia og ny E18 ligger i forhold til boligområdet i Fredtunveien. Støyskjerm må etableres.
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Figur 5-87: Alternativ 1.B. Veganlegget sett fra boligområdet i Fredtunveien
mot Hagaløkka. Kun hovedsamlevegen går i dagen, E18 i tunnel.

Figur 5-88: Alternativ 1.B. Hovedsamlevegen forbi Fusdal ved Asker
vgs. Ny bussterminal til venstre i bildet. Bru for gang- og sykkeltrafikk
midt i bildet.

Figur 5-89: Alternativ 1.B. Snittet viser tiltaket sett i forhold til boligområdet i Fredtunveien. Ny E18 ligger her i tunnel, mens dagens E18 nedgraderes til en
hovedsamleveg med egen sykkelveg.
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5.9

LA9: Fusdal næring

innslag av handel. Kommunens tekniske sektor
disponerer store arealer lengst vest i delområdet.

5.9.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet avgrenses av Asker sentrum i vest og
boligområdene på Fusdal (LA8) i sør. Mot øst
grenser delområdet til boligområdene i LA 10 og i
nord til boligområdene i LA 11. E18 går gjennom
delområdet.

Verdivurdering
Området er preget av E18 med både av- og
påstigningsramper, rundkjøringer og
kryssområder. Delområdet er ustrukturert og
vurderes å ha liten verdi.

Liten

Middels Stor

Beskrivelse
Langs begge sider av E18 ved Fusdal er det
næringsområder med ulike typer virksomhet.
Nord for vegen er det kontorer, hotell, fast-foodrestaurant og bensinstasjon. Langs sørsiden av E18
er det overvekt av lager og kontorer, med enkelte

Figur 5-90: Delområdets avgrensning.
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Figur 5-91: Næringsarealer langs nordsiden av
E18.
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Figur 5-92: Fusdalområdet sør for E18.
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5.9.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A
Ny E18 vil gå i tunnel forbi området, men
delområdet vil fremdeles preges av omfattende
trafikksystem med hovedsamleveg,
rundkjøring/kryss mot Røykenveien,
rampetilknytninger, bussveg og hovedsykkelveg.
Flere næringsbygg må innløses, blant annet må
dagens bensinstasjon (Statoil) fjernes.
Dagens E18 gjennom delområdet nedgraderes til
en hovedsamleveg. Denne kan utformes med et
gateprofil som gjør at veganlegget får en bedre
visuell forankring til omgivelsene enn dagens E18.
Det er forutsatt gatetrær langs traséen, samt
grønn midtdeler. Vegprofilet utvides med tofelts
bussveg og hovedsykkelveg.
Krysset mellom E18 og Røykenveien er svært
omfattende og kompakt med liten visuell
forankring til landskapet rundt. Krysset har flere
høye støttemurer/fjellskjæringer, portaler og
kulverter. Det er lite luft/areal mellom de ulike
elementene i krysset. Omfanget vurderes som
middels til stort negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten
negativ (–).
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Alternativ 1.B
Ny E18 vil gå i tunnel forbi mesteparten av
området. Dagens E18 nedgraderes til en
hovedsamleveg, men samtidig utvides vegprofilet
med tofelts bussveg og hovedsykkelveg. Det totale
vegprofilet blir derfor bredere enn dagens E18,
men får et mer urbant preg med gatetrær og
grønne rabatter mellom vegene. Helt øst i
delområdet er det planlagt nytt tunnelpåhugg og
nytt toplanskryss som krever betydelige arealer.
Deler av dette krysset ligger utenfor delområdet.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/–).
Røykenveien alternativ 3.A
Jørgensløkka legges om i ny trasé fram til
rundkjøring på hovedsamlevegen ved Fusdal. Det
etableres ikke planskilt kryss med
hovedsamlevegen. Ny Røykenvei i dagen vil derfor
beslaglegge noe areal i næringsområdet ved
dagens rampe til E18, og ett næringsbygg må
innløses. Tiltaket vil ha liten betydning for
landskapsbildet. Sammenlignet med alternativ 3.B
vil krysset med hovedsamlevegen bli mye enklere
og dermed bedre visuelt forankret til omgivelsene.
Tiltaket kan bidra til å gi delområdet et estetisk
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løft, da det i dag er ustrukturert med små visuelle
kvaliteter.
Omfanget vurderes som ubetydelig (0).

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Røykenveien alternativ 3.B
Tunnelpåhugg og ramper vil beslaglegge areal i
næringsområdet ved Jørgensløkka og noen mindre
næringsbygg og et kontorbygg må innløses.
Portalområdet blir et nytt element i området.
Tunnelen har to løp med to felt. Vegene ligger lavt
i terrenget, noe som medfører høye fjellskjæringer
og bruk av støttemurer. Like etter påhugget ved
Jørgensløkka ledes et av feltene fra hvert løp til
rundkjøringen med hovedsamlevegen. De to
feltene med E18-rettet trafikk rampes planskilt inn
på hovedsamlevegen. Denne løsningen gir et mer
kompakt kryss.
Omfanget vurderes som middels til stort negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten
negativ (–).
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Røykenveien alternativ 3.C
I dette alternativet vil Røykenveien passere
området i tunnel og vegen får ingen virkninger på
landskapsbildet i delområdet.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
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Figur 5-95: Nytt kryss på Fusdal hvor Røykenveien i
alt. 3.A kobles inn på hovedsamlevegen i alt 1.A.

Figur 5-94: Nytt kryss på Fusdal hvor Røykenveien i alt 3.B kobles inn på hovedsamlevegen i alt 1.A.

|

Figur 5-93: Et snitt gjennom Fusdalkrysset hvor Røykenveien i alt. 3.B kobles inn på hovedsamlevegen i alt. 1.A, som bildet over til høyre viser. E18 i tunnel.
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Figur 5-97: Nytt kryss på Fusdal i alt 1.B. Koblingen til Røykenveien er lenger øst og berører ikke dette
delområdet. Portal for ny E18 nederst i venstre hjørnet på bildet.

|

Figur 5-96: Alternativ 1.A. Snittet viser hvordan omlegging av Lensmannslia og ny E18 ligger i forhold til boligområdet i Fredtunveien. Støyskjerm må etableres.
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5.10 LA10: Undelstad-Haga-Reistad
5.10.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområde LA10 avgrenses av E18 i nord og av
Syverstadjordene i øst. Mot vest avgrenses
området av næringsområder på Fusdal. I sør følger
avgrensingen influensområdegrensen, som
defineres som de områdene som har visuell
kontakt med vegtiltaket.

planlagt og tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig.
Boligområdet anses å ha stor bevaringsverdi.
E18 ligger som en stor visuell barriere i nordre del
av området. Områdene ytterst mot E18 har
betydelig støybelastning.

bortsett fra feltet i Jørnstadveien. Støy fra E18 har
negativ innvirkning på landskapsopplevelsen.
Delområdet vurderes samlet å ha middels verdi.

Liten

Middels Stor

Verdivurdering
De grønne lungene inne mellom bebyggelsen, som
kulturlandskapet på Haga og Jørgensløkka, tilfører
området visuelle kvaliteter. Boligbebyggelsen
inneholder generelt få arkitektoniske kvaliteter,

Beskrivelse
Delområdet omfatter boligområder langs sørsiden
av E18 fra Jørgensløkka i vest til Syverstad i øst.
Delområdet er sammensatt av mange feltutbygde,
enhetlige boligområder, samt innslag av
individuelt utbygde delområder. Bebyggelsen
bærer preg av å være bygget ut over tid og består
av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Det er
partier med dyrket mark på Jørgensløkka og ved
Haga. Jordene er viktige grønne lommer i
bebyggelsen. I gjeldende kommuneplan er disse
beholdt som dyrkede områder.
Jørnstadveien er et feltutbygd boligområde fra
1960-tallet på Reistad. Området har en enhetlig og
karakteristisk bebyggelse både når det gjelder
bebyggelsesstruktur og bygningsutforming.
Området er åpent med romslige hager. Feltet er
Figur 5-98: Delområdets avgrensing.
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Figur 5-99: Boligområdene på Haga med grøntområdet i midten.

Figur 5-100: Boligområdene på Reistad.

Figur 5-101: Boligområdet på Reistad fra 1960-tallet.

Figur 5-102: Jørgensløkka med noe gjenværende kulturlandskap.
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5.10.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A
Ny E18 går i dagens trasé som utvides til 6 felt. I
tillegg etableres buss- og hovedsykkelveg parallelt
med denne. Utvidelsen skjer på nordsiden, slik at
inngrep i bebyggelsen på Undelstad unngås. Siden
E18-traséen flyttes litt nordover gir dette bedre
muligheter for terrengforming mot delområdet.
En grønn voll med støyskjerm på toppen vil gi
visuell skjerming av tiltaket. To lokk på
henholdsvis 70 og 140 meter erstatter dagens
kryssinger.
Veganlegget vil bli mer omfattende og
dominerende enn 0-alternativet. De to lokkene vil
derimot ha positiv effekt på landskapsbildet lokalt
med nye grøntarealer.
Selve portalområdet med luftetårn etableres ved
Jørgensløkka. Her skjærer tiltaket seg inn i
terrenget og medfører en høy fjellskjæring.
Tiltaket berører delområdet lengst i sørvest.
Omfanget vurderes som middels negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (– –).

Alternativ 1.B
Fullt kryss ved Fusdal vil gi mye større inngrep ved
Jørgensløkka enn alternativ. 1.A. Veganlegget er
omfattende med flere konstruksjoner og vil
forsterkes som en visuell barriere i landskapet.
Det er forutsatt etablert næringsbygg på begge
sider av E18 som skjermende bebyggelse mot
boligområdene.
Alternativ 1.B etableres med ett lokk over E18 på
Høn. På Undelstad bygges en bred bru for gangog sykkeltrafikken.
Forbi Hønsjordet er alternativene tilnærmet like.
Forskjellen er hovedsykkelvegen som ligger på
sørsiden av E18 og får større nærføring til
området ved Undelstadlia. Hovedsykkelvegen
ligger her på fylling ned mot Undelstadlia.
Omfanget vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).
Alternativ 3.C
Røykenveien vil få sitt nordlige tunnelpåhugg i
delområdet. Tunnelpåhugg, kryss og lokalveg
beslaglegger arealer ved Jørgensløkka. Veglinjen
ligger lavt i terrenget og medfører store
terrenginngrep.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten til middels negativ (-/- -).
Alternativ 2.A
Ny E18 går i dagen forbi delområdet i samme trasé
som dagens E18. Vegen breddeutvides og berører
dette området. Tverrprofilet utvides til 6-felts veg
med skulder. I tillegg legges det opp til en egen
bussveg parallelt med ny E18, samt egen trasé for
hovedsykkelveg. Vegen som en visuell barriere i
landskapet vil bli betydelig forsterket. Tiltaket
krever innløsning av flere bygninger langs traséen,
særlig på strekningen Høn og Hofstad, hvor hele
den ytterste husrekken må rives sør for E18 (ved
Haga). På strekningen fra Hønsjordet til
Hagakollen vil veglinjen ligge nærmere
delområdet enn i dag. Grøntområde på Undelstad
som i dag ligger helt inntil E18 går tapt, mens
grøntområdet på Haga får vegkorridoren nærmere
inn på seg.
Det foreslås etablert en støyvoll mellom E18 og
bussvegen som vil kunne dempe de visuelle
virkningene av vegen.
Lokket ved Hofstad skole vil dempe
barrierevirkningen av vegen og har positiv effekt
på landskapsopplevelsen.
Syverstaddiagonalen blir en ny vegtrasé over
kulturlandskapet som grenser til delområdet i
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nordøst. Vegsystemet på Syverstadjordet lengst i
nordvest har størst visuell virkning på delområdet
med flere brukonstruksjoner og høye fyllinger
langs E18. Tiltaket vil kun være synlig fra
nordøstre del av området. Omfanget vurderes
som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir middels negativ (- -).

Figur 5-103: Eneboliger og småhusbebyggelse ved
Undelstad

Figur 5-104: Gang- og sykkelveg under E18 fra
Undelstad mot Hønsjordet

Figur 5-105: Reistad

Figur 5-106: Dagens E18 sett fra gangbrua ved
Hofstad skole

Alternativ 2.B
På strekningen fra Hønsjordet til Hagakollen
flyttes veglinjen noe nærmere delområdet enn i
dag. Hovedsykkelveg og bussveg blir etablert
mellom bebyggelsen og E18. En støyvoll mellom
E18 og bussvegen vil dempe de visuelle
virkningene av vegen. Flere boliger langs dagens
E18 i vestre og midtre deler av delområdet må
innløses for å gi plass til det nye veganlegget.
Portalområdet for ny E18 vil bli synlig inn i
delområdet med negativ virkning på
landskapsopplevelsen. I tillegg er det krav om å
etablere et ca. 40 meters høyt luftetårn i samme
område, noe som blir et nytt element i
landskapet.
Det etableres et kort lokk ved Hofstad skole over
hovedsamlevegen. Øst for lokket vil dagens E18 bli
nedgradert til en lokalveg med bedre visuell
tilpasning til landskapet.
SIDE 108

Syverstaddiagonalen mellom Slemmestadveien og
E18 ligger lavt i terrenget. Siden ramper mot
hovedsamlevegen legges under bakken i sørvestre
del av Syverstadområdet, vil tiltaket være lite
synlig inn i delområdet. Samlet sett vurderes
omfanget som lite til middels negativt.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten til middels negativ (-/- -).
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Figur 5-107: Alternativ 1.A. Ny E18 forbi delområdet med nytt lokk på
Undelstad og Høn.

Figur 5-108: Alternativ 1.A. Tunnelportaler for E18 gjør inngrep i
delområdet ved Jørgensløkka.

|

Figur 5-109: Alternativ 1.A. Snittet viser inngrepet mot Jørgensløkka hvor E18 kommer ut i dagen og med av- og påkoblingsramper til hovedsamlevegen.
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Figur 5-110: Alternativ 1.B. Ny E18 forbi delområdet med lokk på Høn
og bru for gang- og sykkeltrafikk på Undelstad.

Figur 5-111: Alternativ 1.B. Fullt kryss på Fusdal. Røykenveien alt 3.C
munner ut på jordet ved Jørgensløkka.

|

Figur 5-112: Et snitt gjennom Fusdalkrysset i alternativ 1.B hvor Røykenveien i alt. 3.C kobles inn på E18. Snittet viser inngrepet mot Jørgensløkka.
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Figur 5-113: Alternativ 2.A. Lokk over ny E18 ved Hofstad skole.

Figur 5-114: Syverstaddiagonalen i alt. 2.A sett fra boligområdet på
Reistad.

|
Figur 5-115: Alternativ 2.A. Snittet viser inngrepet i boligområdet på Haga med E18 i dagen og ny buss- og hovedsykkelveg.
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Figur 5-116: Alternativ 2.B. Tunnelportaler for E18 ved Haga.

Figur 5-117: Luftetårn sett fra boligområdet på Haga i alternativ 2.B.

|
Figur 5-118: Alternativ 2.B. Snittet viser inngrepet i boligområdet på Haga med nytt påhuggsområde for E18, av- og påkjøringsramper til hovedsamlevegen, samt
ny buss- og hovedsykkelveg.
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5.11 LA11: Askerveien-Lerkeveien
5.11.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområde LA11 er avgrenset av Hønsveien i nord
og Vipeveien og E18 i sør. Mot vest følger
avgrensningen mot sentrumsområdet og
Askerveien. I øst grenser delområdet til
Hønsjordet.
Beskrivelse
Delområdet omfatter boligområdene fra
Kirkeveien i vest til Hønsjordet i øst. Delområdet
ligger i et skrånende terreng vendt mot sør-vest.
Boligene helt øverst har god utsikt utover Asker og
Oslofjorden. Området består nesten utelukkende

Figur 5-119: Delområdets avgrensning.
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av eneboliger på forholdsvis store tomter.
Jernbanen (lokalbanen mot Sandvika) går i dagen
gjennom området.
Søndre del av området ligger inntil E18korridoren.
Verdivurdering
Romslige eneboligtomter gjør at området får et
grønt preg. God utsikt tilfører området kvaliteter.
Søndre del av området er utsatt for støy fra E18,
mens jernbanen er en støykilde for nordre del av
området. Støy har negativ effekt på
landskapsopplevelsen. Ut ifra dette vurderes
delområdet samlet til å ha middels verdi.
Liten

Middels Stor

Figur 5-120: Jernbanen skjærer gjennom
eneboligområdet.
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Figur 5-121: Bebyggelsen i Lerkeveien er
skjermet med en voll mot E18.
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5.11.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A
Ny E18 vil gå i tunnel forbi vestre del av området,
men kommer ut av tunnelen ved
Fusdal/Jørgensløkka. Her etableres luftetårn. Ny
kollektivtrasé og hovedsykkelveg etableres
parallelt med ny E18 på nordsiden. Anlegget ligger
nært opp til boligbebyggelsen i Lerkeveien og fem
boliger i dette området må rives. Påhuggsområdet
er spesielt godt synlig fra Lerkeveien-området. Det
etableres et kort lokk som erstatning for dagens
gangbru ved Undelstad. Løsningen vil ha positiv
effekt på landskapsopplevelsen lokalt i dette
området.
Det omfattende krysset ved Fusdal med avkjøring
mot Røykenveien vil være synlig lengst sør-vest i
delområdet. I tillegg vil grøntområde rett vest for
Lerkeveien blir berørt av tiltaket med ny
tilkoblingsvei til Lerkeveien. Hovedsamlevegen vil
fremdeles være en visuell barriere i
landskapsbildet lengst sør i delområdet.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Alternativ 1.B
I alternativ 1.B etableres et fullt kryss på Fusdal
med ramper både vestover og østover. Ramper fra
hovedsamlevegen går planskilt under ramper til
Røykenveien og lokalvegsystemet. Det etableres
tilknytninger til lokalvegnettet på begge sider av
kryssområdet. Disse vil også fungere som adkomst
til framtidig utbygging på Hønsjordene og
Jørgensløkka. Buss- og sykkelveg føres parallelt
med vegsystemet på nordsiden. Disse føres under
lokalvegene. Videre etableres portalområde for
E18 rett sør for Lerkeveien, også her med ramper
mellom E18 og hovedsamlevegen. Tunnelen
utløser behov for luftetårn i dette området, noe
som vil ruve i landskapet. Mellom Lerkeveien og
Undelstad etableres en bred gang- og
sykkelvegbru istedenfor lokk som i alternativ 1.A.
Veganlegget er omfattende og arealkrevende.
Vegen får stor nærføring til boligområdet i
Lerkeveien og en rekke boliger må rives.
Toplanskrysset med flere nye konstruksjoner vil
være godt synlig fra delområdet lengst sørøst.
Vegen blir forsterket i landskapsbildet.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (– –).
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Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels til stor negativ (– –/ – – –).

Desember 2015

123134-PLAN-RAP-002

Statens vegvesen Region øst
5 Verdi-, omfang og konsekvensvurderinger av delområder

Figur 5-122: Alt. 1.A. Ny E18 forbi boligområdet i Lerkeveien. Flere
boliger må innløses for å gi plass til veganlegget. Lokk etableres over
til boligområdet på Undelstad.

Figur 5-123: Alternativ 1.A. Tunnelportaler for E18 sett fra
boligområdet i Lerkeveien.

|
Figur 5-124: Alternativ 1.A. Snittet viser etablering av nytt lokk over E18 som binder sammen Lerkeveien/Hønsjordet med Undelstadområdet på andre siden.
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Figur 5-126: Alt. 1.B. Ny E18 forbi boligområdet i Lerkeveien. Flere boliger
må innløses for å gi plass til veganlegget. Bru for gang og sykkeltrafikk
etableres over til boligområdet på Undelstad.

Figur 5-127: Alternativ 1.B. Fusdalkrysset sett fra boligområdet i
Lerkeveien.

|
Figur 5-125: Alternativ 1.B. Snittet viser inngrepet i boligområdet ved Lerkeveien. I dette alternativet etableres kun bru for gang- og sykkelforbindelse mellom
Lerkeveien/Hønsjordet til Undelstadområdet på andre siden.
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5.12 LA12: Hønsjordene
5.12.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet avgrenses av E18 og delområde LA10 i
sør. Mot øst grenser delområdet til
boligområdene LA 13 og i vest til boligområdene i
LA 11. I nord avgrenses delområdet av
influensområdegrensen, som her defineres av de
områdene som har visuell kontakt med
vegtiltaket.
Beskrivelse
Delområdet omfatter et stort areal med dyrket
mark mellom Hønsveien og E18 øst for Asker
sentrum. Arealene er i drift i dag, men er i

Figur 5-128: Delområdets avgrensning.
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kommuneplanen avsatt som boligområde i et
langsiktig perspektiv. Nærhet til sentrum tilsier
høy utnyttelsesgrad når området skal utvikles.

