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Forord
Statens vegvesen Region øst har sammen med
Asker kommune og i samråd med andre
fagmyndigheter satt i gang planarbeid for
vegsystemet i E18-korridoren i sentrale Asker.
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.

Eventuelle spørsmål vedrørende planarbeidet kan
rettes til:
Asker kommune ved Toril Skovli
e-post: toril.skovli@asker.kommune.no
tlf: 66 76 80 58 eller 66 76 90 90

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

Foreliggende rapport er en kortversjon av
planbeskrivelsen med konsekvensutredning for
tiltaket.
Hos Statens vegvesen Region øst er Knut Gløersen
prosjektleder og Sølve Jerm planprosessleder.
Til å gjennomføre planarbeidet 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.
Forsideillustrasjon: 3D-illustrasjon av ny E18 ved Asker
sentrum
Skråfoto: Asker kommune
Øvrige foto og illustrasjoner: Multiconsult AS
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Innledning

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.

1.1

Prosjektutløsende behov

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

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.
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
tap ved økt transporttid, forsinkete leveranser og
dårlig forutsigbarhet.

1.2
1.2.1

Mål for tiltaket
Mål for E18-korridoren i Asker

og sykkeltransport langs korridoren og byutvikling
rundt kollektivknutepunktene. Prosjektet er også
et lokalmiljøprosjekt som skal redusere
barrierevirkning, støy og lokal forurensing.
Fastsatte mål for tiltaket er som følger (1):
 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
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.

Prosjektet E18-korridoren i Asker tilrettelegger for
et bedre transportsystem, med fokus på kollektiv-
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2

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.
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.
 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra
Drengsrud til Slependen.
 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til
E18/hovedsamleveg.

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).
Vegbredden er 32 m. På vekslingsstrekning
mellom kryss er det gjennomgående ramper på

Figur 2-1: Normalprofil for 4-felts E18

I tilknytning til bussvegen planlegges også ny
bussterminal med økt kapasitet ved Asker stasjon.
Videre inngår nødvendig omlegging av lokalveger
og gang- og sykkelforbindelser.

2.1

E18

Ny E18 planlegges som hovedveg klasse H7 med
fartsgrense 80 km/t.
Figur 2-2: Normalprofil for 6-felts E18
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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
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gjennomgående på E18. Dette skyldes at det er
fullt kryss på Fusdal i alternativ 1.B, men ikke i 1.A.

2.2

Hovedsamleveg

Hovedsamlevegen, som også 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, for 2 felt 13 meter. Aktuelle 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 vil vurderes
nærmere i den mer detaljerte planleggingen.

2.3

Hovedsykkelveg

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.

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

Mellom sykkelveg og trafikkert veg vil det som
hovedregel bli etablert grøntrabatt.
Trasé er vist i figuren på neste side, og på kartene
for hvert vegalternativ.

Figur 2-4: Normalprofil for hovedsamleveg med fire felt og gateutforming, to ulike varianter
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Figur 2-6: Trase for hovedsykkelveg
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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.
I planarbeidet for E18-gjennom Asker foreslås det
derfor som hovedprinsipp å legge kollektivtrafikken på en egen gjennomgående bussveg som
er skilt fra trafikkstrømmene på E18.

Holdeplassene kan utformes tilsvarende som på
bybane, med opphøyde plattformer, plattformtak
og sanntidssystemer.

2.4.1

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. Det skal
tilrettelegges for sykkelparkering på
terminalområdet.
Utformingen av terminalen er ikke endelig
detaljert på dette planstadiet.

Figur 2-7: Tverrprofil for bussveg

Bussvegen er ment å fungere både for ekspressbusser og lokalt stoppende busser. Det er derfor
lagt opp til høyere skiltet hastighet på bussveg enn
på hovedsamleveg 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.
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
være lysregulering som gir stoppsignal for bil når
bussen kommer.
Figur 2-8: 3D-illustrasjon som viser bussterminal
i alt. 1.A
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Figur 2-9: 3D-illustrasjon som viser bussterminal
i alt. 1.B
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Figur 2-10: Trasé for bussveg
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Figur 2-11: Hovedsykkelvegen krysser hovedsamleveg ved Asker vgs i alt. 1.B

Figur 2-12; Bussholdeplass på bussveg øst for Bleikerveien, sett mot øst

Figur 2-13: Hovedsykkelveg og bussveg, Billingstadsletta nord for Nesbru

Figur 2-14: Hovedsykkelveg møter strandpromenaden ved Sandviksveien
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2.5

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.
2.5.1

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
Fusdal
 Alternativ 1B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal
2.5.2

Parsell 2 E18 Høn–Slependen

For E18 parsell 2 mellom Høn og Slependen er det
utredet to alternativer:
 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 på
parsell 2, og utbyggingsteknisk vil dette krysset
høre til etappen Ramstadsletta-Slependen i

Slependkrysset

Figur 2-15: Oversikt parsellinndeling
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prosjektet E18 Bærum. Parsellskillet mellom
utbyggingsetappene ligger vest for Slependkrysset, midt på IKEA-bygget, se figur 2-15.
2.5.3

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

 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.

Statens vegvesen Region øst
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Figur 2-16: Samlekart for alternativer E18
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2.6
2.6.1

Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn
Alternativ 1.A: Tunnel under Hagaløkka
og tunnel Lensmannslia til 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 (som i
dag), og tunnelene vil ha to separate løp.
I vest vil nytt rampesystem på Drengsrud koble
E18 til hovedsamleveg i dagens E18-trasé og lokalvegnettet. 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 (mot 4
og 5 felt i dag).
Ved Hønsjordet etableres to korte lokk over E18,
på henholdsvis 65 og 135 meter. Disse demper
barriereeffekten og gir mulighet for kryssing med
gang- og sykkelforbindelse. Det er to varianter av
alternativet ved Hønsjordet, tilpasset alternativ
2.A og 2.B på parsell 2. De to variantene har
sykkelveg henholdsvis nord og sør for E18.
Figur 2-17: Alternativ 1.A, vist med Røykenveien i tunnel alt. 3.B
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Figur 2-18: Drengsrudkrysset alt. 1.A

Figur 2-19: Bruene over jernbanen i alternativ 1.A

Figur 2-20: E18 ved Hønsjordene i alternativ 1.A

Tabell 2-1: Mengder og kostnader for utredningsalternativene på parsell 1. Anleggskostnader er oppgitt
med prisnivå 2015
Mengde
Veglengde E18 (m)
- derav bru (m)

Alternativ 1.A

Alternativ 1.B

3415

3445

210

0

1750 / 51%

1825 / 53%

Veglengde hovedsamleveg (m)

2530

2780

- derav bru (m)

434

380

36 / 1%

36 / 1%

Lengde bussveg

3300

3180

Lengde hovedsykkelveg

2960

3050

Innløsning eiendommer

6 eneboliger
1 bensinstasjon
3 kontor/næring

15 eneboliger
1 kontor/næring

Anleggskostnad (mill. kr)

6 900

7 250

- derav tunnel/lokk(m/%)

- derav tunnel/lokk (m/%)
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2.6.2

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, da løsningen krever at ramper fra
Drengsrud er gjennomgående til Fusdalkrysset.
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. 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. De etableres
tilknytninger til lokalvegnettet på begge sider av
kryssområdet, og disse vil også fungere som
adkomst til framtidig utbygging på Hønsjordet og
Jørgensløkka
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 2-21: Alternativ 1.B, her vist med Røykenveien i tunnel etter alt. 3.C
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Figur 2-22: Oreholtkrysset i alternativ 1.B

Figur 2-23; Fusdalkrysset, sett fra sørvest

Figur 2-24: Bru over jernbanen i alternativ 1.B

Figur 2-25: E18 ved Hønsjordene i alternativ 1.B

Desember 2015

SIDE 15

Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Kortversjon

2.7
2.7.1

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien
Røykenveien, alternativ 3.A kollektivfelt
langs dagens veg

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.