Verdien på delområdet settes derfor ned til
middels verdi.

Liten

Verdivurdering

Middels Stor

Kulturlandskapet består av et bølgende terreng
med åkerholmer og kantvegetasjon som skaper
variasjon og spenning. Landskapet gir til sammen
et godt totalinntrykk. Kulturlandskapet deles opp
av jernbanen som strekker seg gjennom området,
noe som reduserer den totale
landskapsopplevelsen. I tillegg er søndre del av
området utsatt for støy fra E18.
Siden Hønsjordene er avsatt som boligområde i
gjeldende kommuneplan, vil de store
landskapsverdiene i dette området forsvinne.

Figur 5-129: Deler av Hønsjordene, mellom
jernbanen og E18.
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Figur 5-130: Hønsjordene sett fra Hønsveien.
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Veganlegget vil bli en større visuell barriere i
landskapet på denne strekningen sammenlignet
med 0-alternativet. De nye lokkene over E18 vil i
noen grad bidra til å redusere vegens visuelle
virkning på delområdet.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (– –).
Alternativ 1.B
Til forskjell fra alternativ 1.A føres både ny
bussveg og hovedsykkelveg på nordsiden av E18.
Dette medfører noe mer terrenginngrep på
Hønsjordene sammenlignet med 1.A. Videre
etableres det kun lokk på Høn, mens gang- og
sykkelforbindelsen på Undelstad videreføres som
en bru.
Veganlegget i alternativ 1.B vil i større grad enn
1.A være en visuell barriere i landskapsbildet.
Figur 5-131: Illustrasjon av framtidig utbygging Høn-Landås (Asker kommune).

5.12.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 1.A
E18 utvides til 6 felt i dagens trasé. I tillegg
etableres bussveg på nordsiden av vegen og
hovedsykkelveg på sørsiden. To lokk på

SIDE 118

henholdsvis 70 og 140 meter vil erstatte dagens
kryssinger. Disse vil ha stor positiv effekt for
landskapsopplevelsen lokalt i området.
Ny E18 er flyttet litt lenger nord enn dagens E18.
Da terrenget her stiger bratt på skjærer
veganlegget seg inn i terrenget på Hønsjordene.
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Omfanget vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (– –).
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Figur 5-133: Alternativ 1.A. E18 forbi Hønsjordene. Bussvegen ligger
langs Hønsjordene, mens hovedsykkelvegen ligger på andre siden av E18
mot boligområdet på Undelstad.

Figur 5-134: Alternativ 1.A. Bussvegen langs Hønsjordene med lokk på
Høn.

|

Figur 5-132: Alternativ 1.A. Snittet viser inngrepet langs Hønsjordene med utvidelse av E18 og etablering av egen bussvegtrasé.
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Figur 5-137: Alternativ 1.B. Bussvegen langs Hønsjordene.

Figur 5-136: Alternativ 1.B. E18 forbi Hønsjordene. Buss og
hovedsykkelveg ligger på samme side som Hønsjordene.

|

Figur 5-135: Alternativ 1.B. Snittet viser inngrepet langs Hønsjordene med utvidelse av E18 og etablering av egen buss- og sykkelveg.
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5.13 LA13: Høn-Hofstad
5.13.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområde LA13 avgrenses av de åpne arealene
på Hønsjordet i vest og E18 i sør. Mot øst grenser
delområdet til næringsområdene i LA 14 og mot
nord følges influensområdegrensen, som her
defineres av de områdene som har visuell kontakt
med vegtiltaket.
Beskrivelse
Delområdet omfatter boligområdene fra
Hønsjordet i vest til Holmen i øst, avgrenset av
E18 i sør. Jernbanen (lokalbanen mot Sandvika)
går i dagen gjennom nordre del av området, og
har stasjoner ved Høn (i delområdet) og Vakås

(like nord for delområdet). Terrenget er til dels
bratt og faller ned mot E18.
Området består hovedsakelig av tett
villabebyggelse, men med innslag av konsentrert
småhusbebyggelse. Området har et grønt preg,
med små skogspartier i randsonen av bebyggelsen
og partier med dyrket mark ved Hofstad. Hofstad
skole ligger sørøst i delområdet nær E18.
Hofstad gård ligger rett nord for Hofstad skole og
har en godt bevart hovedbygning. Flere store eiker
pryder gården. Rett øst for gården står det også
en del store eiketrær. Disse kjempeeikene i
Gamlehagen antas å være 500–800 år gamle og er
blant bygdas eldste.

Verdivurdering
Delområdet er stort og sammensatt både når det
gjelder bebyggelsesstruktur og bygningsutforming.
Delområdet bærer preg av å være bygget ut over
tid, med bebyggelse fra ulike tidsperioder.
Terrenget danner en bred, nordøst/sørvestgående landskapsrygg med enkelte koller
og bratte partier. Bebyggelsen er i hovedsak
plassert i forhold til terrenget med møneretning
langs med kotene. De grønne områdene inne
mellom bebyggelsen gir verdifull variasjon i det
bebygde landskapet. Terrengformene tilfører også
området en opplevelsesverdi.
Søndre del av området har betydelig
støybelastning fra E18. Jernbanen er en barriere
og støykilde for nordre del av området. Stor
støybelastning virker negativt inn på
totalinntrykket.
Delområdet vurderes å ha middels verdi.

Liten

Figur 5-138: Delområdets avgrensning.
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Figur 5-139: Hofstad skole.
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Figur 5-140: Bebyggelsen ved Høn. Høn stasjon oppe til høyre, E18 i
nedre billedkant til venstre.

Figur 5-141: Hofstad.

Figur 5-142: Hofstad øst. Hofstad skole i nedre billedkant mot venstre,
Hofstad gård i midten oppe.

Figur 5-143: Nordre Hofstad gård.
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5.13.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A
Tiltaket i alternativ 2.A innebærer en utvidelse av
dagens E18-trasé forbi delområdet. Utvidelsen
skjer i hovedsak på sørsiden, slik at tiltaket
medfører minimale inngrep i delområdet. Lengst i
vest flyttes vegen noe lenger mot sør. Frigitte
arealer mot delområdet gir mulighet for
opparbeidelse av grønne arealer som vil kunne
dempe de visuelle virkningene av veganlegget.
Ny E18 med egen buss- og sykkelveg vil få et
bredere vegprofil som gjør at vegen vil dominere
mer i landskapet. Høydeforskjellen mellom ny E18
og delområdet gjør at tiltakets visuelle virkning på
delområdet ikke blir så stor. Etablering av støyvoll
mellom kjøreveg og bussveg og et ca. 150 meter
langt lokk ved Hofstad skole vil også bidra til å
redusere E18 som en visuell barriere i landskapet.
Lokket vil gi mulighet for større sammenhengende
grøntarealer, noe som er positivt for
landskapsopplevelsen i dette området.

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten negativ (-).

123134-PLAN-RAP-002

Sørvest for tunnelportalene vil virkningene være
som for alternativ 2.A. Nordøst for portalområdet
vil dagens E18 bli nedgradert til en lokalveg med
bedre visuell forankring til omgivelsene. Et kort
lokk etableres ved Hofstad skole og ved Grønlia.
Til forskjell fra alternativ 2.A føres
hovedsykkelvegen i dette alternativet over E18 på
lokket ved Hofstad Skole og følger
hovedsamlevegen på nordsiden frem til Grønlia.
Sykkelvegen skjærer seg kraftig inn i eksisterende
fjellskjæring mellom Hofstad og Grønlia og blir
liggende på en fjellhylle.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Alternativ 2.B
I alternativ 2.B er tunnelpåhugget for ny E18
foreslått etablert i midtre del av delområdet. Ny
rampe for E18 etableres over tunnelportalene.
Løsningen innebærer inngrep som gjør at flere hus
må innløses. I tillegg er det krav om å etablere
luftetårn som vil bli et dominerende element i
området.

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir middels negativ (- -).
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Figur 5-144: Lokk over E18 ved Hofstad skole, alternativ 2.A.

Figur 5-145: Alternativ. 2.A. E18 mellom Hofstad og Grønlia.

|
Figur 5-146: Alternativ 2.A. Snittet viser tiltaket med E18 i dagen forbi delområdet. Delområdet ligger til venstre i bildet og blir i liten grad berørt.
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Figur 5-147: Alternativ 2.B. Tunnelportaler for ny E18 berører
delområdet. Luftetårnet vil bli et nytt element i landskapsbildet.

Figur 5-148: Alt. 2.B. Lokk over hovedsamlevegen ved Hofstad skole.
Sykkelvegen gjør inngrep i delområdet mellom Hofstad og Grønlia.

|
Figur 5-149: Alternativ 2.B. Snittet viser hovedsykkelvegen som gjør inngrep i delområdet.
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5.14 LA14: Næringsområder Holmen
5.14.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet omfatter næringsarealene langs E18korridoren fra Grønlia til Ravnsborg.
Beskrivelse
Området langs nordsiden av E18 fra Hofstad til
Holmenkrysset er dominert av næringsbebyggelse,
med hovedvekt på kontorer, men også noe lager/verkstedvirksomhet og innslag av boliger. Ved
Holmenkrysset er det gartneri og bensinstasjon på
nordøstsiden av krysset, og en rekke boliger som
er omdisponert til næring på sørsiden av krysset.
Ved gartneriet finnes et beitelandskap som står i
stor kontrast til delområdet for øvrig.
Verdivurdering
Delområdet er preget av E18, Holmenkrysset og
næringsbebyggelse av ulik karakter.
Næringsbebyggelsen har generelt lav arkitektonisk
verdi. Kulturlandskapet ved Ravnsborg gartneri
ligger inne som næring i gjeldende
kommunedelplan og vil etter hvert forsvinne.
Samlet sett gir delområdet et mindre godt
totalinntrykk og vurderes å ha liten verdi.
Liten

Middels Stor

Figur 5-150: Delområdets avgrensning.
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Figur 5-151: Næring Holmenkrysset.

Figur 5-152: Næringsarealer langs nordvestsiden av E18.

Figur 5-153: Beitelandskap ved Ravnsborg gartneri.

Figur 5-154: Holmenkrysset sett fra Holmengata.
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5.14.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A
E18 ligger i dagens trasé frem til Holmenkrysset
hvor den dukker ned i tunnel. Sørvest for
tunnelportalen utvides E18 til 4+4 felt. I tillegg
etableres en ny bussveg på østsiden av E18.
Vegkorridoren vil bli betydelig bredere enn i dag,
og beslaglegge arealer i delområdet. Dette gjelder
i hovedsak næringsarealer med reduserte visuelle
kvaliteter. Vegkorridoren i området vil bli en
større visuell barriere i landskapet.
Bussvegen går i en kulvert langs Grønlia. Inngrepet
i dette området med ny kulvertkonstruksjon og
skjæring inn mot Grønlia vil være synlig inn i dette
delområdet.
I Holmenkrysset etableres ny portal for E18 med
ramper mellom E18 og hovedsamlevegen.
Rampene ligger på bru over Slemmestadveien. Det
samme gjør bussvegen. På sørsiden av krysset vil
fremføring av ny bussveg og omlegging av
Slemmestadveien medføre innløsning av flere
boliger og et kontorbygg. Bussvegen føres forbi
Holmenåsen i dagsone og vil medføre noe mer
skjæring inn i terrenget. Tunnelen vil utløse krav
om luftetårn, noe som vil ha negativ virkning på
landskapsbildet.

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen blir
liten negativ (-).
Alternativ 2.B
E18 går inn i tunnel sørvest for Hofstad skole.
Hovedsamleveg og bussveg etableres i dagens
E18-trasé frem til Nesbru. Dagens vegsystem
gjennom delområdet blir nedgradert til en
lokalveg med bedre visuell forankring til
landskapet. Arealer frigjøres i Holmenkrysset.
De største negative virkningene for delområdet er
fremføring av ny bussvegtrasé og omlegging av
Slemmestadveien på sørøst siden av
Holmenkrysset. Tiltaket fører med seg innløsning
av flere boliger og et kontorbygg. I tillegg skjærer
ny trasé for Slemmestadveien seg inn terrenget
mot Holmenåsen, noe som har negativ virkning på
landskapsbildet. Bussvegen legges i tunnel under
Holmenåsen med etablering av ny portal i dette
området. Påhuggsområdet medfører
terrenginngrep mot Holmenåsen.
Omfanget vurderes som liten til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen blir
liten positiv (+).

Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

SIDE 128

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt
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Figur 5-155: Holmenkrysset i Alternativ 2.A. E18 går her inn i tunnel.
Luftetårn må etableres over tunnelmunningene.

Figur 5-156: Alternativ 2.A. Holmenkrysset med portalområdet for E18.
Bildet er tatt fra vest mot øst.

Figur 5-157: Alternativ 2.A. E18 sett fra Holmenkrysset mot Grønlia.

Figur 5-158: Alternativ 2.A. Portal for ny E18 i Holmenkrysset.
Skeidarbygget til høyre i bildet.
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|
Figur 5-159: Alternativ 2.A. Snittet viser tiltaket ved Holmenkrysset hvor E18 senkes ned i tunnel. Her etableres også av- og påkjøringsramper til E18 og en egen
bussveg.

|
Figur 5-160: Alternativ 2.A. Snittet viser tiltaket i Holmenkrysset hvor E18 går inn i tunnel og med av- og påramper til hovedsamlevegen.
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Figur 5-161: Alternativ 2.B. Hovedsamlevegen gjennom Holmenkrysset.
Bussvegen føres i tunnel under Holmenåsen.

Figur 5-162: Holmenkrysset med hovedsamlevegen i alternativ 2.B. E18
går i tunnel.

Figur 5-163: Alternativ 2.B. Hovedsamlevegen sett fra Holmenkrysset
mot Grønlia.

Figur 5-164: Holmenkrysset i alternativ 2.B. Bildet er sett fra Kirkeveien
mot Holmen sentrum.
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Figur 5-165: Alternativ 2.B. Snittet viser tiltaket gjennom Holmenkrysset med hovedsamleveg, busssveg og gang- og sykkelforbindelser. E18 går i tunnel.
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5.15 LA15: Holmen sentrum
5.15.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Grensen for delområde LA15 følger i hovedsak
avgrensingen definert i vedtatt kommunedelplan
for området. Idrettsområdet tilhører samme
delområde.
Beskrivelse
Sentrumsområdene på Holmen er i dag dominert
av Holmen senter, Skeidar møbelforretning og
store trafikkarealer. Holmen idrettsanlegg er også
lokalisert i området med flere fotballbaner,
tennisanlegg og idrettshall. I den nylig vedtatte
kommunedelplanen for Holmen-Slependen er det
forutsatt at Holmen skal utvikles videre som
lokalsenter for Asker nord med handel, service,

Figur 5-167: Holmen senter.
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bussknutepunkt, møteplasser og
rekreasjonsområder, maritim næring og boliger.
Visjonen er at Holmen skal bli en attraktiv
møteplass med en sammenhengende
grønnstruktur, et lett tilgjengelig strandområde,
samt neddemping av trafikkarealene.
Sentrumsområdet forutsettes regulert samlet,
basert på en arkitektkonkurranse, for å sikre en
helhetlig utvikling av Holmen.
Holmengata strekker seg fra Holmenkrysset ned til
Fekjan og ligger i overgangen til Holmenåsen. Gata
følger et eldre veifar. Langs gata ligger flere villaer
med kulturhistorisk/arkitektonisk betydning. «Det
gule huset» ligger i enden av Holmengata, mellom
Holmensenteret og sjøen. Dette er Askers nest
eldste skolebygning, tidligere Vogellund skole,
grunnlagt i 1848. Den gamle trebygningen er godt
bevart og har i dag galleri, verksteder og kafé.

Figur 5-168: Holmen idrettsanlegg.
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Verdivurdering
Delområdet fremtrer som ustrukturert og rotete.
Vegnettet er svært dominerende i tillegg til de
store parkeringsflatene tilknyttet kjøpesentrene.
Næringsbebyggelse av ulik karakter preger
området. Holmen kjøpesenter er lokalisert på
begge sider av Slemmestadveien med en
overgangsbro imellom. Overgangsbroen er et
dominerende element i området og er
forstyrrende for fjordutsikten når en kommer
kjørende fra E18. Flere historiske villaer langs
Holmengata og «Det gule huset» er positive
element i området. Områdets åpenhet og
tilknytning til fjordlandskapet er også positivt for
landskapsbildet. Delområdet vurderes samlet å ha
liten til middels verdi.
Liten

Middels Stor

Figur 5-166: Delområdets avgrensning.

SIDE 133

Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport landskapsbilde

Figur 5-169: «Det gule huset».

Planene for utvikling av Holmen er ikke tatt med i
vurderingene, da de ikke er en del av 0alternativet. Holmen vil derfor på sikt få høyere
verdi. Beliggenheten ved fjorden gjør at området
har potensiale og vil trolig bli mer attraktivt etter
hvert.

Figur 5-170: Overgangsbrua mellom kjøpesentra.
Skaugumåsen bak i bildet.

og skape bedre kontakt til fjorden. Omfanget
vurderes som stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Figur 5-171: Illustrasjon av hvordan Holmen sentrum
kan bli seende ut i fremtiden.

Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir middels positiv (+ +).

Stort
positivt

5.15.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A og 2.B
Med etablering av Syverstaddiagonalen vil kun
lokaltrafikk være igjen på vegnettet gjennom
Holmen. Veganlegget i Holmen sentrum vil da
kunne forenkles betydelig og frigjøre arealer som
gir mulighet for opparbeidelse av grøntarealer og
ny sentrumsbebyggelse. En forenkling av
vegsystemet gjennom Holmen sentrum vil
redusere vegen som en visuell barriere i området
SIDE 134

Figur 5-172: Alternativ 2.A og 2.B. Holmen sentrum.
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5.16 LA16: Grønlia-Syverstad
5.16.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Naturlandskap
Avgrensing
Delområdet avgrenses av Slemmestadveien i sørøst, idrettsanleggene på Holmen i nord-øst, E18 i
nord-vest og boligområdene i LA 10 i vest.

beholdt som dyrket mark. Området inneholder
flere turstier, samt lysløype. E18 er en støykilde
for vestre del av området.
Verdivurdering
Området har verdi som et grøntområde i
tettbebyggelsen. Syverstad med alléer langs
Syverstadveien og det omkringliggende området
utgjør et kulturlandskap med gode visuelle
kvaliteter. Delområdet vurderes å ha stor verdi.

Beskrivelse
Syverstadskogen (kalles ofte Grønlia) ligger sør for
Holmen. Den har to skogkledde åsrygger og
mellom dem ligger Syverstaddammene. Fire
hoppbakker ligger i åsens nordside. På en høyde
sør for Grønlia ligger Syverstad gård med
omkringliggende kulturlandskap. Gården er i drift,
og er i kommuneplanens arealdel forutsatt

Figur 5-173: Syverstad gård.
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Liten

Middels Stor

Figur 5-176: Delområdets avgrensning.

Figur 5-174: Kulturlandskap på Syverstad,
Reistadveien til venstre i bilde.
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Figur 5-175: Adkomsten til Syverstad gård.
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5.16.2 Omfangs- og konsekvensvurdering

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Alternativ 2.A
E18 beholdes i dagens trasé frem til
Holmenkrysset med etablering av ny bussveg og
hovedsamleveg på østsiden av motorvegen. I
tillegg vil ramper mellom E18 og
Syverstaddiagonalen beslaglegge areal sør-vest i
delområdet. Her etableres også bru for både E18
og bussvegen med hovedsykkelveg.
Brukonstruksjonene er nye elementer i området.
Der vegene ikke ligger på bru etableres en høy
fylling mot Syverstadjordet.
Syverstaddiagonalen vil også dele opp jordene på
begge sider av kollen ved Syverstad gård.
Opplevelsen av det åpne kulturlandskapet vil bli
redusert.
Bussvegen legges i en kulvertløsning forbi Grønlia
med ny hovedsykkelveg på toppen. Tiltaket
skjærer seg inn i den skogkledde åsen, noe som er
uheldig for landskapsbildet. Busskulverten danner
en vegg mot E18 og hovedsykkelvegen over
kulverten ligger i skjæring mot Grønlia. I samme
område etableres en ny gang- og sykkelvegbru
over E18.
Samlet sett vil veganleggets negative virkninger på
området forsterkes.