Figur 2-27: Røykenveien alt. 3.A ved kryss med
Lensmannslia

Siden Røykenveien i denne løsningen vil ha mer
begrenset kapasitet enn alt. 3.B og 3.C, etableres
det ikke planskilt kryss med hovedsamlevegen.
Røykenveien 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.

Figur 2-28: Røykenveien alt. 3.A ved kryss med
hovedsamlevegen på Fusdal

Figur 2-26: Røykenvei i dagen, alternativ 3.A

Innløsning av bygninger

Røykenveien i dagen vil kreve innløsning av to
eneboliger og et kontor-/forretningsbygg.
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2.7.2

Røykenveien, alternativ 3.B tunnel fra
Lensmannslia til 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.

Figur 2-30: Røykenveien alt. 3.B tunnelpåhugg og
kryss med Lensmannslia

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.

Figur 2-31: Røykenveien alt. 3.B ved kryss med
hovedsamlevegen på Fusdal

Røykenveien 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.

Figur 2-29: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.B
Innløsning av bygninger

Røykenveien alternativ 3.B vil kreve innløsning av
to kontorbygg, to eneboliger og et leilighetsbygg.
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2.7.3

Røykenveien, alternativ 3.C tunnel fra
Lensmannslia til Jørgensløkka

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.
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.

Figur 2-33: Røykenveien alt. 3.C tunnelpåhugg og
kryss med Lensmannslia

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
Røykenveien i tunnel i alternativ 3.C kan kun
kombineres med alternativ 1.B for E18.
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Figur 2-34: Røykenveien alt. 3.C, oversiktsbilde fra
sør

Figur 2-32: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.C
Innløsning av bygninger

Røykenveien alternativ 3.C vil kreve innløsning av
to næringsbygg.
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2.7.4

Mengder og kostnader parsell 3

Mengder og kostnader for alternativene på parsell
3 er oppsummert i tabell 2-2.
I kostnadene på parsell 3 inngår også alt av
lokalvegnett og gang- og sykkelvegnett sør for
hovedsamlevegen på strekningen fra og med
Lensmannslia til Jørgensløkka.

Tabell 2-2: Mengder og kostnader for utredningsalternativene på parsell 3 Røykenveien.
Anleggskostnader er oppgitt med prisnivå 2015
Mengde
Veglengde fv. 167 (m)

Alternativ 3.A

Alternativ 3.B

Alternativ 3.C

1090

1415

1380

- derav bru (m)

0

0

0

- derav tunnel (m/%)

0

640 / 45%

1000 / 72%

Innløsning eiendommer

2 eneboliger
1 kontor/næring

2 eneboliger
1 leilighetsbygg
1 kontor/næring

2 næringsbygg

Anleggskostnad (mill. kr)

530

940

1 290

Figur 2-35: Kryss ved Fusdal (alt. 1.B) med tunnelmunning ved Jørgensløkka alt. 3.C
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2.8
2.8.1

Parsell 2 E18 Høn–Slependen
Alternativ 2.A E18 i tunnel Holmen–Nesbru,
med Syverstaddiagonalen

I alternativ 2.A vil E18 følge dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram mot Grønlia.
Fra Hønsjordet til Grønlia utvides tverrprofilet til
fullverdig 6-felts veg med skulder. Dagens veg har
4/5 felt for bil og 1 for kollektiv, slik at dette
krever kun mindre inngrep. 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, som er minste tillatte
profil ved denne trafikkmengden. 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),
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med påhugg under Sandviksveien, like øst for
krysset med Slependveien.
Fra Holmen til Nesbru blir det hovedsamleveg
med 4 felt (evt. 2 felt) i dagens E18-trasé. Ved
Nesbru etableres rundkjøring med forbindelse til
Billingstadsletta.
Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i
dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også være
forbindelsen til E16.
Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil
kunne passere.

Figur 2-37: Oversiktsbilde ved Grønlia og
Syverstad

Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i
Slemmestadveien, krysser jordet nord for dagens
veg, går inn i en kort tunnel (200 m) under
Syverstad gård og fortsetter over jordet nord til
E18.
Det etableres lokk over E18 ved Hofstad skole og
Holmen kirke, samt korte lokk/brede gangbruer
ved Grønlia og Ravnsborg.

Figur 2-38: Holmenkrysset, sett fra vest

Figur 2-36: Lokk ved Hofstad skole i alt. 2.A

Figur 2-39: Hovedsykkelveg og bussveg, Nesbru
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Figur 2-40: E18 alternativ 2.A
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2.8.2

Alternativ 2.B E18 i tunnel Haga–Nesbru, med
Syverstaddiagonalen

I alternativ 2.B vil E18 følge dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram til Haga. Her
vil det være 3 felt i østgående retning, og 4 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 2.A. Tunnelen bygges med to løp med 3 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.

Nesbru, med forbindelse til Billingstadsletta, før
den ledes inn på ramper mot E18.

Hovedsamlevegen fra E18 ved Haga legges med 2
felt og brede skuldre i dagens E18-trasé fram til
Grønlia hvor den 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.

Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i
dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også være
forbindelsen til E16.

Fra Holmen til Nesbru fortsetter hovedsamlevegen i dagens E18-trasé fram til rundkjøring ved

Tabell 2-3: Mengder og kostnader for alternativene på parsell 2, og for Slependkrysset. Lengde for E18 i
Slependkrysset gjelder fram til fjellpåhugg for Slependentunnelen. Anleggskostnader med prisnivå 2015.
Mengde
Veglengde E18 (m)
- derav bru (m)
- derav tunnel/lokk (m/%)
Veglengde hovedsamleveg (m)
- derav bru (m)

E18 alt. 2.A

E18 alt. 2.B

Slependkrysset

4310

4270

1020

280

210

0

1350 / 31%

2894 / 67%

100/ 10%

2120

2820

1790

56

0

230

18 / 0%

73 / 4%

0

Lengde bussveg

4975

5215

1320

Lengde hovedsykkelveg

5470

5440

1450

Innløsning eiendommer

49 eneboliger/småhus
1 bensinstasjon
8 kontor-/forretning
12 annet

49 eneboliger/småhus
1 bensinstasjon
6 kontor-/forretning
13 annet

2 eneboliger/småhus
1 bensinstasjon
2 kontor-/forretning
2 annet

7 000

7 600

2 350

- derav tunnel/lokk (m/%)

Anleggskostnad (mill. kr)
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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.
Syverstaddiagonalens søndre del er som i
alternativ 2.A. Nord for tunnelen under Syverstad
gård ligger vegen i kanten av jordet inn mot
Grønlia fram til sammenkobling med
hovedsamlevegen.
Det etableres lokk over E18 ved Holmen kirke,
samt brede gangbruer ved Grønlia og Ravnsborg
og lokk over hovedsamleveg ved Hofstad.

Figur 2-41: Lokk over hovedsamleveg ved Hofstad
skole i alt. 2.B
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Figur 2-42: E18 alternativ 2.B
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2.9

Trafikale virkninger

Dagens vegnett i Vestkorridoren er svært belastet,
og flere steder oppstår det saktegående trafikk og
køer i rushtiden, som strekker seg opp mot 3 timer
både morgen og ettermiddag. Dette gir forsinkelser også for busstrafikken, da kollektivfeltet i
dagens løsning brytes i forbindelse med kryssene
og bussene blokkeres av på- og avkjørende trafikk.
Beregninger for referansesituasjon i 2030 viser at
disse trafikale problemene stadig blir verre, og
vegnettet vil bli overbelastet. Rushtiden vil bli
enda lenger enn den er i dag, og reisetiden vil øke
for alle trafikantgrupper.
For å nå målene om by- og stedsutvikling, bedre
lokalmiljø og bedre framkommelighet for næringstrafikk og kollektivtrafikk, er det nødvendig å legge
E18 i tunnel på deler av strekningen, i første rekke
forbi Asker sentrum. Som beskrevet i kapittel 2.1
må de nye vegløsningene dermed dimensjoneres
med minimum den kapasiteten som kreves for å
tilfredsstille sikkerhetskrav for vegtunnelene.
Dette gir noe kapasitetsøkning på E18, i tillegg til
at tunnelstrekningene får en parallell
hovedsamleveg.

dagens situasjon. Dersom kapasiteten på vegnettet blir bedre, vil sannsynligvis rushperioden
kortes inn. Dette betyr at rushtidstrafikken vil
fordeles over en kortere periode. Følsomhetsberegningene, som er gjort for å gjenspeile denne
effekten, viser at man da vil få noe redusert
avvikling i makstimen, også på det nye vegnettet.
Som en sammenlikning er det beregnet
gjennomsnittshastighet og reisetid mellom Asker
og Sandvika i morgenrushet (jf.tabell 2-4).
Tabell 2-4: sammenlikning reisetid (min) og
hastighet (km/t), Asker – Sandvika
Reisetid
(min)

Gj.snitt
hastighet
(km/t)

6 min

80 km/t

2.10.1 Støy
Det er gjort beregninger av støysituasjonen for 0alternativet og andre alternativer i henhold til
Miljøverndepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging. Tabellen
under viser antall boenheter (et boligbygg med 3
leiligheter er f.eks. registrert som 3 boenheter) i
gul og rød sone for de ulike alternativene. Tallene
inkluderer boliger i alle typer bygninger. Boliger
som er forutsatt innløst i planforslaget er ikke
regnet med i tabellen.
Tabell 2-5: Antall boenheter i rød og gul støysone
Støysone iht T-1442

Dagens situasjon
fri flyt 2010

Alternativ

Dagens situasjon
morgenrush 2010

22 min

25 km/t

Referanse alternativ 0
morgenrush 2030

>25 min

< 20 km/t

Alternativ 1.A+3.B+2.B
morgenrush 2030

7 min

76 km/t

Alternativ 1.A+3.B+2.B
+ 20 % trafikk morgenrush
2030

8 min

66 km/t

Modellberegninger for de ulike alternativene viser
at de nye vegløsningene gir et vegnett med bedre
flyt enn 0-alternativet, og reduserte forsinkelser. I
disse beregningene er det imidlertid benyttet
samme makstimefordeling som for alternativ 0 og
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2.10 Støy og luftforurensning

Gul sone
Lden 55-65 dB

Rød sone
Lden >65 dB

Parsell 1 og 3
0

1579

388

1.A+3.B

915

31

1.B+3.C

775

42

1.A + 3A

918

32

Parsell 2
0

1293

199

2.A

881

62

688

70

2.B

Slependen
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0

477

43

2.A/2.B

424

30
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Beregningsresultatene viser at alle alternativer gir
god støymessig effekt i forhold til 0-alternativet.
På parsell 1 gir alternativ 1.B færre boliger i rød og
gul sone enn 1.A. Dette skyldes at tunnelen under
jernbanen reduserer støy for boligområdene på
begge sider av jernbanen/ Askerelva, dvs. deler av
Borgen, Hagaløkka og Fredtunveien. Alternativ 1.B
gir på den andre siden noe mer støy i området
vest for Hønsjordet (bl.a. Asker terrasse,
Vipeveien). Dette vil imidlertid kunne reduseres
noe dersom det bygges næringsbebyggelse rundt
det nye kryssområdet, slik det legges opp til i
kommunedelplanen. Kryssområdet ved Fusdal i
1.B og 3.C gir også noe mer støy i planlagte
utbyggingsområder på Hønsjordet og Jørgensløkka
enn 1.A, men igjen vil foreslått næringsbebyggelse
rundt kryssområdet gjøre denne forskjellen
mindre.
Alternativ 3.C gir færrest antall boenheter i
støysonene på parsell 3. Mellom Røykenveien i
tunnel alt. 3.B og Røykenveien med kollektivfelt
langs dagens veg i alt. 3.A er det mindre
forskjeller, da det er lagt inn omfattende
skjerming langs alt. 3.A.
Også på parsell 2 gir begge alternativer positiv
støymessig effekt i forhold til 0-alternativet.
Alternativ 2.B med lengst tunnel gir færrest antall
boenheter i støysonene. De største forskjellene
mellom alternativene er i områdene ved Haga og
Grønlia. I alternativ 2.B vil det meste av Grønlia

ligge utenfor rød sone, mens vestre del av Grønlia
fremdeles vil være i rød sone (som i alt. 0) i
alternativ 2.A.
På Slependen er det støyreduksjoner langs dagens
E18 øst for tunnelpåhugget og noe redusert
støyutslag innover Nesøya. Med optimalisering av
skjermingsløsninger i neste planfase bør det være
mulig å komme ytterligere ned i støynivå.
2.10.2 Luftforurensning
Beregningene viser at forurensningssituasjonen vil
forverres i 0-alternativet, som følge av økt trafikk.
Utslippene av nitrogendioksider vil bli noe lavere
som følge av reduserte utslipp fra kjøretøyene,
men partikkelutslippene, som i hovedsak kommer
fra vegbaneslitasje, vil øke.