Verdien er vurdert som middels til stor.
Konsekvensen blir stor negativ (- - -).
Alternativ 2.B
I alternativ 2.B går E18 i tunnel forbi delområdet.
Dagens E18 kan da nedgraderes til en lokalveg
med bedre visuell forankring til landskapet. Både
bussveg og hovedsamleveg vil kunne etableres
innenfor arealet til dagens E18 og i liten grad
påvirke Grønlia. Et 30 meters langt lokk etableres
over hovedsamlevegen ved Grønlia. Ny
hovedsykkelveg forbi Grønlia vil medføre noe
skjæring i terrenget.
Syverstaddiagonalen etableres også i dette
alternativet, med negativ virkning på
landskapsbildet. Til forskjell fra alt. 2.A
beslaglegger ramper mot hovedsamlevegen mye
mindre areal, da disse legges under bakken i
sørvestre del av området. Omfanget vurderes som
middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels til stor.
Konsekvensen blir middels negativ (- -).

Omfanget vurderes som stort negativt.
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Figur 5-177: Alternativ 2.A. E18 går i dagen forbi Grønlia og Syverstadjordene.

Figur 5-178: Alternativ 2.A. Veganlegget sett fra Grønlia. Det etableres
bru for gang- og sykkeltrafikken over E18 ved Grønlia.

Figur 5-179: Alternativ 2.A. Bildet viser Syverstaddiagonalen som kobler seg på
E18 med ramper under bussvegen og E18.

Figur 5-180: Alternativ 2.A. Bussvegen går i en kulvertløsning forbi
Grønlia og med hovedsykkelvegen over. Bildet er tatt fra
Holmenkrysset mot Grønlia.
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Figur 5-182: Alternativ 2.A. Snittet viser inngrepet ved Grønlia og Syverstadjordet. E18 går i dagen med egen trasé
for buss- sykkelveg. Tiltaket tar en del areal langs Syverstadjordet og Grønlia.

Figur 5-181: Alternativ 2.A. Snittet viser E18 forbi Grønlia. Bussvegen går i kulvert med
hovedsykkelvegen over seg. Tiltaket skjærer seg inn i terrenget mot Grønlia.
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Figur 5-183: Alternativ 2.B. Hovedsamlevegen forbi Grønlia og
Syverstadjordene. Syverstaddiagonalen kobler seg på
hovedsamlevegen via en kulvert.

Figur 5-184: Oversikt over tiltaket ved Grønlia-Syverstad i alternativ
2.B. Syverstaddiagonalen ligger tettere opp til Grønlia i dette
alternativet sammenlignet med 2.A.

Figur 5-185: Syverstaddiagonalen i alternativ 2.B.
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Figur 5-186: Alternativ 2.B. Lokket over hovedsamlevegen på Grønlia.
Bildet viser også hovedsykkelvegen som ligger i skjæring langs Grønlia.
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Figur 5-188: Alternativ 2.B. Snittet viser tiltaket forbi Syverstadjordet. Dagens E18 nedgraderes til
hovedsamleveg og med ny trasé buss.

Figur 5-187: Alternativ 2.B. Snittet viser inngrepet i Grønlia med hovedsykkelvegen som skjærer seg inn i
terrenget. Dagens E18 nedgraderes til hovedsamleveg.
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5.17 LA17: Hval

boligområdet og Hvalstrand.

5.17.1 Beskrivelse og verdivurdering

Verdivurdering

Kategori: By og tettbygde strøk

Delområdet inneholder vanlige visuelle kvaliteter
og vurderes å ha middels verdi.

Avgrensing
Delområdet avgrenses av Slemmestadveien i nord
og vest, sentrumsområdene på Holmen i nord,
Oslofjorden og Hvalstrand bad i sør.

Liten

Middels Stor

Beskrivelse
Delområdet Hval avgrenses av Slemmestadveien i
nord og friområdene ved Hvalstrand i sør.
Området består hovedsakelig av
eneboligbebyggelse, som ligger på et høydedrag
med flere bratte, grønne skråninger. Arealet mot
Slemmestadveien ligger nordvendt og er til dels
svært støyutsatt. Delområdet ligger inntil
Hvalstadskogen, som er en grønn lunge mellom

Figur 5-189: Boligområde på Hval.
Slemmestadveien i nedre høyre billedkant.
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Figur 5-190: Støyskjerming langs
Slemmestadveien.
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Figur 5-191: Delområdets avgrensning.
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5.17.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A og 2.B
Delområdet lengst i sør har utsikt mot Syverstad.
Ny vegtrasé over kulturlandskapet med nytt
tunnelpåhugg i lia nedenfor Syverstad gård har
negativ virkning på opplevelsen av dette
landskapet sett fra avstand.
Forskjellen mellom alternativ 2.A og 2.B er at
traséen over Syverstadjordet i alt. 2.B er flyttet 3540 meter lenger bort fra bebyggelsen på Reistad.
Tiltakets virkning på delområdet vil likevel være
identisk.
Da delområdet ikke er direkte berørt av inngrepet,
samt at tiltaket har god terrengtilpasning vurderes
omfanget som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Figur 5-192: Syverstaddiagonalen sett fra boligområdet på Hval i alternativ 2.A.

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten negativ (-).

Figur 5-193: Syverstaddiagonalen sett fra boligområdet på Hval i alternativ 2.B.
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5.18 LA18: Holmenåsen-Fekjan
5.18.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet avgrenses av Holmen sentrum i sør og
E18 i vest. I nord grenser området til Nesbru
senter. I øst strekkes delområdet over til østsiden
av Neselva og avgrenses her av influensområdegrensen, som defineres av de områdene som har
visuell kontakt med vegtiltaket.
Beskrivelse

overordnet grønt preg og store deler av området
har god sjøutsikt. Bebyggelsesstrukturen i
området tar utgangspunkt i landskap og terreng. I
og langs åssidene er bebyggelsen for en stor del
lagt med møneretning som følger terrengkotene.
Delområdet har stor topografisk variasjon med
koller, markerte og bratte skråninger.
Holmengata er et gammelt veifar som ligger i
overgangen til Holmen sentrum. Området ved
Holmengata har en enhetlig bebyggelsesstruktur
og bygningsutforming. Området omfatter
bygninger med verneverdi som danner et visuelt
godt bygningsmiljø langs Holmengata.

Delområdet består hovedsakelig av eneboliger på
forholdsvis store tomter, med enkelte innslag av
tettere småhusbebyggelse. Området har et

Verdivurdering

Figur 5-194: Delområdets avgrensning.

Figur 5-195: Holmenåsen, søndre del.
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tillegg gir landskap og bebyggelse samlet et godt
totalinntrykk ved at bebyggelsen i området tar
hensyn til terrengform. Miljøet langs Holmengata
bidrar også til en god landskapsopplevelse.
Nærheten til E18 forringer bomiljøet i vestre del.
Delområdet vurderes samlet å ha middels verdi.

Liten

Middels Stor

Et overordnet grønt preg, samt topografisk
variasjon gir området gode visuelle kvaliteter. I
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Figur 5-196: Skråfoto fra Nesbru senter retning
Holmen. Dagens E18 til høyre i bildet.
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Hovedsykkelvegen føres langs Fekjan. Deler av
Fekjan er foreslått som ren bussveg. Tiltaket langs
Fekjan vil kunne gi denne gaten et urbant preg
med gatetrær og et mer strukturert gateprofil.
Det etableres kun ett kort lokk på Ravnsborg på
ca. 20 meters bredde. Lokket reduserer i liten grad
E18 som en visuell barriere i landskapet.
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Alternativ 2.A
I alternativ 2.A nedgraderes dagens E18 til en
hovedsamleveg på strekningen forbi Holmenåsen
og ny E18 føres i tunnel. Hovedsamlevegen
etableres med gateprofil og trebeplantning, og
gjør at vegtiltaket får en bedre visuell forankring
til omgivelsene sammenlignet med dagens
situasjon.
Bussvegen ligger parallelt med hovedsamlevegen,
på sørsiden av denne. Busstraseen skjærer seg
noe inn i Holmenåsen og gir en høyere
fjellskjæring enn dagens situasjon. På grensen til
delområdet i nord etableres en ny lokalveg fra
Nesbru til hovedsamlevegen. Denne ligger på høy
fylling og mur, noe som vil påvirke de visuelle
kvalitetene lengst nord i delområdet.

SIDE 144

Omfanget vurderes som middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Stort
positivt

Figur 5-197: Bebyggelse langs Holmengata.
5.18.2 Omfangs- og konsekvensvurdering

Det er som i alt. 2.A foreslått ett kort lokk på ca.
20 meter bredde over hovedsamlevegen ved
Ravnsborg. Lokket bidrar i noen grad til å redusere
vegen som en visuell barriere i landskapet. De
grønne lokkene tilfører området visuelle
kvaliteter.

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten til middels positiv (+/+ +).

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir middels positiv (+ +).

Alternativ 2.B
I alternativ 2.B bygges dagens E18 om til
hovedsamleveg på strekningen forbi Holmenåsen
og ny E18 føres i tunnel. Bussvegen ligger parallelt
med hovedsamlevegen, på sørsiden av denne.
Hovedsykkelvegen føres om Fekjan, tilsvarende
som i alternativ 2.A. Busstraséen skjærer seg inn i
Holmenåsen og gir en høyere fjellskjæring enn
dagens situasjon. På grensen til delområdet i nord
etableres ny lokalveg samt egen bussvegtrasé fra
Nesbru opp til hovedsamlevegen. Disse ligger på
høy fylling og delvis mur, noe som vil påvirke de
visuelle kvalitetene lengst nord i delområdet. Flere
boliger må innløses i dette området for å gi plass
til veganlegget.
Figur 5-198: Buss- og hovedsykkelveg langs
Fekjan.
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Figur 5-199: Alternativ 2.A. Bussvegen og omlegging av Kirkeveien medfører
inngrep i Holmenåsen.

Figur 5-200: Alternativ 2.A. Bildet er sett fra øst mot vest og viser
bussvegen som går i dagen forbi Holmenåsen.

Figur 5-201: Alt. 2.B. Bussvegen og omlegging av Kirkeveien medfører inngrep i
delområdet. Bussvegen går i tunnel gjennom Holmenåsen.

Figur 5-202: Alternativ 2.B. Bildet viser busstunnelen gjennom
Holmenåsen og nytt lokk mellom Holmenåsen og Ravnsborg.
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5.19 LA19: Torstadåsen
5.19.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet avgrenses av næringsområdene ved
Holmenkrysset i sør, E18 i øst og
næringsområdene ved Billingstadsletta i nord. I
vest er området avgrenset av influensområdegrensen.
Beskrivelse

Nesbru videregående skole ligger innenfor samme
delområdet lengst nordøst ved E18 og
Billingstadsletta.
Verdivurdering
Områdets grønne preg og utsikt til fjorden er
kvaliteter som bidrar til gode landskapsmessige
opplevelser. Nærheten til E18 reduserer
landskapsopplevelsen, særlig i sørøstre deler av
området. Delområdet inneholder til sammen
vanlige visuelle kvaliteter og vurderes å ha
middels verdi.
Liten

Middels Stor

Området består av eneboliger og tettere
småhusbebyggelse, og bærer preg av å være
bygget ut over tid. Delområdet har et grønt preg,
med flere små skogspartier innimellom
bebyggelsen. Boligområdet ligger på et høydedrag
inntil E18 med god utsikt utover fjordlandskapet.

Figur 5-203: Torstadåsen sett fra Nesbru senter.
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Figur 5-206: Delområdets avgrensning.

Figur 5-204: Torstadåsen vest. E18 i nedre høyre
billedkant.
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Figur 5-205: Nesbru videregående skole. Dagens
E18 øverst i bildet.
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5.19.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A
I alternativ 2.A vil dagens E18 bygges om til
hovedsamleveg mellom Holmen og nytt
portalområde på Nesbru. En egen bussveg
etableres langs sørsiden av hovedsamlevegen.
Denne ligger på et lavere nivå med langsgående
støttemurer. Hovedsykkelvegen føres om Fekjan.
Nedgradering av dagens E18 til en hovedsamleveg
er positivt for landskapsbildet. Hovedsamlevegen
med gateprofil, trebeplantning og lavere hastighet
vil være bedre tilpasset omgivelsene. Da denne
vegen ligger mye lavere i terrenget enn
Torstadåsen vil virkningene for delområdet likevel
være begrenset. Ett kort lokk på ca. 20 meter ved
Ravnsborg bidrar i noen grad til å redusere vegen
som en visuell barriere i landskapet.
Helt i nordøst, hvor tunnelen for E18 munner ut,
skjærer tiltaket seg inn i delområdet. Tre boliger
må innløses. Luftetårn må etableres over
tunnelmunningen og vil ruve høyt i landskapet.

Alternativ 2.B
I alternativ 2.B vil også dagens E18 bygges om til
hovedsamleveg, med egen bussveg langs sørsiden.
Bussvegen ligger i dette alternativet bedre
tilpasset i terrenget. Hovedsykkelvegen føres om
Fekjan. Nedgradering av dagens E18 til en
hovedsamleveg er positivt for landskapsbildet,
selv om effekten for delområdet er begrenset
grunnet store høydeforskjeller. Et kort lokk på ca.
20 meter ved Ravnsborg bidrar i noen grad til å
redusere vegen som en visuell barriere i
landskapet.
Helt i nordøst, hvor tunnelen for E18 munner ut,
skjærer tiltaket seg inn i delområdet tilsvarende
som i 1.A. Tre boliger må innløses. Luftetårn kan gi
negativ virkning på landskapsbildet.
Omfanget vurderes som middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir middels positiv (+ +).

Omfanget vurderes samlet som lite til middels
positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten til middels positiv (+/+ +).
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Figur 5-208: Alternativ 2.A. Hovedsamlevegen forbi Torstadåsen, sett fra vest
mot øst. Portalområdet for E18 medfører inngrep i Torstadåsen.

Figur 5-209: Alternativ 2.A. Et kort lokk er foreslått mellom
Torstadåsen og Holmenåsen. Bildet er tatt fra Torstadåsen mot
Holmenåsen. Lokket etableres også i alt. 2.B.

|

Figur 5-207: Alternativ 2.A. Snittet viser inngrepet i Torstadåsen i området hvor E18 kommer ut i dagen. Bussvegen føres her parallelt med E18.
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Figur 5-210: Alternativ 2.B sett fra øst mot vest. Tiltaket forbi Torstadåsen.
Dagens E18 nedgraderes til hovedsamleveg. Portalområdet for E18 medfører
inngrep i Torstadåsen.

Figur 5-211: Alternativ 2.B. Portalområdet på Nesbru med
luftetårn. Flere bolighus over portalene mot Torstadåsen må
innløses. Inngrepet vil være identisk med tiltaket i alt. 2.A.

|

Figur 5-212: Alternativ 2.B. Snittet viser inngrepet i Torstadåsen i området hvor E18 kommer ut i dagen. Bussvegen føres her parallelt med Fekjan.
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5.20 LA20: Nesbru
5.20.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk

I samme område ligger en eldre og godt bevart
bygning, et grendehus (Nesbruveien 79) fra
slutten av 1800-tallet som senere ble
telefonsentralen ved Nesbru. Her finnes også en
villa fra samme periode.

Avgrensing
Delområdet er et knutepunkt som avgrenses av
boligområdene i LA18, 19, 21 og 22, samt
næringsområdet LA23. E18 og Billingstadsletta
krysser gjennom delområdet.
Beskrivelse
Nesbru er et næringsområde med mangfoldig
virksomhet. Her er det bilforretninger og annen
handelsvirksomhet, en del kontorer,
helsetjenester, bensinstasjon med mer.
Delområdet har tidligere vært et viktig trafikkknutepunkt, og dette preger området fortsatt.
Norges første Ikea-varehus fra 1960-tallet ligger
på Nesbru; i dag Bellevue hotell. En bensinstasjon
fra samme tidsperiode er også bevart rett ovenfor
den gamle Ikea-bygningen.

Verdivurdering
Delområdet kan oppfattes som ustrukturert.
Veganleggene dominerer i landskapsbildet. Brua
for E18 over Neselva ligger som en tung, visuell
barriere i området. I tillegg finnes et mangfold av
næringsbebyggelse. Området inneholder flere
verdifulle enkeltelementer. Her kan nevnes
Neselva med rik kantvegetasjon, steinhvelvsbrua,
en flott eldre bygning/grendehus og Norges første
Ikea-varehus. Disse verdifulle enkeltelementene
er lite fremtredende i landskapsbildet. Verdien
vurderes samlet som liten.

Liten

Middels Stor

Neselva strekker seg gjennom delområdet.
Arealene langs elvebredden har rik vegetasjon og
er en verdifull del av et sammenhengende
grøntdrag/elvelandskap som går fra Holmen til
Åstadlia. En gammel steinhvelvsbru over
Nesbruelva er et visuelt viktig element i
delområdet. Denne er del av et historisk vegfar og
brukes i dag som en ren gang- og sykkelvegbru.
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Figur 5-213: Delområdets avgrensning.
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Figur 5-214: Nesbru sentrum.

Figur 5-215: Nesbrua (E18).

Figur 5-216: E18 brua over Neselva. Dagens situasjon.
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Figur 5-217: Nesbru senter.
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Figur 5-218: Næringsbebyggelse på Nesbru.

Figur 5-219: Fekjan sett fra Nesbru.

Figur 5-220: Historisk veifar med bru over Neselva.

Figur 5-221: En godt bevart bygning, et grendehus (Nesbruveien
79) fra slutten av 1800-tallet.
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5.20.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A
I alternativ 2.A vil E18 få tunnelpåhugg rett nord
for Bellevue. Tunnelpåhugget med rampesystem
skjærer seg inn i fjellet mot Torstadåsen og krever
innløsning av to næringsbygg og 3 boliger.
Luftetårn må etableres ved tunnelutløpet og vil bli
dominerende i landskapet.
Øst for tunnelpåhugget utvides E18 til 4+4 felt
fram til Slependen. Ny utforming av brua med økt
frihøyde og transparente støyskjermer kan bidra
til at konstruksjonen ikke oppleves så tung som
den gjør i dag, men den vil fremdeles være en
visuell barriere i området.
Vest for tunnelmunningen vil dagens E18 bli
ombygd til hovedsamleveg. Bussvegen legges
langs sørsiden av denne, nord for Nesbru senter.
Hovedsamlevegen vil få et smalere gateløp med
mer grønt, noe som gir en bedre visuell forankring
til omgivelsene enn dagens E18.
Bussvegen ligger på denne strekningen lavt i
terrenget, da den skal krysse under lokalvegen til
Nesbru i kulvert. En slik løsning medfører lange og
høye støttemurer med dårlig forankring til
landskapet. Videre østover føres bussvegen
parallelt med Billingstadsletta. Hovedsykkelvegen
legges langs Neselva, med et grøntdrag som buffer
mot vegene. I nordvestre hjørnet av delområdet,
hvor lokalvegen krysser Neselva, vil veganlegget
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bli mer omfattende enn dagens situasjon. Her
etableres en rundkjøring samt to nye bruer over
elva. Veganlegget ligger også tettere på Neselva.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten. Da området i dag er
ustrukturert og med forholdsvis lav visuell verdi,
vil konsekvensen av tiltaket bli liten negativ (-).
Alternativ 2.B
Tunnelpåhugget i alternativ 2.B etableres rett
nord for Bellevue og er identisk med påhugget i
alternativ 2.A. Luftetårn må etableres. Vest for
tunnelmunningen vil dagens E18 bli ombygd til
hovedsamleveg, mens ny bussveg legges langs
sørsiden av Nesbru senter. Bussvegen vil i dette
alternativet ligge på terreng med bedre kontakt
mot omgivelsene. Øst for tunnelpåhugget utvides
E18 til 4+4 felt fram til Slependen tilsvarende som
i 2.A. Ny bru vil få større høyde enn dagens bru. I
tillegg vil annen utforming og transparente
støyskjermer gjøre at brua vil få et lettere uttrykk
en dagens bruløsning. Dagens bru ligger som en
tung, visuell barriere gjennom delområdet. Ny bru
vil fremdeles bli en visuell barriere i området.

landskapsbildet, da flere av disse bygningene har
få arkitektoniske kvaliteter.
Langs bussveg og sykkelveg vil det etableres et
gjennomgående grøntdrag fra Sanitetshuset og
nordover langs Neselva. Billingstadsletta blir en
rett, urban gate nord til lokalsenteret på Berger. I
nordvestre hjørnet i delområdet, hvor lokalvegen
krysser Neselva, vil veganlegget bli mer
omfattende enn dagens situasjon. Vegsystemet er
noe ulikt fra alternativ 2.A, men virkningen på
landskapsbildet blir tilnærmet identisk.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).