På Slependen vil antall boenheter i gul sone øke
noe sammenliknet med alternativ 0, selv om
sonene minker i areal. Dette skyldes ny veg flyttes
noe nærmere bebyggelsen nord for E18.
Tabell 2-6: Antall boenheter i rød og gul sone for
luftkvalitet i alle alternativer i 2030
Luftforurensningssone iht T-1520
Alternativ

Gul sone

Rød sone

Parsell 1 og 3
Dagens veg

42

0

Alternativ 0

69

0

1.A+3.A

24

0

1.A+3.B

23

0

1.B+3.C

24

0

Parsell 2

På parsell 1 gir begge alternativ for E18 en
betydelig reduksjon sammenliknet med 0alternativet. Årsaken til dette er
tunnelstrekningene.

Dagens veg

199

52

Alternativ 0

221

25

2.A

166

4

2.B

139

4

På parsell 3 er Røykenveien i tunnel (3.B og 3.C)
noe bedre enn Røykenveien langs dagens veg
(3.A), men det er generelt få boliger i rød og gul
sone her.

Dagens veg

63

1

Alternativ 0

38

1

2.A/2.B

67

1

Slependen

På parsell 2 gir begge alternativer en stor
reduksjon i antall boenheter i rød og gul sone
sammenliknet med 0-alternativet, og reduksjonen
er noe større i alternativ 2.B enn i alternativ 2.A,
som følge av lengre tunnelstrekning.
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Figur 2-43: Støysonekart alt. 0 parsell 1

Figur 2-44: Støysonekart alt. 1.B og 3.C

Figur 2-45: Støysonekart alt. 0 parsell 2

Figur 2-46: Støysonekart alt. 2.A

SIDE 26

Desember 2015

Statens vegvesen Region øst
3 Samfunnsøkonomisk analyse

3

Samfunnsøkonomisk analyse

Den samfunnsøkonomiske analysen er gjort i
henhold til metodikken i Statens vegvesens
håndbok 140 Konsekvensanalyser.

3.1

Prissatte konsekvenser

Tabell 3-1: Prissatte konsekvenser totalt i analyseperioden. Positive tall er reduserte kostnader. Mill. 2016-kr
Kombinasjon

AAB

AAA

ABB

BAA

BAC

Alternativer

1.A+2.A+3.B

1.A+2.A+3.A

1.A+2.B+3.B

1.B+2.A+3.A

1.B+2.A+3.C

Trafikanter og transportbrukere

Sammenstilling av prissatte konsekvenser for ulike
kombinasjoner av løsninger på parsell 1, 2 og 3 er
vist i tabell 3-1.

Lette biler

2376

2376

2376

2376

2376

Godstransport

1718

1718

1718

1718

1718

Kollektivtrafikanter

5942

5942

5942

5942

5942

Beregningene viser at alle alternativene kommer
ut med negativ netto nytte. Trafikalt sett er
alternativene like, så investeringskostnadene er
den viktigste parameteren som skiller
alternativene. Analysen viser følgende
hovedforskjeller:

Gående og syklende

572

572

572

572

572

10 608

10 608

10 608

10 608

10 608

Kollektivselskaper

0

0

0

0

0

Bompengeselskaper

0

0

0

0

0

Sum

0

0

0

0

0

-14 507

-14 101

-15 107

-14 430

-15 192

Drift og vedlikehold

-2 023

-2 023

-2 023

-2 023

-2 023

Overføringer

-1 743

-1 743

-1 743

-1 743

-1 743

247

247

247

247

247

-18 026

-17 620

-18 626

-17 949

-18 711

Ulykker

245

245

245

245

245

Støy

356

368

383

384

372

36

36

42

35

36

-80

-80

-80

-80

-80

Skattekostnad

-3 605

-3 524

-3 725

-3 590

-3 742

Sum

-3 048

-2 955

-3 135

-3 006

-3 169

-10 466

-9 967

-11 153

-10 347

-11 272

-0,58

-0,57

-0,60

-0,58

-0,60

 Alle alternativer har stor positiv trafikantnytte
(hovedsakelig reduserte tidskostnader).
Kollektivtransport og næringstransport får den
største andelen av nytten, mens privatbilister
kun får en liten del av trafikantnytten, 16%.
 Etter trafikantnytten, er det reduksjon i
støykostnader som gir det største positive
nyttebidraget.
 Investeringskostnadene og drifts- og
vedlikeholdskostnader er de dominerende
kostnadselementene, men økt behov for
driftsmidler til kollektivtrafikken er også
betydelig.

Sum
Operatører

Det offentlige
Investeringer

Skatte- og avgiftsinntekter
Sum
Samfunnet for øvrig

Lokal luftforurensning
Klimagassutslipp

Netto nytte
Netto nytte pr. budsjettkrone
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Figur 3-1 illustrerer sammenligningen av de
viktigste prissatte konsekvensene. Det presiseres
at beregning av prissatte konsekvenser har en
betydelig usikkerhet, spesielt i byområder.
Klimagassutslipp

Transportmodellberegningene, som er utført med
lave bompengesatser, viser at tiltaket gir noe flere
motoriserte reiser, noe endret reisemiddelfordeling, og noe økt gjennomsnittlig kjørelengde
pr. tur som følge av endringer i reisemål og
kjørerute. Til sammen gir dette en økning i
trafikkarbeidet med bil på 75 000 kjøretøykilometer pr. virkedøgn i 2030. Med gjennomsnittlig reiselengde 13,6 km tilsvarer dette en
økning i biltrafikken på ca 5500 bilturer pr.
virkedøgn. Trafikkøkningen vil da bidra med en
økning i klimagassutslipp på ca 220.000 tonn CO2ekvivalenter i analyseperioden.
Selv om noe av den økte vegkapasiteten spises
opp av økt biltrafikk, gir tiltaket bedre
trafikkavvikling i rushperiodene som innebærer
både høyere og jevnere fart. Forbruk og utslipp pr.
kjøretøykilometer er lavest ved jevn hastighet 4050 km/t for tunge kjøretøy og 50-60 km/t for lette
biler.
Beregningene viser at forbedret trafikkavvikling på
vegnettet som følge av tiltaket bidrar med en
reduksjon i klimagassutslipp på ca 110.000 tonn
CO2-ekvivalenter i analyseperioden. Redusert
utslipp pr. kjøretøykilometer kompenserer
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Figur 3-1: Sammenstilling av hovedgruppene av prissatte konsekvenser
dermed for om lag halvparten av utslippsøkningen
fra økt trafikk.

sammen med utslippsreduksjon fra bedre
trafikkavvikling vil gi en vesentlig klimagevinst.

Trafikantbetaling gir reduserte utslipp

Usikkerhet i beregningene

Virkemiddelbruk for å dempe personbiltrafikken
er nødvendig, og trafikkmodellkjøringer som er
gjort med reelle satser for trafikantbetaling fra
finansieringsanalysen for prosjektet, viser at
trafikken vil gå ned sammenliknet med alternativ
0. Dette vil gi en reduksjon i klimautslippene, som

Beregninger av prissatte konsekvenser for et
prosjekt som medfører så betydelige endringer i
et komplekst vegsystem er svært krevende, og det
er flere forhold som ikke fanges opp i
beregningene. Dette gjelder blant annet:
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 Nyskapt sykkeltrafikk og helsegevinster ved
mer sykling: Det er grunn til å tro at de store
investeringene som gjøres i sykkelvegnettet vil
medføre økt sykkeltrafikk, men det foreligger
for dårlig datagrunnlag til å beregne både
overføring av trafikk til sykkel og gange og
helseeffekter av dette. Begge forhold kan gi
betydelig nytte.
 Virkningene av et mer forutsigbart vegnett for
næringstransporten: I dag medfører forsinkelser for godstransport i korridoren en rekke
følgekostnader i logistikk- og transportkjeden
som kommer i tillegg til de rene tidskostnadene. For eksempel kreves det økt antall ansatte
og mer materiell, mer overtidsbruk etc. som til
sammen utgjør store beløp.
 Virkningene av et mer forutsigbart vegnett for
kollektivtransporten: Kollektivtransporten vil
på samme måte som godstransport få en del
følgekostnader som følge av hyppige forsinkelser. I tillegg er det grunn til å tro at økt
forutsigbarhet/regularitet vil bedre kollektivtransportens omdømme og konkurranseevne.
Dette er forhold som ikke fanges opp i
modellene, hvor trafikkoverføring primært er
basert på reisetid og kostnader. Kollektivnytten
kan derfor bli større enn beregnet.
Videre er det betydelig usikkerhet knyttet til
verdien av reisetid i kø. I den nasjonale
verdsettingsundersøkelsen har
Transportøkonomisk institutt (TØI) anslått at

verdien av reisetid i købelastet trafikk for korte
reiser er opp til 3,5 ganger høyere enn
gjennomsnittlig verdi.
I sum utgjør disse forholdene store usikkerheter,
og flertallet av disse trekker i retning av at netto
nytte kan være betydelig større enn beregnet.

3.2
3.2.1

Ikke-prissatte konsekvenser
Landskapsbilde

Verdi

Det er vurdert verdi for i alt 29 ulike delområder.
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.
Delområdene med lavest verdivurderinger er stort
sett næringsområder langs hovedvegene.
Konsekvenser og rangering

Alternativ 0 har intet omfang og ingen konsekvens
for alle delområder. Alternativ 1.B med lang
tunnel for E18 gir større gevinster enn 0-
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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
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. Til tross
for at alt. 1.B innebærer et fullt kryss på Fusdal har
begge alternativene relativ stor negativ
konsekvens for delområdene lengst i øst hvor E18
går i dagen.
Rangeringen av alternativene på parsell 1 er:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 1.B
3. Alternativ 1.A
For parsell 3 Røykenveien er rangeringen for
landskapsbilde som følger:
1.
2.
3.
4.

Alternativ 0
Alternativ 3.A
Alternativ 3.C
Alternativ 3.B
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0-alternativet er rangert som det beste, deretter
kommer alternativ 3.A best ut for tema
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.

kryss med Bleikerveien. Påhuggsområdene i begge
ender har relativ 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
her tett på eksisterende bebyggelse, og må
utformes med både vingemurer og støttemurer
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 relativ liten.

Figur 3-3: Adkomsten til Syverstad gård.

Figur 3-4: Syverstaddiagonalen i alternativ 2.A

Figur 3-5: Alternativ 2.A ved Grønlia

Figur 3-6: Ny strandpromenade ved Slependrenna

Også på parsell 2 er 0-alternativet rangert som det
beste for landskapsbilde. 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
Grønlia-Syverstadområdet, men i mye mindre

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 lokalveg.
Alternativ 3.B omfatter en utvidelse av Røykenveien til fire felt i dagens trasé fra Lensmannslia til

Figur 3-2: Alternativ 1.B ved Hønsjordet
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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
ny buss- og sykkelveg. Dette gjør at 0-alternativet
kommer best ut.
Rangeringen av alternativene på parsell 2 er:

1. Alternativ 0
2. Alternativ 2.B
3. Alternativ 2.A
3.2.2

Nærmiljø og friluftsliv

Verdi

Konsekvenser og rangering

Områdene med stor verdi mellom Drengsrud og
Høn er:

På parsell 1 er begge utbyggingsalternativene
vurdert å gi positive virkninger, og 0-alternativet
rangeres dermed sist. Tunnelløsningen under
jernbanen i alternativ 1.B gir vesentlig større
gevinster i form av redusert støy, luftforurensing
og barriere for Hagaløkka og sentrum enn bruløsningen i 1.A. For områdene ved Fusdal,
Jørgensløkka og Lerkeveien er 1.A bedre enn 1.B,
men totalt sett kommer 1.B best ut.

 Sentrumsområdet og skolene (Asker vgs. og
Hagaløkka) som har høy besøkstetthet.
 Hagaløkka, som er et boligområde med høy
tetthet.
 Føyka – viktig idrettsanlegg hvor størstedelen
planlegges utviklet til tett sentrumsbebyggelse.
Fusdal/Nordre Bondi og Ånnerud/Askerhagen er
boligområder som er gitt middels til stor verdi. For
Fusdalområdet og Hønsjordet er planlagt
boligutvikling tillagt vekt.
Mellom Høn og Slependen har følgende områder
fått stor verdi:
 Hofstad skole og de videregående skolene på
Nesbru, som har høy besøkstetthet.
 Idrettsanlegget på Holmen.
 Friluftsområdene i Grønlia, som er mye brukt.

Figur 3-7: Hofstad skole

drar verdien noe opp. Området Billingstadsletta
vest har lav verdi i dagens situasjon, men er
planlagt transformert til boligområde med høy
tetthet. Slependrenna-Nesøya har et mye brukt
friluftsområde på sommerstid.

Flere delområder har fått middels til stor verdi, av
noe ulike årsaker. Boligområdene i BillingstadliaLilleåsen og Mellom-Nes-Grønsundåsen har
middels til høy tetthet. Området ved Holmen kirke
har middels boligtetthet, men barnehage og kirke
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Rangeringen av alternativene på parsell 1 er:
1. Alternativ 1.B
2. Alternativ 1.A
3. Alternativ 0
På parsell 3 vil tunnelene i alternativ 3.B og 3.C gi
stor reduksjon i støy og barrierevirkning på og er
rangert som klart bedre enn 0-alternativet. 3.C har
noe lengre tunnel som avlaster et større område,
men gir samtidig nye inngrep ved nordre munning
nær Jørgensløkka. Samlet sett vurderes 3.C som
svakt bedre enn 3.B, selv om de har samme
vurdering på konsekvensskalaen. Rangeringen er
dermed som følger:
1. Alternativ 3.C
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Figur 3-8: Alternativ 1.B. Hovedsamlevegen forbi
Hagaløkka, nedgradering av dagens E18.
Situasjonen blir den samme i alternativ 1.A
2. Alternativ 3.B
3. Alternativ 0
4. Alternativ 3.A
Også på parsell 2 er begge utbyggingsalternativene vurdert å gi positive virkninger, og 0-alternativet rangeres dermed sist. Løsningen med E18 i
dagen gir store konflikter i området UndelstadHaga-Reistad i alternativ 2.A, hvor det blir store
inngrep langs dagens veg og en rekke hus må
innløses. Inngrepene i dette området er forholdsvis store også i alternativ 2.B, men her får deler av
området også vesentlige forbedringer som følge
av at E18 legges i tunnel. Alternativ 2.A gir litt
større konflikter enn 2.B ved Grønlia, som følge av
en bredere vegkorridor i området.
Mellom Holmen og Nesbru vil både 2.A og 2.B gi
betydelige forbedringer som følge av at E18 legges
i tunnel. Alt. 2.A har størst positive effekter på
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strekningen, siden dette alternativet medfører
minst trafikk på hovedsamlevegen. Begge
alternativer gir også store forbedringer langs
Slemmestadveien gjennom Holmen. Syverstaddiagonalen innebærer noe konflikt med
friluftsområdene ved Syverstad og Grønlia.