Omlegging av lokalvegsystem og etablering av
hovedsykkelveg medfører innløsning av flere
næringsbygg og tre boliger øst for Nesbru senter.
Innløsning av byggene vil ha positiv virkning på
Desember 2015
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Figur 5-222: E18 gjennom Nesbru i alternativ 2.A. Bildet er sett fra
Nesbru mot Billingstadsletta.

Figur 5-223: Alternativ 2.A. Portalområdet for E18 på Nesbru.

Figur 5-224: Fekjan-Billingstadsletta krysser under ny bru for E18 på
Nesbru. Alternativ 2.A.

Figur 5-225: Veganlegget på Nesbru i alt. 2.A. Bussvegen går
parallelt med hovedsamlevegen og krysser i kulvert under
lokalvegsystemet ved Nesbru senter.
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Figur 5-227: Alternativ 2.A. Snittet viser tiltaket på Nesbru i området hvor E18 kommer ut i dagen. Bussvegen føres her parallelt med E18, hovedsykkelvegen går
langs Fekjan.
|

Figur 5-226: Alternativ 2.A. Snittet viser tiltaket på Nesbru. E18 går på bru over Neselva, bussvegen føres parallelt med Billingstadsletta, mens hovedsykkelvegen
går langs Neselva.
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Figur 5-230: Alternativ 2.B. Kryssområdet på Nesbru. Bildet er sett fra Nesbru
mot Billingstadsletta.

Figur 5-231: Alternativ 2.B. Portalområdet for ny E18-tunnel på Nesbru.

Figur 5-228: Alternativ 2.B. Illustrasjonen viser bussvegen som er foreslått lagt
via Nesbru sentrum.

Figur 5-229: Alternativ 2.B. Bussvegen gjennom Nesbru sentrum.
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Figur 5-233: Alternativ 2.B. Snittet viser tiltaket på Nesbru i området hvor E18 kommer ut i dagen. Buss- og hovedsykkelvegen går her parallelt med Fekjan.

|
Figur 5-232: Alternativ 2.B. Snittet viser tiltaket på Nesbru. E18 går på bru over Neselva, bussvegen føres parallelt med hovedsykkelvegen som går langs Neselva.
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5.21 LA21: Mellom-Nes og Grønsundåsen
5.21.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet avgrenses av E18 i nord,
influensområdegrensen i øst og sør, og
delområdet Nesbru senter i vest.

Verdivurdering
Delområdet består av forholdsvis romslige tomter,
som gir et overordnet grønt preg. Området lengst
mot nord er preget av nærheten til E18, som ligger
som en visuell barriere i landskapet. Delområdet
inneholder vanlige visuelle kvaliteter og vurderes
å ha middels verdi.

Liten Middels Stor

Beskrivelse
Delområdet består hovedsakelig av eneboliger
med innslag av tettere leilighetsbebyggelse.
Boligområdet omfatter et langstrakt høydedrag
som ligger i sørvest-nordøstlig retning på sørsiden
av E18. Store deler av området består av bratte,
grønne åssider.

Figur 5-234: Grønsundåsen sett fra nord.
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Figur 5-235: Grønsundåsen sett fra motsatt side
av E18.
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Figur 5-236: Delområdets avgrensning.
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5.21.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A og 2.B
Tiltaket innebærer en breddeutvidelse av dagens
E18 til 4+4 felt. Utvidelsen gjøres i hovedsak mot
Grønsundåsen, noe som medfører at dagens
fjellskjæring i dette området blir høyere og
veganlegget kommer tettere på bebyggelsen. En
bolig må innløses som en følge av tiltaket. I begge
alternativene etableres et ca. 90 meters langt lokk
over E18 sør for Holmen kirke. Lokket vil bidra til å
redusere E18 som en visuell barriere i landskapet,
samt skape nye grønne arealer. Dette har størst
positiv virkning lokalt der lokket etableres.
Kryssområdet på Nesbru med tunnelportal for
E18, ramper mellom E18 og hovedsamlevegen og
bru over Neselva vil i liten grad være synlig fra
delområdet.
Nytt lokk over E18 vil i stor grad veie opp for
inngrepet for øvrig. Selv om skjæringen langs E18
blir høyere, vil den være lite synlig fra delområdet.
Veganlegget kommer derimot tettere på
bebyggelsen.
Omfanget vurderes samlet som intet til lite
positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir ubetydelig (0).
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Figur 5-237: Alternativ 2.A og 2.B. Lokk over E18 ved Grønsundåsen og
Holmen kirke.

Figur 5-238: Alternativ 2.A og 2.B. Illustrasjonen viser
terrenginngrep mot Grønsundåsen sett fra Vestre Nes-Holmen
kirke. E18 skjærer seg ytterligere inn i Grønsundåsen.

Figur 5-239: Snittet viser inngrepet mot boligområdet i Grønsundåsen, alternativ 2.A og 2.B.
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5.22 LA22: Vestre Nes-Holmen kirke
5.22.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet omfatter en kolle som er omgitt av
næringsområder både i vest, nord og øst. E18
grenser til delområdet i sør.

Verdivurdering
Området har et grønt preg, med mye skog mellom
bebyggelsen samt grønne parkområder tilknyttet
kirken. E18 ligger som en visuell barriere mot sør.
Delområdet gir et godt totalinntrykk og vurderes å
ha middels til stor verdi.

Liten Middels Stor

Beskrivelse
Holmen kirke ligger på et høydedrag sentralt i
området, omkranset av grønne parkområder.
Delområdet for øvrig omfatter eneboligbebyggelse og tettere småhusbebyggelse, med
skogspartier i skråningene langs ytterkanten av
kollen.

Figur 5-240: Delområdets avgrensning.
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Figur 5-241: Holmen kirke.
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Figur 5-242: Grøntområdet ved Holmen kirke.
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5.22.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A og 2.B
Tiltaket innebærer en breddeutvidelse av dagens
E18 til 4+4 felt. Utvidelsen gjøres i hovedsak mot
Grønsundåsen. I begge alternativene etableres et
ca. 90 meters langt lokk over E18 sør for Holmen
kirke. Lokket vil bidra til å redusere E18 som en
visuell barriere i landskapet lokalt der lokket
etableres, samt skape nye grønne arealer.
Ny bussveg føres parallelt med Billingstadsletta på
hele strekningen. På vestsiden av kollen medfører
tiltaket inngrep i delområdet ved at ny buss- og
sykkelvegtrasé skjærer seg inn i terrenget.
Boligene i dette området vil få vegen tettere på
seg og dagens vegetasjonsskjerm vil bli redusert.
Totalt sett vurderes tiltaket å ha større positive
enn negative virkninger for delområdet.
Omlegging av lokalvegen Nesbruveien på et ca. 90
meters langt lokk over E18 vil gi en positiv effekt
for landskapsopplevelsen i delområdet. Omfanget
vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels til stor.
Konsekvensen blir liten positiv (+).
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Figur 5-243: Langt lokk over E18 ved Holmen kirke. Alt. 2.A og 2.B.

Figur 5-244: Alternativ 2.A og 2.B. Buss- og hovedsykkelvegen skjærer
seg inn i kanten av delområdet Vestre Nes-Holmen kirke.

Figur 5-245: Alternativ 2.A og 2.B. Nytt lokk over E18 ved Holmen kirke.
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Kategori: By og tettbygde strøk

Billingstadsletta vest til boligområde. Det skal
innpasses noe næringsvirksomhet som
lokalservice og dagligvare, organisert i nærsenter
for betjening av området.

Avgrensing

Verdivurdering

Delområdet avgrenses av skoleområdet i LA19 i
sør og Billingstadsletta i øst. I nord er
avgrensingen lagt langs Stasjonsveien og
influensområdets yttergrense i vest mot
Bergerjordene.

Billingstadsletta vest er i dag et sammensatt og
ustrukturert område hvor næringsbebyggelsen
med store og utflytende parkeringsareal
dominerer i landskapsbildet. Neselva renner
gjennom delområdet og har rik kantvegetasjon.
Det er ellers sparsomt med vegetasjon på de
bebygde eiendommene. Delområdet vurderes å
ha liten verdi.

5.23 LA23: Billingstadsletta vest
5.23.1 Beskrivelse og verdivurdering

Beskrivelse
Det meste av delområdet er i dag benyttet til
kontor- og lagervirksomhet, men det finnes også
noen boliger innenfor området.
Det er satt i gang en planprosess
(områderegulering) for å transformere

Det pågår planer for transformasjon til bolig, og
området vil da bli mer helhetlig, både planmessig
og arkitektonisk. Det planlegges gode
gangforbindelser mot «kjærlighetsstien» og

Figur 5-246: Billingstadsletta vest.

Figur 5-247: Billingstadsletta vest.
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marka samt til Hvalstad skole. Neselva sikres som
et sammenhengende grøntdrag gjennom
området. På bakgrunn av dagens planer vil
delområdet kunne få et estetisk løft og vurderes å
ha middels verdi.

Liten

Middels Stor

Figur 5-248: Billingstadsletta vest, illustrasjon av
fremtidig utbygging (White arkitekter).
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Kjærlighetsstien fra
Skustadgata til Åstadveien

Figur 5-249: Kommunedelplan Holmen-Slependen, utsnittmarkering Billingstadsletta vest. Kommunedelplanen er
integrert i kommuneplan for perioden 2014-2026.
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5.23.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A og 2.B
I alternativ 2.A og 2.B vil de viktigste endringene i
delområdet være etablering av bussveg og
hovedsykkelveg langs Billingstadsletta. Dette
medfører inngrep i deler av næringsbebyggelsen
langs Billingstadsletta og innløsning av en bolig
nederst i Torstadåsen.
Billingstadsletta vil få et mye bredere vegprofil, og
vegen som en visuell barriere i landskapet vil øke.
I tillegg skjærer tiltaket seg inn i terrenget mot
Holmen kirke og medfører en høy skjæring som i
noen grad vil være synlig inn i delområdet.

Beplantning og etablering av grønne rabatter vil
kunne dempe inntrykket av inngrepet.
Det er noen mindre forskjeller i traséene lengst
sør i området, men virkningene for
landskapsbildet vurderes som nokså like i begge
alternativene. Omfanget vurderes som lite
negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten negativ (-).

Figur 5-250: Alternativ 2.A og 2.B. Billingstadsletta vest sett fra nord mot sør.
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Figur 5-251: Alternativ 2.A. Illustrasjonen viser ny buss- og hovedsykkelveg langs Billingstadsletta vest. Tiltaket skjærer seg inn i kollen langsetter vegen.

Figur 5-252: Alternativ 2.B. Illustrasjonen viser ny buss- og hovedsykkelveg langs Billingstadsletta vest. Alternativet er nesten identisk med 2.A bortsett fra
vegsystemet lengst til høyre i bildet.
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Desember 2015

SIDE 167

Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport landskapsbilde

5.24 LA24: Billingstadsletta
5.24.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområdet omfatter næringsområdene langs
Billingstadsletta, fra LA 23 i sør til parsellslutt i øst
ved Slependkrysset.
Beskrivelse

Verdivurdering
Billingstadsletta har en tydelig gatestruktur som
gjør at området oppfattes strukturert og
oversiktlig. Gatetrær er etablert langs
Billingstadsletta og området oppleves som grønt.
Næringsbebyggelsen har lav estetisk verdi med
store og utflytende parkeringsarealer.
Delområdet vurderes å ha liten til middels verdi.

Liten

Middels Stor

Figur 5-256: Billingstadsletta.

Delområdet Billingstadsletta består av ulike typer
næringsvirksomhet som kontorer, lager og
forretninger (blant annet bilrelatert og
byggevarer).

Figur 5-253: Delområdets avgrensning.
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Figur 5-254: Billingstadsletta sør.
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Figur 5-255: Delområdets vestre del, ny
blokkbebyggelse i Lundekroken lengst foran.
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5.24.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A og 2.B
De viktigste endringene i delområdet er etablering
av bussveg og hovedsykkelveg langs
Billingstadsletta. I tillegg utvides Billingstadsletta
til en firefelts veg på strekningen fra Nesøyveien
frem til ny adkomst til Ikea. Bussvegen legges lavt i
terrenget for å kunne krysse under ny adkomst til
Ikea og under Nesøyveien. Dette medfører
etablering av forholdvis høye støttemurer langs
bussvegen. Bussvegen vil bli liggende i en slags
sjakt på store deler av strekningen, noe som er
uheldig for opplevelsen av gateløpet og reduserer
det bymessige grepet. Tiltaket gir også en svært
bred vegkorridor. Denne kan dempes ned visuelt
ved etablering av brede grønne rabatter og

trebeplantning. Gateløpet vil likevel være
dominerende i landskapsbildet.
Det etableres en ny kulvert for hovedsykkelvegen
under ny adkomst til Ikea. Denne blir et nytt
element i området. Tiltaket medfører også
inngrep i deler av næringsbebyggelsen. Dette er
positivt for landskapsbildet, da disse bygningene
har få arkitektoniske kvaliteter.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir liten negativ (-).

Figur 5-257: Snittet viser gateprofilet gjennom Billingstadsletta i alt. 2.A og 2.B.
Bussvegen ligger lavt i terrenget der den går i kulvert gjennom kryssområdene.
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Stort
positivt
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Figur 5-258: Billingstadsletta i alt. 2.A og 2.B der
bussvegen ikke går i kulvert.
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Figur 5-259: Alternativ. 2.A og 2.B. Billingstadsletta med ny bussveg
parallelt.

Figur 5-260: Billingstadsletta, alternativ 2.A og 2.B. Bussvegen går i kulvert
under kryssområdene.

Figur 5-261: Billingstadsletta alternativ 2.A og 2.B.

Figur 5-262: Billingstadsletta alternativ 2.A og 2.B, sett fra vest mot øst
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5.25 LA25: Billingstadlia-Lilleåsen
5.25.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområde LA25 avgrenses av næringsområder i
sør (LA24) og influensområdets yttergrense i nord,
øst og vest.

Verdivurdering
Delområdet har et overordnet grønt preg med en
visuelt viktig skogkledd skråning i sør-øst.
Billingstadsletta er en visuell barriere mot sør.
Delområdet inneholder vanlige visuelle kvaliteter
og vurderes å ha middels verdi.

Liten

Middels Stor

Beskrivelse
Området består av en blanding av eneboliger og
nyere, tett blokkbebyggelse i Billingstadlia.
Boligområdet ligger på en nordøst-sørvestgående
rygg i en sørøstlig helning. Boligene ligger på
toppen av høydedraget og er svært eksponert.
Delområdet inneholder en visuelt viktig skogkledd
skråning mot sør. Ved Billingstadlia er terrenget
bratt med skjæringer mot veg.

Figur 5-263: Delområdets avgrensning.
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Figur 5-264: Billingstadlia.
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Figur 5-265: Lilleåsen boligområde.
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5.25.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A og 2.B
De viktigste endringene vil være etablering av
bussveg og hovedsykkelveg langs
Billingstadsletta, samt utvidelse av
Billingstadsletta til fire felt mellom Nesøyveien
og ny adkomst til Ikea. Tiltaket gir en svært bred
vegkorridor. Bussvegen ligger lavt i terrenget, da
den går i kulvert gjennom kryssområdene. Dette
medfører at bussvegen vil bli liggende i en sjakt
på store deler av strekningen, noe som er
uheldig for landskapsbildet. Tiltaket kan dempes
ned visuelt ved etablering av brede grønne
rabatter og trebeplantning. Gateløpet vil likevel
være dominerende i landskapsbildet, men vil i
liten grad være synlig inn i dette delområdet.

Figur 5-267: Alt. 2.A og 2.B. Billingstadsletta og Slependkrysset sett fra Billingstadlia-Lilleåsen.

Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir ubetydelig (0).

Figur 5-266: Alt. 2.A og 2.B. Billingstadsletta sett fra Billingstadlia-Lilleåsen. Ny adkomst til Ikea via
rundkjøringen til venstre i bildet.
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5.26 LA26: Slependen
5.26.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområde LA26 avgrenses av næringsarealer i
delområde LA24 i nord, Holmen kirke (delområde
LA22) i vest, Grønsundåsen (delområde LA21) i sør
og influensområdegrensen i øst.
Beskrivelse
Handelsområdet Slependen domineres av store
forretninger som Ikea og tidligere Smart Club med
tilhørende parkeringsarealer. Her finnes også en
bilforretning, en bensinstasjon og kontorlokaler
for blant annet Loreal, Intergraph med flere. E18

Figur 5-268: Delområdets avgrensning.
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med Slependkrysset ligger som en betydelig fysisk
og visuell barriere gjennom delområdet. Områdets
østre del har nærkontakt til Slependbukta.
Verdivurdering
Området domineres av store
trafikkarealer/parkeringsarealer. Både Ikea og
tidligere Smart Club er godt eksponerte bygninger
som ligger inntil E18, og har verdi som et
referansepunkt for den reisende. Ikea bygningen
med sin karakteristiske blåfarge med gul logo
fungerer som et landemerke. Området har ellers
et åpent preg med kontakt til fjorden. Verdien
vurderes som liten.
Liten

Figur 5-270: Dagens E18 på Slependen sett fra
strandpromenaden innerst i Slependrenna. .

Middels Stor

Figur 5-269: Tidligere Smart Club og Ikea ligger på hver sin side av E18 ved Slependen.
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5.26.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A og 2.B
Ny E18 i vestre del av delområdet innebærer en
breddeutvidelse av dagens veg. Breddeutvidelsen
gjøres mot Grønsundåsen og medfører høyere
skjæringer som er synlig inn i dette delområdet.
Den nye bussvegtraseen ligger langs
Billingstadsletta og vil ikke være synlig her.
E18 i østre del etableres med nytt kryss hvor E18
føres inn i tunnel under Sandviksveien.
Portalområdet for Sandvikstunnelen vil bli
dominerende med høy skjæring i bakkant langs
Sandviksveien. Videre etableres to nye
rampebruer mellom E18 og hovedsamleveg i
dagens E18-trasé til Sandvika, samt to nye

kulverter for av- og påramping mellom E18 og
Slependkrysset.
Veganlegget er mer dominerende og
arealkrevende enn dagens situasjon.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen blir
liten negativ (-).

Figur 5-271: Dagens kryss på Slependen. Sett fra vest mot øst.
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Middels
negativt

Figur 5-272: Slependkrysset etter tiltak. Alt 2.A og 2.B.
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Figur 5-273: Nytt Slependkryss i alt. 2.A og 2.B.

Figur 5-274: Alt 2.A og 2.B. Nytt Slependkryss, sett fra øst mot vest.

Figur 5-275: Alt 2.A og 2.B. Østre del av Slependkrysset med nytt portalområde for E18 i Gyssestadkollen.

Figur 5-276: Alt 2.A og 2.B. E18 på Slependen med nærkontakt til sjøen.
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Figur 5-278: Alternativ 2.A og 2.B. Snittet er tatt gjennom Slependkrysset, E18 i dagen med av- og påkjøringsramper og egen trasé for hovedsykkelveg.

Figur 5-277: Alternativ 2.A og 2.B. Snittet viser tiltaket forbi Slependrenna hvor E18 går i dagen. Rampebruer etableres for påkobling til hovedsamlevegen.
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5.27 LA27: Gyssestad nord
5.27.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområde LA27 avgrenses av Slependveien og
næringsområdene på Slependen i vest, E18 i sør
og influensområdegrensen i øst.
Beskrivelse
Området består hovedsakelig av eneboliger, men
med innslag av konsentrert småhusbebyggelse.
Mange av boligene ligger høyt og fritt på
Gyssestadkollen med god utsikt over fjorden og
Skaugumåsen i vest. Gyssestad gård ligger i
skråningen (på Gyssestadkollen) nær E18 og er et
identitetsskapende element sett fra vegen.
Gården brukes til kontorlokaler. Området har et
overordnet grønt preg, med små skogspartier i

Figur 5-279: Delområdets avgrensning.
123134-PLAN-RAP-002

randsonen av bebyggelsen. Skogen ved Gyssestad
gård er vernet og danner en buffer mot E18. Det
er også etablert en lysløype i dette området.
Verdivurdering
Sjøkontakten, Gyssestad gård samt områdets
grønne preg er verdifulle landskapselement.
Nærheten til E18 bidrar derimot til å redusere
landskapsopplevelsen lengst i sør. Delområdet
inneholder til sammen vanlige visuelle kvaliteter
og vurderes å ha middels verdi.

Liten

Middels Stor

Figur 5-280: Bebyggelsen på Gyssestadkollen.
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Figur 5-281: Gyssestad gård.
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5.27.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A og 2.B
I begge alternativer går E18 under bakken mens
hovedsamleveg og delvis bussveg ligger i dagens
E18-trasé. Dagens E18-trasé gjennom Gyssestad
nedgraderes til en hovedsamleveg med fire felt.
Denne vil få en bedre forankring til omgivelsene
enn dagens E18.
Tunnelpåhugget for Sandvikstunnelen medfører at
Sandviksveien flyttes ca. 25 meter lenger nordover
inn i terrenget. Dette gir en høy skjæring langs
Sandviksveien over portalområdet. Mye
vegetasjon vil her gå tapt og området blir mer

eksponert for omgivelsene. Flere boliger er
foreslått innløst i dette området.
Når det gjelder busstunnelen vil denne munne ut i
et uberørt skogsområde på Gyssestad øst.
Terrenget er skrått og inngrepet medfører høye
skjæringer på innsiden av busstraséen.
Portalområdet etableres med høye støttemurer.
Mye vegetasjon må fjernes og tiltaket vil bli
eksponert.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Figur 5-282: Alt. 2.A og 2.B. Tunnelpåhugget for ny E18/Sandvikstunnelen med
luftetårn.
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Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten til middels negativ (-/- -).
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Stort
positivt

Figur 5-283: Alt 2.A og 2.B.Veganlegget på Gyssestad med hovedsykkelveg,
Sandviksveien, hovedsamleveg og bussveg. Nytt portalområde for
busstunnellen lengst til høyre. Bilde er tatt fra øst mot vest.
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Figur 5-285: Alternativ 2.A og 2.B. Snittet viser tiltaket ved Gyssestad gård. Dagens E18-trasé gjennom Gyssestad nedgraderes til en hovedsamleveg med fire felt.

Figur 5-284: Alternativ 2.A og 2.B. Snittet viser bussvegen som kommer ut i dagen og medfører inngrep i delområdet.
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5.28 LA28: Gyssestad sør
5.28.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk
Avgrensing
Delområde LA28 avgrenses av fjordlinjen i sør
(Slependrenna, delområde LA29),
næringsområdene på Slependen i vest, E18 i nord
og influensområdegrensen i øst. Gyssestadkollen
danner en tydelig romavgrensning i nord.

delområdet i nord. Området er skjermet av en
sammenhengende støyskjerm mellom E18korridoren og Sandviksveien.
Verdivurdering
Området har et overordnet grønt preg og
nærkontakt til fjorden som bidrar til gode
landskapsmessige opplevelser. Nærheten til E18
bidrar derimot til å redusere
landskapsopplevelsen i nord. Delområdet
inneholder til sammen vanlige visuelle kvaliteter
og vurderes å ha middels verdi.

Beskrivelse
Delområdet inneholder villabebyggelse, lokalisert
langs Bjørnsvikveien. Et religiøst trossamfunn har
lokaler øverst ved Sandviksveien. Flere av
eneboligene ligger idyllisk til langs sjøen med egen
strandlinje og private båtplasser. E18 grenser til

Figur 5-286: Delområdets avgrensning.
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Liten

Middels Stor

Figur 5-287: Skråfoto mot Bjørnsvikveien
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Figur 5-288: Slependrenna med småbåthavnen.
Bildet er tatt mot Gyssestad sør.
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5.28.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
Alternativ 2.A og 2.B
I begge alternativer går E18 under bakken mens
hovedsamleveg og delvis bussveg ligger i dagens
E18-trasé. Ingen boliger blir direkte berørt av
veganlegget. Dagens E18-trasé gjennom Gyssestad
nedgraderes til en hovedsamleveg med fire felt,
og vil få en bedre forankring til omgivelsene enn
dagens E18. Samtidig etableres en ny rundkjøring
på Sandviksveien med av- og påramper til
hovedsamlevegen. Rundkjøringen med
hovedsykkelveg på utsiden strekker seg ut over
det som er tilgjengelig areal, og det må etableres
en høy støttemur på opptil 10-12 meter ned mot

småbåthavnen i Slependrenna. Denne vil delvis
være synlig fra delområdet.
Tunnelpåhugget for Sandvikstunnelen vil være
synlig fra delområdet lengst vest.

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten negativ (-).

Busstunnelen vil munne ut i et uberørt
skogsområde på Gyssestad øst. Terrenget er skrått
og tiltaket vil medføre høye skjæringer på
innsiden av busstraseen. Portalområdet etableres
med høye støttemurer. Mye vegetasjon vil bli
fjernet, slik at tiltaket vil kunne bli synlig fra dette
delområdet.
Omfanget vurderes som lite negativt.

Figur 5-289: Alt. 2.A og 2.B. Hovedsamlevegen forbi Gyssestad. Sandviksveien
med hovedsykkelveg etableres med en høy støttemur på utsiden.
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Stort
negativt
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Figur 5-290: Alt 2.A og 2.B.Sandviksveien, hovedsamlevegen og bussvegen
på Gyssestad. Bilde er tatt fra øst mot vest.
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Avgrensing

seg mot Slependrenna og består av forholdsvis
store eneboliger, med innslag av rekkehus og
tomannsboliger. Flere av eiendommene har egen
strandlinje med private bryggeanlegg/båtplasser.
Brua over til Nesøya er et identitetsskapende
landskapselement.

Delområdet omfatter det indre fjordrommet ved
Slependen (Slependrenna), samt deler av Nesøya,
som vil kunne få innsyn til veganlegget.

Delområdet har et maritimt miljø, men nærheten
til veganlegget på Slependen (E18) forringer
landskapsopplevelsen.

Beskrivelse

Verdivurdering

Slependrenna skiller Nesøya fra fastlandet. Den er
en viktig ferdselsåre til vanns, og er mye brukt til
fritidsaktiviteter som padling, seiling, roing m.m.

Et område med visuelle kvaliteter som til sammen
gir et vanlig godt totalinntrykk. Veganlegget ved
Slependen er dominerende, men den visuelle
kontakten med sjøen øker landskapsverdien.
Verdien vurderes som middels.

5.29 LA29: Slependrenna-Nesøya
5.29.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: By og tettbygde strøk

Det er etablert en småbåthavn langs nordsiden av
Slependrenna som fyller store deler av sundet.

Liten

Middels Stor

Boligområdet på nordsiden av Nesøya henvender

Figur 5-291: Delområdets avgrensning.
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Figur 5-292: Slependrenna sett fra Nesøybrua mot
Slependkrysset, et maritimt miljø.
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Figur 5-293: Slependrenna helt innerst mot
Slependkrysset. Dagens E18 ligger her på bru.
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5.29.2 Omfangs- og konsekvensvurdering

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Alternativ 2.A og 2.B
Hele veganlegget ligger i dagen på Slependen. E18
føres inn i tunnel ved Gyssestadkollen og nye
rampebruer etableres mellom E18 og
hovedsamleveg langs Sandviksveien. Busstraséen
følger Billingstadsletta før den går i tunnel under
Gyssestadkollen. Hovedsykkelvegen ligger
parallellt med E18 fra Slependkrysset og frem til
Sandviksveien over ny portal for E18.

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten negativ (-).

Utvidelse av vegarealet vil medføre noe utfylling i
Slependrenna. Ny strandsone med
strandpromenade vil bli etablert.

Veganlegget er mer dominerende og
arealkrevende enn dagens situasjon.
Ramper/brukonstruksjon mellom E18 og samleveg
langs Sandviksveien eksponerer seg mot
sjøområdene og bebyggelsen på Nesøya.
I forbindelse med ny rundkjøring på Sandviksveien
med av- og påramper til hovedsamlevegen, må
det etableres en høy støttemur på ca. 10-12 meter
på utsiden av Sandviksveien. Denne vil eksponere
seg mot sjøområdene.
Omfanget vurderes som lite negativt.
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Figur 5-294: Alt. 2.A og 2.B. Slependenkrysset sett fra Slependrenna.

Figur 5-295: Alt 2.A og 2.B.Ny støttemur langs Sandviksveien sett fra sjøen.

Figur 5-296: Alternativ 2.A og 2.B. Snittet viser ny rundkjøring på Sandviksveien med av- og påramper til hovedsamlevegen. Tiltaket medfører en høy støttemur
på ca. 10-12 meter på utsiden av Sandviksveien. Denne vil eksponere seg mot sjøområdene.
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5.30 Andre elementer
Enkelte konsekvenser for landskapsbildet er felles
for alle alternativene, om enn av varierende
omfang. Dette omfatter støyskjerming, vegutstyr,
belysning og massedeponier.
5.30.1 Støyskjerming
Basert på utførte støyberegninger vil alle
alternativer utløse krav om støyskjermingstiltak på
flere steder langs strekningen. Dette gjelder langs
store deler av E18 og deler av hovedsamlevegen.
Langs hovedsamlevegen i sentrumsområdet er det
ikke lagt opp til skjerming, da denne vil få et
gateprofil. Her vil næringsbygg fungere som
skjerm mot bakenforliggende boligbebyggelse;
styrt gjennom kommunens arealplaner. I noen
tilfeller må fasadetiltak vurderes. Utforming av
støyskjermer er på nåværende tidspunkt ikke
bestemt, men vil avklares nærmere gjennom
formingsveileder for Vestkorridoren. Aktuelle
støyskjermingstiltak vil være langsgående
voller/skjermer på kortere eller lengre deler av
strekningen. Utførte støyberegninger i denne
planfasen er basert på 3-3,5 meter høye
støyskjermer langs veg og 2 meter høye skjermer
på bruer.
Det vil også måtte gjøres lokale
støyskjermingstiltak ved enkeltstående hus og
fasadetiltak på en rekke eneboliger og blokker.
Valg av type tiltak, plassering og utforming vil ha
betydning for uttrykket av det totale inngrepet i
123134-PLAN-RAP-002

landskapet. Tiltak for støyskjerming kan få både
positive og negative konsekvenser for tilpasning
av vegen/inngrepet i landskapet og
eksponering/synbarhet innenfor de definerte
landskapsrommene. Dette gjelder både
nærvirkning og fjernvirkning. Utformingsdetaljer i
forhold til støyskjerming vil avklares gjennom
formingsveilederen og i de senere planfaser.

linjen og benyttes til bearbeiding og utforming av
sideterrenget. Overskudd av steinmasser vil bli
levert til steinbrudd for knusing og videre salg.
Deponering av overskuddsmasser utover dette må
sees i sammenheng med de massebehov som er i
Oslo-området på realiseringstidspunktet.

5.30.2 Vegutstyr
Det forutsettes at skilt, rekkverk og annet
vegutstyr får en normalt god standard, og ellers
utformes og plasseres slik at det ikke oppstår
unødig konflikt i forhold til synlighet i
landskapsbildet. Innføring av slikt utstyr vurderes
som lite problematisk i denne sammenhengen og
er uten betydning for valg av veglinje.
5.30.3 Belysning
Den nye vegen har krav om gjennomgående
belysning. Dette medfører en markant forskjell i
landskapsbildet mellom situasjon om dagen og
situasjon om natten (vintersituasjon). Etter
mørkets frambrudd vil vegens betydning som
dominerende element med visuell føring gjennom
landskapet øke.
5.30.4 Massedeponier
Det er ikke avsatt arealer for midlertidig eller varig
deponering av overskuddsmasser i området.
Løsmasser skal i størst mulig grad deponeres langs

Desember 2015

SIDE 185

Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport landskapsbilde

6

Reiseopplevelse

Reiseopplevelse kan defineres som den reisendes
opplevelse sett fra vegen. Ved vurdering av
reiseopplevelse vil fartsgrensen og vegens
dimensjon ha betydning. Et menneske må se en
utsikt i 5 sekunder for å danne seg et klart bilde av
motivet. Det tilsvarer en strekning på 125 meter i
90 km/t.

E18 fra Drengsrud til Slependen er ca. 8 km og er
en daglinjetrasé hvor den reisende har kontakt
med landskapet langs traséen. Da dette er en
høyhastighetsveg med stiv kurvatur og bred
vegbane, vil trafikantene fange inn lite av
omgivelsene i synsfeltet og vegbanen dominerer
den visuelle opplevelsen.

Reiseopplevelsen vurderes i forhold til 0alternativet og karakteriseres som: meget god,
god eller mindre god. Vegutstyr som
støyskjermer/voller, trafikksikkerhetsutstyr og
lignende inngår i vurderingene.

Sekvensene på strekningen varierer mellom
kryssområder og næringsbebyggelse tett opp til
vegen, områder med støyskjermer med
bakenforliggende boligbebyggelse, små åpne
områder med kulturlandskap (Syverstad og
Hønsjordene), sjøkontakt ved Slependen og
områder med bymessig karakter som Asker
sentrum, Holmen og Nesbru. Dette bidrar til en
veksling og variasjon mellom ulike sekvenser, noe
som gir opplevelseskvalitet og stimulans til de
reisende.

Reiseopplevelse vektlegges i liten grad i forhold til
anbefaling av alternativ, da prosjektets
hovedformål er å sikre et godt transportsystem
inn til hovedstaden.
Prosjektet har samtidig et mål om å bedre
fremkommelighet for kollektivtrafikken og bidra til
at flere sykler. Det er utviklet separate system for
både kollektivtrafikken og syklistene. Det er viktig
at traséene for buss og sykkel bidrar til en god
reiseopplevelse og på den måten vil fremstå som
attraktive.

6.1

Dagens trasé/0-alternativet

Referansealternativet (0-alternativet) forventes å
bli tilnærmet likt dagens situasjon.
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Reisen inneholder flere referansepunkter. Dette
gjelder spesielt ved Drengsrud der man får utsikt
utover fjordlandskapet og Holmenkollen.
Holmenkollen og Tryvannstårnet kan også skimtes
fra bakketoppen mellom Nesbru og Slependen. På
Slependen får en nærkontakt med
fjorden/Slependrenna, som med sitt maritime
miljø gir den reisende gode opplevelser. Fra
Holmenkrysset blir sikt sørøstover mot
Oslofjorden åpnet i et kort glimt. Ved Neselva
åpnes også et kort glimt til begge sider av vegen.
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Frodig vegetasjon og store næringsbygg gjør at
blikket blir ledet frem langs den rette vegtraséen.
Viktige kjennemerker langs vegen er den
karakteristiske Vardåsen, Asker kirke på
høydedraget ovenfor Asker sentrum, den
skogkledde Grønlia ved Holmen og Slependrenna
med sitt maritime miljø. Fremtredende bygg er
blokkene på Hagaløkka, Asker rådhus,
Skeidarbygget ved Holmenkrysset og Ikea på
Slependen.
Utsyn til karakteristiske landskapssilhuetter som
Skaugumåsen, Bergåsen, Hagahogget, Furuåsen
og Vardåsen bidrar til orienteringspunkter og
skaper forventning.
Vegelementer som støyskjermer og støttemurer
av ulik utforming, terrenginngrep med høye
fjellskjæringer, samt næringsbebyggelse av
varierende arkitektonisk kvalitet reduserer den
visuelle kvaliteten på strekningen. Dette gjelder
blant annet ved Drengsrud-Oreholt, Fusdalkrysset,
Holmenkrysset, området ved
Nesbruelva/Billingstadsletta og på Slependen.
Støyskjermer er etablert på begge sider av E18
mellom Fusdal og Grønlia, og på strekningen
mellom Ravnsborg og Slependen. Vegen ligger i
dyp ensidig skjæring ved Hagaløkka, Hofstad
skole, Torstadåsen, Grønsundåsen ved Slependen
og langs deler Gyssestadkollen.
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Luftetårn ved tunnelutløpene blir nye element
langs E18. Disse vil kunne oppleves som
fremmedelement i landskapet. Samtidig vil de
fungere som referansepunkter for den reisende.
Slemmestadveien er lagt i ny trasé over
Syverstadjordene med en kort tunnel under
Syverstad gård. Dette er felles for begge
alternativene. Tunnelen har en lengde på ca. 200
meter. Tunnelstrekningen er uheldig i forhold til
reiseopplevelse, men vegstrekningen for øvrig
strekker seg gjennom et verdifullt kulturlandskap
som gir økt opplevelsesverdi for den reisende.
Figur 6-1: Blokkene på Hagaløkka er godt synlig
når en kjører vestover.

Figur 6-2: Dagens E18 sett fra Ravnsborg mot
Nesbru.

Til tross for vegens dimensjon har store deler av
strekningen et grønt preg i sommerhalvåret. Det
er relativ god lesbarhet på strekningen med
variasjon, inntrykksstyrke og inntrykksmengde.
Opplevelsesverdien av landskapet rundt vegen
kan jevnt over tillegges middels verdi.

strekningen svekkes sammenlignet med
eksisterende veg.

Den samlede reiseopplevelsen for 0-alternativet
blir vurdert til å være god.

6.2

Felles for alternativene

Tunnelstrekningene fører E18 utenom bymessig
bebyggelse ved Asker og Holmen, og reduserer
muligheten for visuell kontakt til ulike
referansepunkter. Det blir vanskeligere å
orientere seg og opplevelseskvaliteten på
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Vegkorridoren for E18 på dagstrekningen er
bredere enn eksisterende veg og har
vegelementer i flere nivå ved kryssområdene.
Samlet gir dette redusert opplevelseskvalitet og
stimulans for trafikanten sammenlignet med
eksisterende veg. Det er forutsatt ca. 3,5 meters
høye støyskjermer langs store deler av traséen.
Støyskjerming reduserer bilistenes kontakt med
landskapet omkring og svekker orienterings
muligheten og opplevelsesverdien. Utsyn mot
høydedragene som Vardåsen, Skaugumåsen,
Hagahogget med flere, vil være tilsvarende dagens
situasjon.
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Alternativene er identiske på Slependen med god
kontakten til fjorden og Slependrenna med sitt
maritime miljø. Ikea er i dette området et tydelig
referansepunkt og landemerke. Ikea er særlig
synlig når en kommer kjørende i vestlig retning.
Fra denne retningen er det også godt utsyn til den
karakteristiske Skaugumåsen som tilfører den
reisende både opplevelse og et referansepunkt.
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6.3

Parsell 1 Drengsrud-Høn

6.3.1 Alternativ 1.A
Alternativet innebærer to tunneler med en samlet
lengde på 1480 meter. Tunnelene ligger under
Hagaløkka og under Fusdal. Tunnelstrekningene
gjør at en mister referansepunkter og det blir
vanskeligere å orientere seg. Opplevelseskvaliteten på strekningen reduseres sammenlignet
med eksisterende veg som er en ren daglinjetrasé.
Alternativet har daglinjetrasé på brua over
jernbanen/Askerelva. Den reisende vil her få et
glimt av Asker sentrum og høydedragene som
Skaugumåsen og Hagahogget. Når en kjører
vestover vil en også ha visuell kontakt mot
referansepunkter som Vardåsen og boligblokkene

Figur 6-3: Alt 1.A og 1.B på Drengsrud,
kjøreretning østover. Utsikten mot Oslofjorden og
Holmenkollen forsvinner da E18 går inn i tunnel.
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på Hagaløkka.

6.3.2 Alternativ 1.B

Valg av brutype over jernbanen/Askerelva vil gi
ulik reiseopplevelse. Brutyper med høye
konstruksjoner kan bidra til størst reiseopplevelse.
En slik type bru vil bli et nytt kjennemerke for
Asker og et godt referansepunkt for de reisende.

Alternativet innebærer en lang tunnel med en
lengde på 1670 meter. Tunnelen strekker seg helt
fra Drengsrud til Fusdal øst. Den lange
tunnelstrekningen gjør at en mister
referansepunkter og det blir vanskeligere å
orientere seg. Vegen har ingen visuell kontakt
med Asker sentrum slik som i alt. 1.A.
Opplevelseskvaliteten på strekningen reduseres
sammenlignet med eksisterende veg som er en
ren daglinjetrasé.

E18 går i dagen forbi Hønsjordene. Dette er en
strekning med relativt liten reiseopplevelse
grunnet støyskjermer på begge sider av E18.
Hønsjordene skal etter hvert bygges ut med
boliger og skole, slik at dagens kvaliteter i dette
området etter hvert vil forsvinne.
Den totale reiseopplevelsen langs ny E18 blir
redusert i forhold til 0-alternativet og vurderes til
å være mindre god.