3.2.3

Begge alternativer gir økt arealforbruk til vegformål på strekningen Nesbru-Slependen, men samtidig forbedringer i form av bedre støyskjerming
og bedre forhold for kollektiv-, gang- og
sykkeltrafikk.

 Trollhaug har en svært viktig lokalitet av
naturtypen kalkskog

Rangeringen er som følger:
1. Alternativ 2.B
1. Alternativ 2.A
2. Alternativ 0

Naturmiljø

Verdi

Det er vurdert verdi for i alt 15 ulike delområder.
Områdene med stor verdi er:
 Askerelva er et viktig bekkedrag med flere
rødlistearter, deriblant elvemusling

 Området på Hofstad omfatter 13
naturtypelokaliteter, hvorav sju er utvalgt
natutype hule eiker
 Grønlia er svært artsrikt, og har mange
natutyper og rødlistearter
 Neselva er et viktig bekkedrag for fugl og andre
arter
 På Slependen/Gyssestad er det åtte ulike
naturtypelokaliteter, de fleste tilknyttet
Slependrenna. Forekomst av ålegraseng, som
har størst verdi, er imidlertid usikker med
hensyn til tilstand.
Konsekvenser og rangering

På E18 parsell 1 Drengsrud–Høn er rangeringen
for naturmiljø vurdert som følger:

Figur 3-9: Ny gangbru på Drengsrud
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1. Alternativ 0
1. Alternativ 1.B
2. Alternativ 1.A
Alternativ 1.A er rangert som dårligere enn 1.B
grunnet større inngrep ved Grønlia. Begge
alternativer har negative konsekvenser for tema
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naturmiljø, og alternativ 0 er dermed rangert som
det beste.

konsekvenser for tema naturmiljø, og alternativ 0
er dermed rangert som det beste.

For parsell 3 Røykenveien er rangeringen for
naturmiljø som følger:

For parsell 2 er rangeringen for naturmiljø som
følger

1.
2.
3.
4.

Alternativ 0
Alternativ 3.B
Alternativ 3.A
Alternativ 3.C

Alternativ 3.A med ny veg i dagen berører en
rekke naturtyper og er vurdert å ha liten til
middels negativ konsekvens. Alternativ 3.B går i
tunnel på det meste av strekningen, men har
konflikt med én viktig naturtype. Konfliktgraden er
vesentlig mindre enn for alt. 3.A. 3.C rangeres sist
på grunn av større inngrep i naturtypelokaliteten
ved Fusdalbråten. Alle alternativer har negative

1. Alternativ 0
2. Alternativ 2.B
3. Alternativ 2.A
Alternativ 2.A og 2.B vurderes til liten til middels
negativ konsekvens. Alternativ 2.A rangeres likevel
nederst på grunn av større negative konsekvenser
ved Grønlia. Alle alternativene medfører negative
konsekvenser sammenliknet med 0-alternativet,
som rangeres øverst.
3.2.4

Kulturmiljø

Verdi

Det er vurdert verdi for i alt 23 ulike kulturmiljøer.
Områdene med stor verdi er:
 Asker stasjon/sentrum er et
transportknutepunkt med stor tidsdybde og
med bevarte kulturhistoriske verdier
 Ravnsborg med tradisjonelt gårdsmiljø og eldre
regionalt knutepunkt langs gammelt vegfar
 Nesbru med eldre knutepunkt for ferdsel med
veiminner tilbake til 1600-tallet
(Sølvveien/kongeveien).

Figur 3-10: Området ved Hofstadeikene

 Gyssestad, hvor det er bygninger med
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning i et
storgårdsmiljø, og bygningsmiljøet har en
sentral rolle for Bærumbygdas identitet.
Ytterligere fire miljøer er vurdert å ha middels til
stor verdi. Dette er delområdene Søndre
Bondi/Risenga (gårdsmiljø og nyere tekniske
kulturminner), Fusdal (gårdsmiljø), Reistad med
Jørnstadveien (gårdsmiljø og arkitektonisk
verdifullt boligområde), Syverstad (gårdsmiljø,
villabebyggelse, kulturminner fra
næringsvirksomhet) og
Konsekvenser og rangering

Begge alternativer gir en viss positiv effekt for
Asker sentrum vurdert utfra dagens situasjon ved
at gjennomfartstrafikken flyttes og legges i tunnel
forbi tettstedet Asker.
Alternativ 1.B rangeres høyest, da dette har en
noe lengre tunnel som sparer flere kulturmiljøer,
mens alternativ 1.A har noe konflikt med miljøet
Nordre Bondi og innebærer negative effekter for
miljøet Asker sentrum.
Rangeringen er som følger:
1. Alternativ 1.B
2. Alternativ 0
3. Alternativ 1.A

 Berger og Torstad med et stort og godt bevart
kulturlandskap med to bygningsmiljøer bevart
og skjermet fra moderne bebyggelse.
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På parsell 3 Røykenveien vil alternativ 3.A i stor
grad bruke dagens vegnett, og dette alternativet
rangeres høyest fordi det medfører minimale
inngrep utover dagens situasjon. Alternativ 3.C
kommer dårligst ut, i stor grad som følge av at
tunnelløsning legges i kulturmiljø 3 Nordre Bondi
som vil forringe miljøet betydelig.
Alle alternativene kommer i direkte konflikt med
historiske bygninger på Fusdalsbråten som må
innløses (fjernes, eventuelt flyttes).
Rangeringen er dermed som følger:
1.
2.
3.
4.

Alternativ 0
Alternativ 3.A
Alternativ 3.B
Alternativ 3.C

kulturhistoriske bygninger må innløses (fjernes,
eventuelt flyttes). I alternativ 2.A, som baserer seg
på eksisterende vegfar vil konsekvensen bli
ubetydelig for kulturmiljø 18 Nesbru.