Figur 6-4: Alt 1.A, kjøreretning østover. Ny E18
bru over jernbanen kan bli et nytt landemerke
for Asker.
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Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 1.B
blir vurdert til å være mindre god.

Figur 6-5: Kjøreretning vestover i alt 1.A.
Blokkene på Hagaløkka er gode
referansepunkter for den reisende.
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6.4

Hovedsamleveg

Hovedsamlevegen vil følge dagens E18-trasé uten
tunnelstrekninger. Uavhengig av alternativ vil
derfor reiseopplevelsen langs samlevegen i
hovedsak være tilnærmet referansesituasjonen,
men med betydelig redusert trafikk og redusert
hastighet. I tillegg vil samlevegen få et gateprofil
med smalere kjørefelt, bredere rabatter med plass
til trær og bruk av kantstein. Dette vil gi et visuelt
kvalitetsløft med positiv effekt på
reiseopplevelsen. Tiltaket krever også fornyelse av
eksisterende støyskjermer som i dag er preget av
forfall. Dette vil kunne virke positivt inn på
opplevelseskvaliteten.
Samlet vurderes reiseopplevelsen langs samlevegen til å være god.

Figur 6-6: Røykenveien i alt. 3.A. Langsgående
støyskjermer er uheldig for reiseopplevelsen.

123134-PLAN-RAP-002

6.5

Parsell 3 fv.167 Røykenveien

6.5.1 Røykenveien alternativ 3.A
Vegalternativet er en ren daglinjetrasé og
inneholder flere referansepunkter, som blant
annet brannstasjonen og Fusdal gård med
omkringliggende kulturlandskap. Nye langsgående
støyskjermer reduserer utsynet til omgivelsene.
Den karakteristiske Vardåsen er godt synlig fra
Fusdal, særlig når en kommer kjørende fra øst mot
vest.

for reiseopplevelsen. De reisende mister da
opplevelsene som finnes i området ved Fusdal
gård. Vardåsen ligger midt i siktlinjen ved
tunnelutløpet i sørvest. Skaugumåsen er synlig
ved tunnelutløpet i nordøst.
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3.B
blir vurdert til å være mindre god.
6.5.1 Røykenveien alternativ 3.C

Alternativet innebærer en tunnel med en lengde
på ca. 600 meter. Tunnelen starter ved
brannstasjonen på Fusdal og går under
grøntdraget ved Fusdal gård, noe som er negativt

Røykenveien går i ny trasé fra rundkjøringen ved
Lensmannslia til nytt tunnelpåhugg like sørvest for
brannstasjonen. Tunnelen har en lengde på ca.
1000 meter og munner ut på Fusdal øst. Vardåsen
og Skaugumåsen er viktige orienteringspunkter
utenfor tunnelen. Den lange tunnelen gir liten
reiseopplevelse sammenlignet med dagens
situasjon. Den samlede reiseopplevelsen for
alternativ 3.C blir derfor vurdert til å være mindre
god.

Figur 6-7: Alt. 3.B. Vardåsen ligger midt i siktlinjen når en kommer kjørende ut av tunnelen i
sørvest. Et viktig orienteringspunkt.

Figur 6-8: Alt. 3.B. Skaugumåsen ligger midt i
siktlinjen når en kommer ut av tunnelen i
østgående retning.

Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3.A
blir vurdert til å være god.
6.5.2 Røykenveien alternativ 3.B
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6.6

Parsell 2 Høn-Slependen

6.6.1 Alternativ 2.A
Alternativet innebærer én tunnel fra Holmen til
Nesbru på ca. 1.1 km. Den totale reiseopplevelsen
langs ny E18 blir redusert i forhold til 0alternativet, men den reisende vil få med seg
viktige orienteringselementer som
Grønlia/Syverstad, delvis Holmen sentrum hvor
tunnelen starter, tettstedet på Nesbru og
fjordkontakten på Slependen.

støyskjerming langs traséen vil også redusere
bilistenes kontakt med landskapet omkring
ytterligere.

reisende mister opplevelsen av verdifullt landskap
og viktige orienteringselementer, som for
eksempel Grønlia/Syverstad og Holmen sentrum.

På Slependen har E18 god kontakt til fjorden og
Slependrenna med sitt maritime miljø. Ikea er i
dette området et tydelig referansepunkt, særlig
når en kjører i vestlig retning. Da er det også godt
utsyn til den karakteristiske Skaugumåsen.

Lokk etableres over ny E18 ved Hofstad skole,
Grønlia og på Slependen. Lokket på Slependen
hindrer sikt mot Holmenkollen og Tryvannstårnet.
Bedre støyskjerming langs traséen vil også
redusere bilistenes kontakt med landskapet
omkring ytterligere.

Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 2.A
blir vurdert til å være mindre god.

Det etableres lokk over ny E18 ved Hofstad skole
og på Slependen ved Holmen kirke. Lokket på
Slependen er særlig uheldig i forhold til
reiseopplevelse da bilistene mister siktlinjen til
Holmenkollen og Tryvannstårnet. Bedre

6.6.2 Alternativ 2.B

Figur 6-9: Hovedsamlevegen mellom Ravnsborg
og Nesbru, alt. 2.B.

Figur 6-10: Alt 2.A, kjøreretning østover. E18
ved Haga, støyskjerming mot boligområder på
begge sider. Grønlia i front.
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Alternativet innebærer én lang tunnel fra Haga til
Nesbru på ca. 2.8 km. Tunnelen dekker store deler
av strekningen, slik at reiseopplevelsen langs ny
E18 blir redusert i forhold til 0-alternativet. Den
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På Slependen er alternativet identisk med alt. 2.A.
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 2.B
blir vurdert til å være mindre god.

Figur 6-11: Alt. 2.A og 2.B, kjøreretning
vestover. Ikea på høyre side og den
karakteristiske Skaugumåsen bakerst i bildet.
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Figur 6-12: Alt 2.A. Syverstaddiagonalen gjennom
kulturlandskapet på Syverstad.

6.7

Bussveg

Det er foreslått å legge kollektivtrafikken på en
egen gjennomgående bussveg med planskilte
kryssinger. Målet er at kollektivtrafikken skal være
uavhengig av framkommelighet på E18. Bussvegen
er ment å fungere både for ekspressbusser og
lokalt stoppende busser. Det er derfor lagt opp til
høyere hastighet på bussvegen enn på
hovedsamlevegen der dette lar seg gjøre.
Busstraséen er i hovedsak lik i alle alternativer.
Traséen følger i hovedsak eksisterende
vegkorridor, med unntak av strekningen forbi
Asker sentrum og strekningen fra Nesbru til
Slependen.
Vestover fra Lensmannslia følger bussvegen
Drammensveien gjennom Asker sentrum. Fra
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Figur 6-13: Alt 2.B. Syverstaddiagonalen gjennom
kulturlandskapet. Grønlia til høyre i bildet.
Nesbru og gjennom Slependen føres bussvegen
langs Billingstadsletta før den går i tunnel under
Gyssetadkollen. Bussvegen langs Billingstadsletta
ligger på et lavere nivå enn gaten forøvrig, da den
går i kulvert gjennom alle kryssområdene.
Løsningen er uheldig i forhold til reiseopplevelsen,
fordi en mister utsynet til omgivelsene. På
strekningen fra Fusdal til Syverstad ligger
bussvegen på et høyere nivå enn dagens veg, noe
som gir bedre kontakt mot de tettbygde
områdene og landskapet rundt.
De bussreisende vil med lavere hastighet og bedre
visuell kontakt med Asker sentrum, Nesbru og de
tettbygde områdene mellom Fusdal og Syverstad
få en noe bedre reiseopplevelse enn
referansealternativet.
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Figur 6-14: Alt 2.A og 2.B. E18 på Slependen
med kontakt til Slependrenna. Bildet er tatt fra
vest mot øst.

6.8

Hovedsykkelveg

Hovedsykkelvegen er planlagt med en bredde på
5,5 meter og utformes med et eget fortau for
gående. Traséen er i hovedsak lik i alle alternativer
og skal bidra til en god reiseopplevelse for
syklistene, både med tanke på trasé/kurvatur,
stigningsforhold, funksjonalitet, trafikksikkerhet
og visuell forankring i omgivelsene.
Det er lagt opp til at hovedsykkelvegen skal krysse
planskilt med få unntak. Videre er det planlagt for
en grønn rabatt mellom sykkelveg og trafikkert
veg.
De gående kan benytte trasé for
hovedsykkelvegen. Det er videre planlagt
sekundære gang- og sykkelforbindelser som
knytter seg til det eksisterende stinettet. I tillegg
er det lagt inn nye gang- og sykkelforbindelser
SIDE 191
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som sikrer gode tverrforbindelser over ny E18 og
hovedsamlevegen. Lokkløsningene over ny E18 gir
gode løsninger for gang- og sykkeltrafikken og
bidrar i stor grad til å bryte barriereeffekten.

Figur 6-15: Alt 2.A. Hovedsykkelvegen på bru over
jernbanen ved Asker sentrum. Blokkene på
Hagaløkka i front.
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Figur 6-16: Alt 2.A. Bussvegen og hovedsykkelvegen med kontakt til Syverstadjordet og
Grønlia.

Desember 2015

Figur 6-17: Alt. 2.A og 2.B. Strandpromenaden
innerst i Slependrenna.
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7

Oppsummering verdier

Det er vurdert verdi for i alt 29 ulike delområder.
Det store antallet delområder skyldes at det
innenfor influensområdet er variert struktur på
bebyggelse og ulike typer landskap.
En oppsummering av verdivurderingen for
delområdene er gitt i tabell 7-1 og vist på
verdikartene på de påfølgende sidene.
De områdene som har fått høyest verdi er GrønliaSyverstad, Asker sentrum, Føyka og Vestre NesHolmen kirke. Grønlia/Syverstadskogen har verdi
som et grøntområde i tettbebyggelsen. Syverstad
gård med alléer langs Syverstadveien og det
omkringliggende området utgjør et kulturlandskap
med gode visuelle kvaliteter.
Hønsjordene er også et kulturlandskap som
inneholder gode visuelle kvaliteter, men da
området er avsatt til boligformål vil
landskapskvalitetene forsvinne. Dette trekker
derfor ned verdisettingen av området.
Asker sentrum har en bymessig struktur med
gater og kvartaler. Bebyggelsen fra ulike perioder
er godt bevart, nyere kjøpesentre/
forretningsgårder er tilpasset stedets skala og
dominerer ikke i bybilde. Noen av de nye
bygningene er imidlertid bevisst eksponert som
signalbygg. Sammenvevingen av eldre og ny
bebyggelse gjør at sentrum har beholdt mye av sin
opprinnelige karakter og gatestruktur med mindre

123134-PLAN-RAP-002

butikker som aktiviserer gatemiljøet. Venskaben,
Asker rådhus, Asker kulturskole og Villa
Hasselbakken tilhører samme delområdet, og
utgjør et miljø med en høy visuell
opplevelsesverdi.
Føykaområdet vil med de foreliggende planene få
en tettere bystruktur og vil bli en naturlig
utvidelse av dagens sentrumskjerne. På bakgrunn
av dagens planer, samt funksjonskravene som
stilles for utvikling av området, vil delområdet få
gode visuelle kvaliteter.

gode visjoner om at Holmen skal bli en attraktiv
møteplass med en sammenhengende
grønnstruktur, et lett tilgjengelig strandområde og
neddemping av trafikkarealene. Før oppstart av
detaljreguleringer i Holmen skal endelig løsning
for E18 være fastlagt. De nye planene for Holmen
sentrum ligger ikke inne i 0-alternativet, da videre
planprosesser er knyttet opp til E18 planene.
Delområdet har derfor fått relativt lav verdisetting
ut ifra dagens situasjon.

Delområdet Vestre Nes-Holmen kirke har også fått
relativt høy verdisetting. Området har et grønt
preg med mye skog mellom bebyggelsen samt
grønne parkområder tilknyttet kirken. Delområdet
gir et godt totalinntrykk.
Delområdene med lavest verdivurderinger er stort
sett næringsområder langs hovedvegene, som ved
Drengsrud-Oreholt, Lensmannslia-Røykenveien,
Fusdal, Holmen, Nesbru, Billingstadsletta og
Slependen. Hagaløkkaområdet har også fått
relativt lav verdi, da området preges av nærheten
til de store transportårene. Holmen sentrum
fremtrer i dag som ustrukturert og med
dominerende trafikkanlegg. Områdets tilknytning
til fjordlandskapet er derimot positivt for
landskapsopplevelsen. I tillegg inneholder den
nylig vedtatte kommunedelplanen for området
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Tabell 7-1: En oppsummering av verdivurderingen for delområdene.
Område

Beskrivelse

LA 1: Drengsrud-Borgentoppen

Et område med villabebyggelse. Private hager, små skogholdt og rester av dyrket mark mellom husene gir området et overordnet
grønt preg. Deler av området har god utsikt over Asker og Oslofjorden. Delområdet har vanlige gode visuelle kvaliteter.

Liten

Middels Stor

LA 2: Hagaløkka-Nedre Borgen

Et drabantbyområde hvor bebyggelsen er preget av store, markante og enkle bygningsvolum. Området preges også av nærheten til
E18. Husmannsplassen Oreholt inneholder godt bevarte bygninger og er en kontrast til den massive blokkbebyggelsen.

Liten

Middels Stor

LA 3: Næringsområdet DrengsrudOreholt

Delområdet inneholder mye kontor- og næringsbebyggelse, samt E18 som strekker seg gjennom området. Veganlegget og mye tung
næringsbebyggelse dominerer i landskapsbildet. Delområdet oppleves ustrukturert og gir et mindre godt totalintrykk. Oppgradering
og utvikling av enkeltområder bidrar til å øke verdien i noen grad.

Liten

Middels Stor

LA 4: Ånnerud-Askerhagen

Delområdet består i stor grad av eneboliger med godt etablerte hager, noe som skaper et overordnet grønt preg. Boligene ytterst på
høydedraget har fin utsikt over Asker. Gamle Drammensvei går gjennom boligområdet med siktlinje mot Asker rådhus.

Liten

Middels Stor

LA 5: Føyka

Dagens Føykaområde gir et vanlig godt totalinntrykk og vurderes å ha middels verdi. Med de foreliggende planene for Føyka-Elvely, vil
området få en tettere bystruktur og vil bli en naturlig utvidelse av dagens sentrumskjerne. Området vil bli mer helhetlig, både
planmessig og arkitektonisk. På bakgrunn av dagens planer, og funksjonskravene som stilles for utvikling av området, vurderes
delområdet å ha middels til stor verdi. Utbyggingen inngår i 0-alternativet, og vil endre områdets karakter.

Liten

Middels Stor

LA 6: Asker sentrum

Handelsområdet ligger skjermet visuelt fra E18, og vegen har liten innvirkning på opplevelsen av bylandskapet. Asker sentrum har en
bymessig struktur med gater og kvartaler. Bebyggelsen fra ulike perioder er godt bevart, nyere kjøpesentre/ forretningsgårder er
tilpasset stedets skala og dominerer ikke i bybildet. Noen av de nye bygningene er bevisst eksponert som signalbygg Sammenvevingen
av eldre og ny bebyggelse gjør at sentrum har beholdt mye av sin opprinnelige karakter og gatestruktur med mindre butikker som
aktiviserer gatemiljøet. Venskaben, Asker rådhus, Asker kulturskole og villa Hasselbakken tilhører samme delområdet, og utgjør et
miljø med en høy visuell opplevelsesverdi.

Liten

Middels Stor

LA 7: Næringsområder
Lensmannslia-Røykenveien

Delområdet fremtrer samlet som lite strukturert og helhetlig. Med jernbanens virksomhet, flere næringsbygg, samt store og
utflytende parkeringsareal som visuelt dominerende elementer, får man et mindre godt totalinntrykk. Brua for E18 over Askerelva er
et fremtredende element i området med negativ innvirkning på landskapsopplevelsen. Kommuneplanen åpner for tett
næringsbebyggelse i området mellom Hagaløkkveien og Lensmannslia.

Liten

Middels Stor

LA 8: Nordre Bondi-Fusdal

Området bærer preg av å være utbygget over tid, med både eldre boligbebyggelse, ny blokkbebyggelse, gårdstun med historiske
bygninger og skolebygg. Fusdal gård har innslag av gårdsbebyggelse med stor låve og kulturlandskap. Fusdal terrasse er et lite område
med «funkishus», som er karakteristisk og svært enhetlig. Kommuneplanen legger opp til en høyere utnyttelse av delområdet med
bolig- og næringsformål.

Liten

Middels Stor

LA 9: Fusdal næring

Området er preget av E18 og næringsbebyggelse med ulike typer virksomhet. Delområdet fremtrer som ustrukturert og inneholder
reduserte visuelle kvaliteter.

Liten

Middels Stor
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Område

Beskrivelse

Verdi

LA 10: Undelstad-Haga-Reistad

De grønne lungene inne mellom bebyggelsen, som kulturlandskapet på Haga og Jørgensløkka, tilfører området visuelle kvaliteter.
Boligbebyggelsen inneholder generelt få arkitektoniske kvaliteter, bortsett fra feltet i Jørnstadveien med stor bevaringsverdi. E18 har
negativ innvirkning på landskapsopplevelsen i delområdets nordvestre del.

Liten

Middels Stor

LA 11: Askerveien-Lerkeveien

Delområdet består nesten utelukkende av eneboliger på forholdsvis store tomter, noe som gir området et overordnet grønt preg. God
utsikt tilfører også området kvaliteter. Søndre del av området er preget av nærheten til E18. Jernbanen går gjennom nordre del av
området.

Liten

Middels Stor

LA 12: Hønsjordet

Kulturlandskapet består av et bølgende terreng med åkerholmer og kantvegetasjon som skaper variasjon og spenning. Jernbanen
strekker seg gjennom området, og trekker ned den totale landskapsopplevelsen. Søndre del av området preges av nærheten til E18.
Arealene er i kommuneplanen avsatt som boligområde, nærhet til sentrum tilsier høy utnyttelsesgrad når området skal utvikles. Dette
gjør at kulturlandskapsverdiene i området vil gå tapt og trekker ned verdien.

Liten

Middels Stor

LA 13: Høn-Hofstad

De grønne områdene inne mellom bebyggelsen gir verdifull variasjon i det bebygde landskapet. Terrengformene tilfører også en
opplevelsesverdi. Søndre del av området er preget av nærheten til E18. Jernbanen er en barriere og støykilde for nordre del.

Liten

Middels Stor

LA 14: Næringsområder Holmen

Delområdet er preget av E18, Holmenkrysset og mye næringsbebyggelse av ulik karakter. Samlet sett gir delområdet et mindre godt
totalinntrykk.

Liten

Middels Stor

LA 15: Holmen sentrum

Et omfattende veganlegg og store parkeringsarealer tilknyttet kjøpesentrene er fremtredende i landskapsbildet. Næringsbebyggelse
av ulik karakter preger også området. «Det gule huset» er et positivt element sammen med områdets tilknytning til fjordlandskapet.

Liten

Middels Stor

I den nylig vedtatte kommunedelplanen for Holmen-Slependen er det forutsatt at Holmen sentrum skal utvikles videre som
lokalsenter for Asker nord. Visjonen er at Holmen skal bli en attraktiv møteplass med en sammenhengende grønnstruktur, et lett
tilgjengelig strandområde, og neddemping av trafikkarealene. Disse planene er ikke tatt med i verdivurderingene, da den videre
planprosessen er knyttet opp til E18 planene.
LA 16: Grønlia-Syverstad

Syverstadskogen/Grønlia har verdi som et grøntområde i tettbebyggelsen. Syverstad gård med alléer langs Syverstadveien og det
omkringliggende området utgjør et kulturlandskap med gode visuelle kvaliteter. E18 preger vestre del av området.

Liten

Middels Stor

LA 17: Hval

Delområdet består hovedsakelig av eneboligbebyggelse som ligger på et høydedrag med flere bratte, grønne skråninger. Arealet mot
Slemmestadveien er nordvendt og preges av nærheten til Slemmestadveien. Delområdet inneholder vanlige visuelle kvaliteter.

Liten

Middels Stor

LA 18: Holmenåsen-Fekjan

Et overordnet grønt preg samt en topografisk variasjon gir området gode visuelle kvaliteter. Miljøet langs Holmengata bidrar også til
en god landskapsopplevelse. Nærheten til E18 forringer bomiljøet i vestre del.