3.2.5

Kulturhistoriske bygninger i kulturmiljø 16
Holmengata vil i begge alternativene også bli
direkte berørt og må innløses (fjernes, eventuelt
flyttes).

 Jørgensløkka med gartneri for blomster- og
grønnsaksproduksjon

Sett samlet er derfor alternativ 2.A bedre enn
alternativ 2.B for kulturmiljøene i området.

Konsekvenser og rangering

Rangeringen er som følger:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 2.A
3. Alternativ 2.B

På parsell 2 E18 Høn-Slependen vil for E18 isolert
sett alternativ 2.B med lang tunnel rangeres
høyere enn alternativ 2.A med kort tunnel, fordi
mindre arealer blir berørt. Begge alternativene vil
gi en positiv effekt vurdert utfra dagens situasjon
ved at gjennomfartstrafikken legges i tunnel der
mange av kulturmiljøene er definert.

Naturressurser

Verdi

Det er vurdert verdi for i alt 6 ulike delområder,
hvorav to delområder er vurdert å ha stor verdi:

 Syverstad med ca. 120 dekar fulldyrket
lettbrukt jord og noe innmarksbeite
En rangering av alternativene på parsell 1 fra best
til dårligst er:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 1.A og 1.B
Begge alternativene beslaglegger om lag 19 da
dyrket mark og medfører negative konsekvenser
sammenliknet med 0-alternativet, som er rangert
som nr. 1.

Kobling av E18-alternativ med Slemmestadveien
vil for begge alternativer gi stor negativ
konsekvens for kulturmiljø 13 Syverstad.
Omlegging av Fv201 Fekjan/Billingstadsletta får i
alternativ 2.B stor negativ konsekvens for
kulturmiljø 18 Nesbru, fordi det medfører at
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Figur 3-11: Tunet på Østre Asker gård, som i dag
huser Asker kulturskole
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Figur 3-12: Den gamle trafostasjonen ved Asker
stasjon, i dag brukt som galleri
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medfører negative konsekvenser sammenliknet
med 0-alternativet, som er rangert som nr. 1.
For parsell 2 er rangeringen for naturressurser
som følger:

Figur 3-13; Syverstad gård
For parsell 3 Røykenveien er rangeringen for
naturressurser som følger:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 3.A
3. Alternativ 3.B
4. Alternativ 3.C
Alternativ 3.A og 3.B har samme konsekvens, men
skiller seg fra hverandre i arealbeslag. I alternativ
3.A beslaglegges 2 daa dyrket mark, mens i
alternativ 3.B blir 7 daa dyrket mark beslaglagt.
Alternativ 3.A er derfor rangert foran 3.B. Disse
arealene er allerede omdisponert i
kommuneplanen, og medfører ikke noe nytt
beslag i så måte. Grunnen til at alt. 3.A og 3.B
likevel rangeres etter 0-alternativet er fordi disse
omdisponeringene ennå ikke er realisert.
Alternativ 3C fører til størst beslag av areal og
ulemper for landbruket, hovedsakelig ved
Jørgensløkka, og er rangert sist. Alle alternativene

1. Alternativ 0
2. Alternativ 2.A
3. Alternativ 2.B
Begge alternativene medfører en negativ
konsekvens sammenliknet med 0-alternativet,
som er rangert som nr. 1. Alternativ 2.A er rangert
som nr. 2. De største negative konsekvensene av
tiltaket er knyttet til arealbeslag og ulemper for
landbruket på Syverstad. Alternativ 2.B havner
nederst på rangeringen. Bedrede forhold for
grønnsaksdyrking på Hofstad trekker noe opp,
men arealbeslaget på Syverstad gjør at den
samlede konsekvensen for alternativet vurderes
som middels negativ.
3.2.6

Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser

Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn

Samlet for ikke-prissatte konsekvenser på parsell 1
kommer alternativ 1.B ut som det beste.
Alternativet blir særlig vurdert som positivt for
nærmiljø, hvor det får stor positiv konsekvens.
Stor reduksjon i utendørs støy og luftforurensing i
bolig- og sentrumsområder er den viktigste
årsaken til dette. Her er alt. 1.B bedre enn 1.A, da
det også har tunnel under jernbanen, der 1.A går i
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bru over. Dette reduserer støy i større deler av
sentrum, og for bebyggelsen på Hagaløkka
sammenliknet med 1.A. Kryssområdet på Fusdal i
1.B er større enn i 1.A og dette trekker i negativ
retning med hensyn til inngrep i bebyggelse, støy
og luftforurensning, men gevinsten ved tunnel
under jernbanen er vurdert som større enn
ulempene ved fullt kryss.
For tema landskapsbilde kommer også 1.B bedre
ut enn 1.A. Hovedårsaken til dette er at 1.A
innebærer en rekke nye inngrep med nye bruer og
tunnelpåhugg i forbindelse med brukryssingen
over jernbanen, mens 1.B passerer dette området
i tunnel. Kryssområdet på Fusdal i 1.B gir større
inngrep og blir en større visuell barriere enn kryssområdet i 1.A, men som for nærmiljø og friluftsliv
Tabell 3-2: Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser parsell 1 Drengsrud-Høn
Tema

Alt. 1.A

Alt. 1.B

Landskapsbilde

––

–

Nærmiljø og friluftsliv

++

+++

Naturmiljø

–/– –

–/– –

Kulturmiljø

0/–

0/+

–

–

Liten negativ

Positiv

2

1

Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering
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er gevinsten ved tunnel under jernbanen vurdert
som større enn ulempene ved fullt kryss.
For kulturmiljø og naturressurser er konsekvensene små for begge alternativer. 1.B er
vurdert som noe bedre for kulturmiljø enn 1.A, da
det avlaster flere kulturmiljøer for trafikk. For
naturressurser er forskjellene mellom
alternativene liten.
De største negative virkningene er knyttet til tema
naturmiljø, hvor inngrep i naturtyper ved
Askerveien og Fusdalbråten gir konflikter. Dette er
imidlertid nokså likt for begge alternativer.
Samlet vurdering av alternativene er at 1.A
kommer ut med svakt negativ konsekvens, og 1.B
med positiv konsekvens.
Parsell 3 Fv. 167 Røykenveien