Liten

Middels Stor
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Område

Beskrivelse

LA 19: Torstadåsen

Områdets grønne preg og fjordutsikten er kvaliteter som bidrar til gode landskapsmessige opplevelser. Nærheten til E18 reduserer
landskapsopplevelsen, særlig i sørøstre deler av området.

Liten

Middels Stor

LA 20: Nesbru

Veganleggene dominerer i landskapsbildet. Brua for E18 over Neselva ligger som en tung, visuell barriere i området. Området
inneholder flere verdifulle enkeltelementer, men disse er lite fremtredende i landskapsbildet.

Liten

Middels Stor

LA21: Mellom-Nes og
Grønsundåsen

Delområdet består av forholdsvis romslige tomter som gir et overordnet grønt preg. Området lengst mot nord er preget av nærheten
til E18 som ligger som en visuell barriere i landskapet.

Liten

Middels Stor

LA 22: Vestre Nes – Holmen kirke

Området har et grønt preg med mye skog mellom bebyggelsen samt grønne parkområder tilknyttet kirken. E18 ligger som en visuell
barriere mot sør. Delområdet gir et godt totalinntrykk.

Liten

Middels Stor

LA 23: Billingstadsletta vest

Nye planer for området med transformasjon til bolig vil kunne gi delområdet et estetisk løft. Området vil bli mer helhetlig. Neselva
sikres som et sammenhengende grøntdrag gjennom området og vil kunne bli mer fremtredende i landskapsbildet.

Liten

Middels Stor

LA 24: Billingstadsletta

Billingstadsletta inneholder en tydelig gatestruktur, noe som gjør at området oppfattes strukturert og oversiktlig. Næringsbebyggelsen
har lav estetisk verdi med store og utflytende parkeringsarealer.

Liten

Middels Stor

LA 25: Billingstadlia-Lilleåsen

Delområdet har et overordnet grønt preg med en visuelt viktig skogkledd skråning i sør-øst. Billingstadsletta er en visuell barriere mot
sør. Delområdet inneholder vanlige visuelle kvaliteter.

Liten

Middels Stor

LA 26: Slependen

Området domineres av store trafikkarealer/parkeringsarealer. Både Ikea og tidligere Smart Club er godt eksponerte bygninger som
ligger inntil E18, og har verdi som et referansepunkt for den reisende. Området har et åpent preg med kontakt til fjorden.

Liten

Middels Stor

LA 27: Gyssestad nord

Sjøutsikten, Gyssestad gård samt områdets grønne preg er verdifulle landskapselement. E18-korridoren forringer landskapets
opplevelsesverdi lengst i sør. Skogen ved Gyssestad gård er vernet og danner en buffer mot E18.

Liten

Middels Stor

LA 28: Gyssestad sør

Boligområdets grønne preg samt nærkontakten til fjorden er kvaliteter som bidrar til gode landskapsmessige opplevelser. E18korridoren forringer landskapets opplevelsesverdi lengst i nord.

Liten

Middels Stor

LA 29: Slependrenna-Nesøya

Delområdet har et maritimt miljø med småbåthavn og flere private bryggeanlegg. Veganlegget på Slependen er dominerende og
forringer den totale landskapsopplevelsen.

Liten

Middels Stor
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Figur 7-1: 3D-illustrasjon fra bussterminal i Asker sentrum, alternativ 1.B
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8
8.1

Oppsummering omfang og konsekvenser
Alternativ 0

0-alternativet er dagens situasjon inklusiv vedtatte
arealplaner. Alternativet skal beskrive hvordan
forholdene vil utvikle seg på og langs eksisterende
veg dersom prosjektet ikke blir gjennomført.
Følgende planer inngår i 0-alternativet:
 Føyka-Elvely, pågående reguleringsplanarbeid
 Grøntområdet på Fusdal, fremtidig
boligområde i gjeldende kommuneplan for
Asker
 Landås- og Hønsjordene, fremtidig
boligområde i gjeldende kommuneplan for
Asker
 Billingstadsletta vest, pågående
reguleringsplanarbeid

et mer lukket preg. Flere utbyggingsprosjekter
langs E18 med krav om ytterligere støyskjerming,
vil også endre landskapsbildet. En annen faktor
som kan påvirke landskapsopplevelsen er
økningen i trafikken.
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og
har per definisjon ingen konsekvenser.

Kommunedelplan for Holmen-Slependen bygger
på den forutsetningen at det skal skje
utbedringer og endringer i forhold til dagens
E18-trasé. Planen forutsetter at
gjennomfartstrafikken gjennom Holmen skal
vekk/reduseres vesentlig. Før oppstart av
detaljreguleringer i Holmen skal endelig løsning
for E18 være fastlagt. På denne bakgrunn har en
valgt å ikke legge denne kommunedelplanens
føringer inn i 0-alternativet ved Holmen.
Utover dette vil landskapsbildet stort sett ikke
endres, men gjengroing kan redusere utsikt og gi

SIDE 200

Desember 2015

123134-PLAN-RAP-002

Statens vegvesen Region øst
8 Oppsummering omfang og konsekvenser

8.2

Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn

8.2.1 Alternativ 1.A

I alternativ 1.A etableres et nytt fullt kryss på
Oreholt/Drengsrud. Ny E18-trasé svinger av mot
sør fra dagens E18 i området ved Drengsrud og
senkes til et nytt tunnelpåhugg under
Drammensveien. Kryssområdet er omfattende og
beslaglegger mer areal enn dagens løsning, særlig
mot sør som gir nærføring til Drengsrudbekken.
Bruer og tunneportaler blir nye element i
delområdet.
E18 føres i tunnel under Hagaløkka og under
Fusdalområdet med ny bru over jernbanen. På
denne strekningen nedgraderes dagens veg til en
hovedsamleveg. Hovedsamlevegen med buss- og
sykkelveg vil ha større dimensjon enn dagens E18,
men vegen vil kunne gis en mer bymessig
utforming med for eksempel grønne rabatter,
gatetrær, kantstein og fotgjengerkryssing i plan
grunnet redusert trafikk og hastighet. Tiltaket gir
derfor en bedre visuell forankring til omgivelsene
enn dagens E18.
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Der hvor ny E18 går på bru over jernbanen vil
tiltaket medføre flere nye konstruksjoner som bru,
tunnelportaler i øst og vest samt lokk for
bussterminalen. I tillegg bygges dagens E18-bru
opp igjen som en lokalvegbru. Bruene vil ha størst
visuell virkning på de tilgrensede delområdene
som Næring Lensmannslia-Røykenveien,
Hagaløkka-Nedre Borgen, Asker sentrum og
Nordre Bondi-Fusdal. Det er forutsatt at bruene og
lokket skal ha god design og utforming, noe som
er avgjørende i forhold til virkningen på
landskapsbildet.
Portalområdet ved Hagaløkka medfører et
omfattende terrenginngrep som vil kunne være
synlig på avstand. Portalområdet ved
Lensmannslia ligger godt i terrenget. Her er det
luftetårnet som vil ruve mest i landskapet.
Tunnelen under Fusdalområdet munner ut ved
Jørgensløkka like sør for boligene i Lerkeveien.
Portalområdet med av- og på ramper samt bussog sykkelveg vil kreve at flere boliger i Lerkeveien
rives. De resterende boligene får stor nærføring til
veganlegget.
Videre forbi Hønsjordene og Undelstad vil ny E18
gå i dagsone med til sammen 6 felt. I tillegg
etableres bussveg og hovedsykkelveg. Ny E18
ligger her lenger nord enn dagens E18 og skjærer
seg godt inn i terrenget ved Hønsjordene.
Veganlegget vil bli en større visuell barriere i
landskapet på denne strekningen sammenlignet
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med 0-alternativet. To nye lokk over E18 vil i noen
grad bidra til å redusere vegens visuelle barriere i
landskapet.
Samlet sett gir alternativ 1.A forbedringer for
Hagaløkkaområdet og Føyka, da E18 går i tunnel
under Hagaløkka. Når det gjelder næringsområdet
Drengsrud-Oreholt vil tiltaket ha positiv effekt i
øst, men nytt og omfattende kryss i vest vil virke
negativt inn på landskapsbildet. For delområdene
Drengsrud-Borgentoppen og Ånnerud-Askerhagen
vil tiltaket kun ha fjernvirkning med nærmest
ubetydelig konsekvens. I forhold til Asker sentrum
vil ny E18-trasé komme lenger bort fra
sentrumsområdet samtidig som den delvis vil ligge
i tunnel forbi delområdet. Derimot vil flere store
konstruksjoner på rekke og rad over jernbanen
gjøre at dalrommet blir mer lukket. Virkningene av
tiltaket vil her være helt avhengig av design og
utforming. Tunnelpåhuggene øst og vest for
jernbanen vil også stedvis være synlig fra Asker
sentrum. De samme elementene vil også gi
negativ virkning på Nordre Bondi-Fusdal.
De negative virkningene er størst for delområdene
Undelstad-Haga-Reistad, Askerveien-Lerkeveien
og Hønsjordene hvor E18 utvides til 6 felt i dagens
trasé pluss egen buss- og sykkelveg.
Konsekvensen vurderes som middels negativ (- -).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 1.A
blir vurdert til å være mindre god. Dette
begrunnes med at alternativet inneholder to
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tunneler som gjør at en mister referansepunkter
og det blir vanskeligere å orientere seg.
Opplevelseskvaliteten reduseres sammenlignet
med eksisterende veg som er en ren daglinjetrasé.
8.2.2 Alternativ 1.B

Alternativ 1.B har tilsvarende konsekvenser som
alternativ 1.A fra Orholt til Drengsrud. Portalens
bredde og plassering er noe forskjellig i de ulike
alternativene, men dette vurderes å ha mindre
betydning for virkningen på landskapsbildet.
Til forskjell fra alternativ 1.A vil ny E18 ligge i
tunnel på hele strekningen fra Drengsrud til Fusdal
og dagens E18 nedgraderes til en hovedsamleveg.
Tiltaket vil endre eksisterende veganlegg slik at
det står i et noe mer harmonisk forhold til
omgivelsene. Bortsett fra ny bussterminal
innebærer løsningen med lang tunnel ingen nye
tiltak i området ved jernbanen/Askerelva. I
motsetning til i alternativ 1.A ligger
bussterminalen i dette alternativet i sin helhet på
østsiden av sporområdet.
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Tunnelen munner ut i kryssområdet på Fusdal øst
hvor det etableres et fullt kryss. Tiltaket vil her
påvirke landskapsbilde i mye større grad enn i alt.
1.A. Veganlegget bygges i to plan og er svært
arealkrevende. Vegen vil forsterkes som en visuell
barriere i landskapet. Det er forutsatt etablert
næringsbygg på begge sider som skjermende
bebyggelse. E18 går videre i dagen forbi
Hønsjordene og Undelstad. Alternativene er her
tilnærmet like. Forskjellen er at både ny bussveg
og hovedsykkelveg ligger på nordsiden av E18 i
alternativ 1.B med større inngrep mot
Hønsjordene. I tillegg etableres det kun lokk på
Høn, mens gang- og sykkelforbindelsen på
Undelstad videreføres på bru.

trasé i tillegg til ny buss- og sykkelveg.
Arealbeslaget i Lerkeveien med innløsning av
boliger er mer omfattende i alt. 1.B enn i 1.A.
Fusdal næring har lav verdi og vil derfor ikke
påvirkes i stor grad.
Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 1.B
blir vurdert til å være mindre god sammenlignet
med 0-alternativet. Alternativet innebærer en lang
tunnel fra Drengsrud til Fusdal øst. Den lange
tunnelstrekningen gjør at en mister
referansepunkter og det blir vanskeligere å
orientere seg. Vegen har ingen visuell kontakt
med Asker sentrum.

Samlet sett gir alternativ 1.B store forbedringer
for Hagaløkkaområdet, Føyka, Asker sentrum og i
noen grad for Nordre Bondi-Fusdal da E18 her
føres i tunnel. Tiltaket er også positivt for
næringsområdet Lensmannslia-Røykenveien, men
siden dette delområdet har relativt lav verdi blir
konsekvensen her ubetydelig. Når det gjelder
næringsområdet Drengsrud-Oreholt vil tiltaket ha
positiv effekt i øst, men nytt og omfattende kryss i
vest vil virke negativt inn på landskapsbildet. For
delområdene Drengsrud-Borgentoppen og
Ånnerud-Askerhagen vil tiltaket kun ha
fjernvirkning med ubetydelig konsekvens. De
negative virkningene er størst for delområdene
Undelstad-Haga-Reistad, Askerveien-Lerkeveien
og Hønsjordene, hvor E18 utvides til 6 felt i dagens
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8.3

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

8.3.1 Alternativ 3.A med kollektivfelt langs
dagens veg

Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3.A
blir vurdert til å være god. Vegtraseen er en ren
daglinjetrasé og er tilnærmet lik dagens veg.
Strekningen inneholder flere referansepunkter,
som blant annet brannstasjonen og Fusdal gård
med omkringliggende kulturlandskap.
8.3.2 Alternativ 3.B Røykenveien i kort tunnel

terrenginngrep. Siden delområdet har lav verdi vil
tiltaket kun få liten konsekvens for delområdet.
Konsekvensen vurderes samlet som liten negativ
(-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3.B
blir vurdert til å være mindre god sammenlignet
med dagens veg. Alternativet innebærer en tunnel
under grøntdraget ved Fusdal gård og gjør at
opplevelsene for de reisende reduseres.
8.3.1 Alternativ 3.C Røykenveien i lang tunnel

En utvidelse av Røykenveien-Bleikerveien med
kollektivfelt i begge retninger frem til sentrum vil
forsterke vegen som en visuell barriere i området.
Grønne rabatter og treplanting langs vegen vil
derimot kunne redusere inntrykket av tiltaket.
Omlegging av Jørgensløkka vil beslaglegge noe
areal i næringsområdet ved dagens rampe til E18,
og ett næringsbygg må innløses. Siden dette
området i dag har liten verdi visuelt sett, vil
tiltaket ha liten betydning for landskapsbildet.
Tiltaket kan også her bidra til å gi delområdet et
estetisk løft, da det i dag er veldig ustrukturert.
Sammenlignet med alt. 3.B vil krysset med
hovedsamlevegen bli mye enklere og dermed
bedre visuelt forankret til omgivelsene.
Konsekvensen vurderes samlet som ubetydelig til
liten negativ (0/-).
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Utvidelse av Røykenveien til fire felt og etablering
av tunnelpåhugg vil beslaglegge areal på
strekningen mellom Lensmannslia og Bleikerveien,
og veganlegget vil dominere mer i landskapsbildet.
Tunnelpåhugget etableres i området ved
brannstasjonen med ramper opp på tunneltaket til
eksisterende kryss Røykenveien-Bleikerveien.
Påhuggsområdet er dårlig tilpasset omgivelsene
grunnet arealknapphet og medfører etablering av
flere konstruksjoner.
Tunnelen munner ut ved Fusdal næring med
påkobling til hovedsamlevegen. Tunnelportalene
blir her et nytt element i landskapsbildet. Vegen
ligger lavt i terrenget og medfører et stort
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Utvidelse av Røykenveien til fire felt i ny trasé og
etablering av tunnelpåhugg vil beslaglegge areal i
området sørvest for brannstasjonen. Veganlegget
sør for portalområdet vil være mer omfattende
enn dagens situasjon, men ligger forholdsvis godt
tilpasset i terrenget. Dagens Røykenvei knyttes til
Bleikerveien som lokalveg og blir betydelig
avlastet. Dette gir positiv effekt på nærliggende
områder. Røykenveien sitt nordlige tunnelpåhugg
med kryss og lokalveg beslaglegger arealer ved
Jørgensløkka. Veglinjen ligger her lavt i terrenget
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og gir store terrenginngrep samt nærføring til
boligområder.
Konsekvensen vurderes samlet som liten negativ
(-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3.C
blir vurdert til å være mindre god sammenlignet
med dagens veg. Dette begrunnes med at store
deler av Røykenveien legges i tunnel med
begrenset kontakt til omgivelsene.

Figur 8-1: 3D-illustrasjon av avlastet strekning mellom Krysset Røykenveien-Bleikerveien og sentrum,
alternativ 3.B og 3.C
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Figur 8-2: Samlekart for alternativer E18.
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8.4

Parsell 2 E18 Høn-Slependen

8.4.1 Alternativ 2.A: E18 med tunnel HolmenNesbru

I alternativ 2.A vil dagens E18 utvides til fullverdig
6-felts veg med skulder i dagens trasé fra Høn til
Holmen. For delområdene Høn-Hofstad og
Undelstad-Haga-Reistad vil endringene på selve
E18 gi små konsekvenser, men etablering av
bussveg og hovedsykkelveg på sørsiden av E18 vil
medføre store inngrep i delområdet UndelstadHaga-Reistad. En lang rekke boliger må her rives
og vegen kommer tett på grøntområdet på Haga.
Vegen som en visuell barriere i landskapet vil
forsterkes betydelig. Etablering av grønn støyvoll
mellom E18 og bussvegen, samt lokk over E18 ved
Hofstad skole vil bidra til å dempe tiltaket.
Tiltaket medfører også betydelige inngrep mot
Grønlia-Syverstadjordet der Syverstaddiagonalen
kobler seg på E18 med av- og påramper.
Veganlegget beslaglegger mye areal sør-vest i
delområdet. Her etableres også bru for både E18
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og buss- og sykkelvegen. Brukonstruksjonene er
nye elementer i området. Veganlegget før øvrig
ligger på en relativt høy fylling mot
Syverstadjordet.
Syverstaddiagonalen deler opp jordene på begge
sider av kollen ved Syverstad gård. Opplevelsen av
det åpne kulturlandskapet vil bli ytterligere
redusert. Etablering av Syverstaddiagonalen gjør
derimot at Holmen sentrum blir avlastet for
trafikk, noe som er positivt for
landskapsopplevelsen. En forenkling av
vegsystemet gjennom Holmen sentrum vil
redusere vegen som en visuell barriere i området
og skape bedre kontakt til fjorden.
Videre føres bussvegen i en kulvertløsning forbi
Grønlia med ny hovedsykkelveg på toppen.
Tiltaket skjærer seg inn i den skogkledde åsen, noe
som er uheldig for landskapsbildet. Busskulverten
danner en vegg mot E18 og hovedsykkelvegen
over kulverten ligger i skjæring mot Grønlia.
Grønlia er et viktig landskapselement, slik at
inngrep i dette området er svært uheldig.
I Holmenkrysset etableres ny portal for E18 med
tilhørende rampesystem og luftetårn. På sørsiden
av krysset vil fremføring av ny bussveg og
omlegging av Slemmestadveien medføre noe
terrenginngrep mot Holmenåsen og flere bygg må
innløses. Bussvegen går i dagen forbi Holmenåsen
og medfører en høyere fjellskjæring enn dagens
situasjon.
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På strekningen mellom Holmen og Nesbru hvor
E18 går i tunnel etableres hovedsamleveg i dagens
trasé. Denne bygges med gateprofil og
trebeplantning, noe som gjør at vegtiltaket får en
bedre visuell forankring til omgivelsene
sammenlignet med dagens situasjon. Tiltaket
omfatter på denne strekningen kun ett kort lokk
(ca. 20 meter) over hovedsamlevegen. Ny bussveg
parallelt med hovedsamlevegen medfører
arealbeslag inn mot Holmenåsen. Ved Nesbru
senter ligger bussvegen lavt i terrenget, fordi den
føres under lokalveien mot Nesbru. En slik løsning
medfører lange og høye støttemurer med dårlig
forankring til landskapet. Hovedsykkelvegen føres
på denne strekingen gjennom Fekjan som er
avlastet for trafikk.
Tunnelen for E18 munner ut på Nesbru. Tiltaket
skjærer seg inn i terrenget mot Torstadåsen.
Luftetårn etableres over tunnelportalene og vil
ruve i landskapet. Øst for tunnelpåhugget utvides
E18 til 4+4 felt fram til Slependen.
Breddeutvidelsen gjøres i hovedsak mot
Grønsundåsen. Dette gir høyere skjæring og
nærføring til bebyggelsen i delområdet. Et lokk
over E18 etableres sør for Holmen kirke, og vil i
noen grad bidra til å redusere vegen som en
visuell barriere.
På Slependen bygges eksisterende kryss om og
E18 føres i tunnel under Sandviksåsen.
Portalområdet for Sandvikstunnelen vil bli

123134-PLAN-RAP-002

Statens vegvesen Region øst
8 Oppsummering omfang og konsekvenser

dominerende med høy skjæring i bakkant inn mot
Gyssestad nord. Veganlegget blir generelt mer
dominerende og arealkrevende enn i dagens
situasjon. Ramper/brukonstruksjon mellom E18 og
samleveg langs Sandviksveien eksponerer seg mot
sjøområdene og bebyggelsen på Nesøya.
Utvidelse av vegarealet vil også medføre noe
utfylling i Slependrenna. Ny strandsone med
strandpromenade vil bli etablert.
Buss- og sykkelveg føres langs Billingstadsletta.
Bussvegen ligger lavt i terrenget, fordi den går i
kulvert gjennom kryssområdene. Dette er uheldig
for opplevelsen av gateløpet, da vegen blir
liggende i en slags sjakt med høye støttemurer.
Dagens E18 blir nedgradert til en hovedsamleveg
på strekningen hvor ny E18 går i tunnel.
Hovedsamlevegen med buss- og sykkelveg vil ha
en større dimensjon enn dagens E18, men
veganlegget vil likevel stå i et noe mer harmonisk
forhold til omgivelsene. I tillegg vil lokkene ved
Hofstad, Ravnsborg og Slependen ha positiv
virkning på landskapsopplevelsen. De negative
virkningene er størst for GrønliaSyverstadområdet med omfattende inngrep på
Syverstadjordet og inn mot Grønlia. Tiltaket får
også relativt stor negativ virkning på delområdet
Undelstad-Haga-Reistad, hvor en lang rekke
boliger må rives for å gi plass til veganlegget.
Delområdet Gyssestad nord påvirkes også i stor
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negativ grad av vegtiltaket. Alternativ 2.A har til
sammen middels negativ konsekvens (- -).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 2.A
blir vurdert til å være mindre god. Alternativet
innebærer én tunnel fra Holmen til Nesbru. Den
totale reiseopplevelsen langs ny E18 blir redusert i
forhold til 0-alternativet som er en ren
daglinjetrasé. Den reisende vil likevel få med seg
viktige orienteringselementer som
Grønlia/Syverstad og delvis Holmen.
8.4.2 Alternativ 2.B: E18 med tunnel Haga–
Nesbru

Fra Høn til Haga gir 2.B tilsvarende konsekvenser
som 2.A. I 2.B blir påhugget for ny E18 tunnel
etablert sørvest for Hofstad skole, og vil medføre
inngrep i bebyggelsen med innløsning av flere
boliger. Rampe over tunnelportalen vil innebære
en ny veglinje tettere på boligområdet enn i dag.
Tunnelen krever også etablering av luftetårn ved
tunnelmunningene, noe som vil kunne oppfattes
som et fremmedelement i landskapet.
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Fra tunnelmunningen og frem til Holmen vil
dagens E18 bli nedgradert til en hovedsamleveg
med egen buss- og sykkelveg.
Syverstaddiagonalen kobles inn på
hovedsamlevegen vest for Grønlia. Inngrep i
Grønlia unngås, men den nye veglinjen over
Syverstadjordene er uheldig for landskapsbildet,
da den splitter det fine, åpne kulturlandskapet.
Det totale veganlegget ved GrønliaSyverstadjordet er likevel betydelig enklere enn i
2.A.
I Holmenkrysset frigjøres arealer. Dette gir
mulighet for opparbeidelse av grønne rabatter og
sideterreng, og vil kunne dempe de visuelle
virkningene av veganlegget. Etablering av ny
bussveg med tunnel under Holmenåsen medfører
derimot terrenginngrep i portalområdet. Utover
dette er veganlegget mellom Holmen og Nesbru
tilnærmet likt 2.A.
Tunnelmunningen på Nesbru er identisk med 2.A.
Veganlegget på Nesbru for øvrig er noe ulikt alt.
2.A, men virkningen på landskapsbildet blir
tilnærmet identisk. Den største forskjellen for
landskapsbildet er bussvegen som i 2B ligger sør
for Nesbru senter med bedre kontakt mot
omgivelsene.
Tiltaket gjennom Holmen sentrum og Fekjan blir
identisk med 2.A. Det samme gjør veganlegget
videre østover fra Nesbru med Billingstadsletta og
Slependkrysset.
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Dagens E18 blir nedgradert til en hovedsamleveg
på strekningen hvor ny E18 går i tunnel.
Hovedsamlevegen med buss- og sykkelveg vil ha
en større dimensjon enn dagens E18, men
veganlegget vil likevel stå i et noe mer harmonisk
forhold til omgivelsene. I tillegg vil lokkene ved
Hofstad, Ravnsborg og Slependen ha positiv
virkning på landskapsopplevelsen. De negative
virkningene er størst for GrønliaSyverstadområdet, og delområdet Høn-Hofstad
hvor portalområdet for E18 etableres. Tiltaket ved
Grønlia-Syverstad er mindre omfattende i 2.B enn
i 2.A. Tiltaket får også relativt stor negativ virkning
på delområdet Undelstad-Haga-Reistad, men i
mindre grad enn alt. 2.A da ny E18 forbi
delområdet delvis går i tunnel. Nytt veganlegg ved
Gyssestad nord er identisk med alternativ 2.A og
påvirkes negativt av tiltaket. Alternativ 2.B har til
sammen liten negativ konsekvens (-).

Figur 8-3: 3D-illustrasjon av hovedsykkelveg og bussveg med holdeplass ved Billingstadsletta

Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 2.B
blir vurdert til å være mindre god. Alternativet
innebærer en lang tunnel fra Haga til Nesbru.
Tunnelen dekker store deler av strekningen, slik at
reiseopplevelsen langs ny E18 blir sterkt redusert i
forhold til 0-alternativet. Den reisende mister
opplevelsen av verdifullt landskap og viktige
orienteringselementer, som f.eks.
Grønlia/Syverstad og Holmen.
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Tabell 8-1: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde parsell 1 og 3. Alternativ 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens for alle
delområder. Konsekvensen angis på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Dette vises også med en
fargeskala hvor blått angir graden av positiv konsekvens og rødt angir graden av negativ konsekvens.
E18
Alt. 1.A
Delområde

Verdi

Omfang

Røykenveien
Alt. 3.A

Alt. 1.B

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

1. Drengsrud-Borgentoppen

M

Intet til lite

0

Intet til lite

2. Hagaløkka-Nedre Borgen

L/M

Lite positivt

+

Middels positivt

3. Næring Drengsrud-Oreholt

L/M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

M

Lite negativt

0/–

Intet

0

5. Føyka

M/S

Lite positivt

+

Lite til middels
positivt

++

6. Asker sentrum

M/S

Liten til middels
negativt

–/– –

Middels positivt

++

7. Næring Lensmannslia-Røykenv.

L/M

Lite til middels
negativt

–

8. Nordre Bondi-Fusdal

M

Middels negativ

–/– –

9. Fusdal næring

L

Middels til stort
negativt

–

Lite til middels
negativt

0/–

10. Undelstad-Haga-Reistad

M

Middels
negativt

– –

Middels til stort
negativt

– –

11. Askerveien-Lerkeveien

M

Middels
negativt

– –

Stort negativt

12.Hønsjordene

M

Middels
negativt

– –

Middels til stort
negativt

4. Ånnerud-Askerhagen

Samlet konsekvens
Rangering
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Omfang

Alt. 3.B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.C

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

0
+/+ +

Middels
negativt

Intet

0

Lite negativt

0/–

Lite positivt

+

Lite negativt

–

Intet til lite
negativt

Ubetydelig

0

Middels til
stort negativt

–/– –

0/–
–

Lite til
middels
negativt

–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet

0

Lite til
middels
negativt

–/– –

– –/– – –
– –

– –

–

0/–

–

–

2

1

1

3

2
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Tabell 8-2: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde parsell 2. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens for alle
delområder (samlet konsekvens er 0). Blånyanser angir graden av positiv konsekvens og rødnyanser angir graden av negativ konsekvens.
Delområde

E18 alternativ 2.A
Verdi

Omfang

E18 alternativ 2.B

Konsekvens

Konsekvens

10. Undelstad-Haga-Reistad

M

Middels negativt

13. Høn-Hofstad

M

Lite negativt

–

Middels negativt

14. Næring Holmen

L

Middels negativt

–

Liten til middels positivt

15. Holmen sentrum

L/M

Stort positivt

++

16. Grønlia-Syverstad

S

Stort negativt

–––

17. Hval

M

Lite negativt

–

18. Holmenåsen-Fekjan

M

Lite til middels positivt

+/+ +

Middels positivt

++

19. Torstadåsen

M

Lite til middels positivt

+/+ +

Middels positivt

++

20. Nesbru

L

Middels negativt

–

Liten til middels negativt

0/–

M

Intet til lite positivt

0

Intet til lite positivt

0

M/S

Lite positivt

+

Liten positiv

+

M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Lite til middels negativt

–

Lite til middels negativt

–

21. Mellom NesGrønsundåsen
22. Vestre Nes-Holmen
kirke
23. Billingstadsletta vest
24. Billingstadsletta

L/M

––

Omfang
Lite til middels negativt

–/– –
– –
+

Stort positivt

++

Middels negativt

––

Lite negativt

–

25. Billingstadlia-Lilleåsen

M

Intet til lite negativt

0

Intet til lite negativt

0

26. Slependen

L

Middels negativt

–

Middels negativt

–

27. Gyssestad nord

M

Lite til middels negativt

28. Gyssestad sør

M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

29. Slependrenna-Nesøya

M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Samlet konsekvens
Rangering
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–/– –

Lite til middels negativt

–/– –

––

–

2

1
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8.5

Oppsummering

Parsell 1 og 3
Omfang og konsekvens fordelt på de ulike
kartlagte og verdisatte delområder er vist i tabell
8-1. En samlet konsekvensvurdering for de ulike
alternativene er også gitt. I den samlede
vurderingen er det naturlig å vektlegge tyngst de
områdene som blir direkte berørt. Alle
alternativer berører områder med middels til stor
verdi.
En rangering av alternativene på parsell 1 fra best
til dårligst er:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 1.B
3. Alternativ 1.A
0-alternativet er rangert som det beste, da det har
intet omfang og ingen konsekvens for alle
delområder. Alternativ 1.B med lang tunnel for
E18 gir større gevinster enn 0-alternativet i vest,
men med fullt kryss i øst blir konsekvensene for
delområdene i øst nokså store. Alternativ 1.B er
rangert foran alternativ 1.A. Dette begrunnes i at
dagens E18-trasé fra Drengsrud til Fusdal blir
borte med stor visuell virkning på
Hagaløkkaområdet, Asker sentrum, Nordre
Bondi/Fusdal og Føykaområdet. Løsningen med
lang tunnel gir noe større gevinster for disse
delområdene enn ulempene det medfører for
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delområdene lengst øst hvor E18 går i dagen
(Undelstad-Haga-Reistad, Askerveien-Lerkeveien
og Hønsjordene).
Alternativ 1.B gir større forbedringer for
delområdene vest for Fusdal enn alternativ 1.A, og
rangeres dermed foran dette alternativet. Selv om
alt. 1.B innebærer et fullt kryss på Fusdal har
begge alternativene relativt stor negativ
konsekvens for delområdene lengst i øst hvor E18
går i dagen.
For parsell 3 er rangeringen av Røykenveien som
følger:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 3.A med kollektivfelt langs
dagens trasé
3. Alternativ 3.C med lang tunnel
4. Alternativ 3.B med kort tunnel
0-alternativet er rangert som det beste, da det har
intet omfang og ingen konsekvens for alle
delområder. Alternativ 3.A kommer deretter best
ut i forhold til landskapsbilde. Tiltaket følger i
hovedsak dagens veg som ligger lett i terrenget.
Det etableres ingen nye konstruksjoner på
strekningen. Tiltaket vil forsterke vegen som en
visuell barriere i området, men beplantning og
grønne rabatter vil i stor grad kunne redusere
inntrykket av inngrepet. Fordelen med dette
alternativet er også at krysset med
hovedsamlevegen har en bedre visuell forankring
til omgivelsene enn i alternativ 3.B.
Desember 2015

Alternativ 3.B og 3.C kommer helt likt ut på samlet
konsekvens. En har likevel valgt å rangere
alternativ 3.C foran da portalområdet i sørvest er
bedre tilpasset omgivelsene og at Røykenveien fra
kryss Lensmannslia til Bleikerveien nedgraderes i
sin helhet til en lokalvei.
Alternativ 3.B omfatter en utvidelse av
Røykenveien til fire felt i dagens trasé fra
Lensmannslia til kryss med Bleikerveien.
Påhuggsområdene i begge ender har relativt dårlig
visuell forankring til omgivelsene.
Påhuggsområdet ved brannstasjonen på Fusdal
med ramper opp til eksisterende kryss
Røykenveien-Bleikerveien blir et nytt element i
området. Påhuggsområdet ligger tett på
eksisterende bebyggelse, og må utformes med
flere konstruksjoner for å få plass. Nordøstre
påhugg med tilhørende veganlegg ligger lavt i
terrenget med høye skjæringer, men da dette
delområdet har lav verdi vil konsekvensen bli
relativt liten.
Parsell 2
Omfang og konsekvens fordelt på de ulike
kartlagte og verdisatte delområder er vist i tabell
8-2. En samlet konsekvensvurdering for
alternativene er også gitt.
En rangering av alternativene fra best til dårligst
er:
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1.Alternativ 0
2.Alternativ 2.B
3.Alternativ 2.A
0-alternativet er rangert som det beste, da det har
intet omfang og ingen konsekvens for alle
delområder. Alternativ 2.B med E18 i lang tunnel
Haga-Nesbru er rangert som nr. 2 foran 2.A. Dette
begrunnes i at ny E18 går i tunnel på store deler
av strekningen og at dagens E18 her nedgraderes
til en lokalveg med bedre visuell forankring til
omgivelsene. Tiltaket gir inngrep i GrønliaSyverstadområdet, men i mye mindre grad enn
alternativ 2.A. Grunnet etablering av
Syverstaddiagonalen vil vegsystemet ved Holmen
sentrum reduseres betydelig, med stor positiv
effekt på landskapsbildet. Lokkene over
hovedsamlevegen ved Hofstad, Ravnsborg og
Slependen har også positiv virkning på
landskapsopplevelsen lokalt.
Alternativ 2.A blir rangert helt sist. Dette
alternativet har en kortere tunnelstrekning enn
2.B. Ny E18 vil dermed gå i dagen over en lengre
strekning og tiltaket vil i større grad forsterkes
gjennom landskapet. Alternativet medfører
betydelige større inngrep på Syverstadjordet og i
Grønlia.
Det er generelt liten forskjell mellom
alternativene. Selv om ny E18 går i tunnel, vil
hovedsamlevegen likevel få et bredt vegprofil med
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ny buss- og sykkelveg. Dette gjør at 0-alternativet
kommer best ut.

8.6

Konsekvenser i anleggsperioden

Inngrepssonen i anleggsfasen vil være større enn
det faktiske tiltaket fordi anleggsområdet vil
berøre et større areal enn det fremtidige
veganlegget. Vegetasjon langs traséen må fjernes,
noe som medfører økt eksponering av
anleggsområdet og tilkjøringsvegene til anlegget.

8.7.2 Utforming
Detaljert utforming av tiltaket har stor betydning
for tema landskapsbilde. God formgiving og høy
kvalitet i materialbruk vil i stor grad bidra til å
dempe inntrykket av inngrepet. Lengde/omfang
av lokkløsninger vil også ha påvirkning på
konsekvensene i forhold til landskapsbilde. Dette
er forhold som vil kunne påvirkes gjennom den
mer detaljerte planleggingen av tiltaket.

For å begrense de visuelle virkningene er det viktig
at anleggsområdet ikke omfatter mer enn
nødvendig areal og at det sikres en
vegetasjonsskjerm langs anleggsområdet der
dette er naturlig.
I forhold til konsekvensene for landskapsbilde vil
det også være en fordel å ferdigstille/tilså
sidearealene etter hvert som anlegget er ferdig
bygd.

8.7

Usikkerhet

8.7.1 Massedeponering
Det er foreløpig ikke avklart hvor
overskuddsmasser fra tunnelstrekninger skal
deponeres. Dette vil det bli jobbet med i den
videre planleggingen. Massetransport og deponier
vil påvirke vurderingen av konsekvenser i
anleggsfasen.
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9

Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak er tiltak som gjennomføres for å
begrense de negative effektene av ny veg. I den
mer detaljerte planleggingen av tiltakene vil en
rekke grep kunne nyttes for å redusere de
negative effektene i forhold til landskapsbilde.
For at vegen så tidlig som mulig skal oppfattes
som godt plassert i landskapet er det viktig å
minimalisere inngrep og skader på tilgrensende
areal i anleggsfasen. Anleggsområdet avgrenses
og bevaringsverdig vegetasjon i overgangen til
omkringliggende områder som skal bevares må
sikres.
Forslag til avbøtende tiltak:
 Utforming av sideterreng slik at veganlegget
bedre tilpasses omgivelsene.
 Det må legges stor vekt på utformingen av
bussterminalen ved Asker stasjon. Det er viktig
at terminalbygget får en god visuell forankring
til Asker sentrum og omgivelsene for øvrig.
God design kan gjøre byggverket til et symbol
som bygger opp ny stedsidentitet. Uten stort
fokus på form og design vil tiltaket kunne få
store negative konsekvenser i forhold til
landskapsbilde. Det er også viktig at
terminalbygget tar hensyn til den gamle
trafostasjonen i området, både visuelt og
funksjonelt. I tillegg må det fokuseres på å
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skape et godt byrom under lokket for ny
bussterminal.
Utformingen av terminalbygget ved Asker
stasjon må sees i sammenheng med valg av
brutype slik at dette harmonerer.
Utforming og plassering av luftetårnene er
viktig, slik at de kan tilføre stedet noe positivt.
Bruk av gateprofil på lokalvegnettet og
hovedsamlevegen for å sikre bymessige
kvaliteter.
Det bør gis klare føringer i forhold til hvor
entreprenøren får lov å drive anleggsvirksomhet utover tiltakets utstrekning.
Det må gjennom rigg- og marksikringsplan
samt YM-plan gis klare føringer i forhold til
plassering av riggområder.
I forhold til utforming av støyskjermer bør det
gjøres en helhetsvurdering på hele
vestkorridoren. Høy arkitektonisk kvalitet må
sikres. Transparente støyskjermer bør vurderes
på enkelte steder for å gi gløtt ut til landskapet
i forhold til reiseopplevelse. Transparente
støyskjermer bør også vurderes på bruene og
må sees i sammenheng med bruutformingen.
Utsmykking i de lengste tunnelene bør
vurderes for å redusere monotoni og for å
oppnå bedre reiseopplevelse.
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10 Oppfølgende undersøkelser
Som en del av den videre detaljplanleggingen av
valgt alternativ er det flere forhold som har
påvirkning for tema landskapsbilde og som skal tas
hensyn til.
Plan for Ytre miljø (YM-plan)
I forbindelse med reguleringsplanarbeid og videre
prosjektering skal det utarbeides en YM-plan (ytre
miljø) for å sikre at nødvendige hensyn blir tatt
gjennom anleggsfasen. Hovedformålet med YMplanen er å sørge for at alle krav til det ytre
miljøet blir videreført fra reguleringsplan og
ivaretatt i kontraktene. Dette kan gjelde alt fra
ivaretakelse av sårbar natur og dyreliv,
forurensning til anleggsstøy, linjeføring og
estetikk. Innenfor Ytre Miljø er det flere forhold
som er relevant for tema landskapsbilde.

Det skal i reguleringsplanarbeidet utarbeides en
rigg- og marksikringsplan, som videreføres i
byggeplanfasen. Den skal vise blant annet hvilke
områder som skal bevares og hvilke som eventuelt
skal tilsås/plantes. Rigg- og marksikringsplanen
skal også vise hvor man kan ha riggområder (evt.
massedeponi).
Formingsveileder
Prinsipper for utforming skal fastsettes i en
formingsveileder som utarbeides i forkant av en
mer detaljert planlegging av veganlegget.
Formingsveilederen bør videreføre prinsipper som
er fastlagt i formingsveileder for Bærum-parsellen,
for å sikre at tiltak i Vestkorridoren får et helhetlig
uttrykk.

Rigg og andre anleggsområder
Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området utover
det rene arealbeslaget knyttet til valgt alternativ. I
vurderingene som er gjort er det tatt hensyn til
inngrep i anleggsbeltet. Videre er det behov for
arealer til rigg, midlertidige massedeponier og
anleggsveger. På dette nivået er dette ikke klart
hvilke områder som blir berørt av dette. Dette må
avklares i den videre detaljplanleggingen, og det
må tas hensyn til de verdier som er registrert.
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