Alternativ 3.C med tunnel fra Lensmannslia til
Jørgensløkka gir redusert barrierevirkning, støy og
luftforurensning på hele tunnelstrekningen. Dette
alternativet har lengst tunnel og avlaster et større
område enn 3.B, og er derfor rangert som det
beste alternativet for nærmiljø og friluftsliv.
Påhuggsområdene er imidlertid konfliktfylte.
Søndre påhugg er mer konfliktfylt for kulturmiljø
enn påhugg for 3.B på grunn av inngrep inn mot
Nordre Bondi. Nordre påhugg har konflikter med
naturtype ved Fusdalbråten og med dyrket mark
på Jørgensløkka, og har derfor større negative
virkninger enn nordre påhugg i 3.B. Samlet sett er
derfor totalvurderingen svakt negativ for ikke-
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prissatte konsekvenser, og alternativ 3.C er
rangert som det dårligste av de tre
utbyggingsalternativene på parsell 3.
Alternativ 3.A med kollektivfelt langs dagens veg
innebærer en utvidelse av dagens vegtverrsnitt,
med tilhørende arealbeslag og noe økt barriere.
Dette gir negative konsekvenser for alle ikkeprissatte tema. Støysituasjonen bedres imidlertid
litt, som følge av skjerming. Endringene
sammenliknet med 0-alternativet er forholdsvis
moderate, og totalvurderingen er svakt negativ.
Alternativ 3.B med tunnel fra brannstasjonen og
fram til Fusdal medfører i likhet med alternativ 3.C
redusert barrierevirkning, støy og luftforurensning
på tunnelstrekningen. Tunnelpåhuggene i begge
ender vil medføre inngrep, og gir noen mindre
konflikter for landskapsbilde og naturmiljø.
Totalvurderingen av alternativet er imidlertid
positiv, og alternativ 3.B er dermed rangert som
det beste alternativet for ikke-prissatte
konsekvenser på parsell 3.
Parsell 2 E18 Høn–Slependen

På parsell 2 er forskjellene mellom alternativene
først og fremst knyttet til områdene mellom Haga
og Holmen, hvor 2.B går i tunnel og 2.A i dagen, og
ved Nesbru, hvor lokalvegsystemet er ulikt.
For landskapsbilde gir begge alternativer en del
nye inngrep, ikke minst i området ved Grønlia og
Syverstad. Selv om det skjer en nedgradering av
vegsystemet på tunnelstrekningene som er positiv
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Tabell 3-4: Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser parsell 2
Tema

Alt. 2.A

Alt. 2.B

––

–

Nærmiljø og friluftsliv

+ /+ +

++

Naturmiljø

–/– –

–/– –

Kulturmiljø

–

––

–/– –

––

Liten negativ

Liten negativ

2

1

Landskapsbilde

Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

Tabell 3-3: Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser parsell 3
Tema

Alt. 3.A

Alt. 3.B

Alt. 3.C

Landskapsbilde

0/–

–

–

Nærmiljø og
friluftsliv

–

++

++

Naturmiljø

– /– –

–

– –/ – – –

Kulturmiljø

0/–

–

––

Naturressurser

0/–

0/–

– /– –

Samlet
vurdering

Liten negativ

Positiv

Liten negativ

Rangering

2

1
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for landskapsbildet her, er samlet virkning negativ,
spesielt i 2.A, som har de største inngrepene ved
Grønlia-Syverstad.
For nærmiljø og friluftsliv er totalvurderingen
positiv for begge alternativer, og størst i 2.B, som
har lengst tunnel og gir størst forbedring i
støyforholdene.
For naturmiljø er konsekvensen liten til middels
negativ for begge alternativer, og inngrep i
naturtyper ved Undelstad og Grønlia er de
viktigste konfliktene både i 2.A og 2.B.
For kulturmiljø er 2.B det beste alternativet for
E18 isolert sett, men konfliktene med nytt
lokalvegsystem ved Nesbru i alternativ 2.B er
større enn i 2.A. Med samme lokalvegsystem som
i 2.A ville 2.B være det beste alternativet.
For naturressurser gir begge alternativer noe
inngrep i dyrket mark ved Hofstad, Syverstad og
Ravnsborg, 2.A gir noe bedre løsning for
delområdet Hofstad, og rangeres foran 2.B.

Figur 3-14: E18 gjennom Nesbru i alternativ 2.A. Bildet er sett fra Nesbru mot Billingstadsletta.

Samlet sett vurderes begge alternativer å gi svakt
negative virkninger. For E18 isolert sett er
alternativ 2.B vurdert som best, og for
lokalvegsystemet ved Nesbru er løsningen i
alternativ 2.A bedre enn 2.B. Alternativ 2.B
rangeres som det beste.
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4

Sammenstilling og anbefaling

4.1

Samlet analyse av prissatte- og ikkeprissatte

I den samlete analysen av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser vil fordeler ved foreslått
utbygging veies mot ulempene den fører med seg.
Analysen gir en illustrasjon på hva det koster
samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene.
Sammenstillingen er en kvalitativ analyse, den
bygger på faglig skjønn og gir ikke noe absolutte
svar.
4.1.1

det er forskjellene i anleggskostnadene som her
slår ut i 1.As favør. Alternativ 1.A er imidlertid
dårligere enn alt. 1.B for ikke-prissatte
konsekvenser. Alternativ 1.A er vurdert som svakt
negativt, mens 1.B er vurdert å komme ut på
positiv side. Forskjellene i konsekvenser er først og
fremst knyttet til at 1.B krysser under jernbanen i
tunnel, der 1.A krysser over på bru. Dette gir

gevinster i form av mindre visuell påvirkning, støy
og luftforurensning. Det vurderes at de positive
effektene for ikke-prissatte konsekvenser kan
oppveie merkostnadene ved alternativ 1.B
sammenliknet med 1.A.
Konklusjon parsell 1

Alternativ 1.B vurderes som bedre enn alternativ
1.A med hensyn til samlet nytte, da positive

Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn

Selv om parsellene ikke er beregnet enkeltvis, gir
forskjellene mellom de ulike kombinasjonene
informasjon om hvordan de enkelte alternativene
slår ut for prissatt nytte. Analysen av de prissatte
konsekvensene viser små forskjeller mellom
alternativene. Nytten er nokså lik, og forskjeller i
netto nytte bestemmes i hovedsak av forskjeller i
anleggskostnader og kostnader ved drift- og
vedlikehold. Beregningene viser videre at alle
kombinasjoner av alternativer har negativ netto
nytte, altså dårligere enn å la være å gjennomføre
tiltaket.
På parsell 1 kommer alternativ 1.A ut som det
beste alternativet for prissatte konsekvenser, med
om lag 380 millioner kr bedre nytte enn alternativ
1.B. Trafikalt sett er alternativene nokså like, så
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Figur 4-1: Løsningen med kun lokalvegbru over jernbanen i alternativ 1.B gir store gevinster for ikkeprissatte konsekvenser sammenliknet med løsningen i 1.A hvor også E18 går i bru over jernbanen
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virkninger av å gå i tunnel under jernbanen mer
enn oppveier merkostnader og redusert prissatt
nytte ved 1.B sammenliknet med 1.A. Alle
utbyggingskombinasjoner som er beregnet viser
en betydelig negativ netto nytte for prissatte
konsekvenser. Gevinstene for ikke-prissatte
konsekvenser alene vurderes ikke som tilstrekkelig
til å kompensere for en negativ prissatt nytte på
10-11 mrd. kr samlet for begge parseller. Når
totalvurderingene for prissatte og ikke-prissatte
sammenstilles, blir totalvurderingen derfor
negativ før lokal og regional utvikling er vurdert.
Utbyggingsalternativene rangeres derfor etter
alternativ 0 i den samfunnsøkonomiske analysen.
Hvis andre mål og hensyn likevel tilsier at
prosjektet bør gjennomføres, så bør alternativet
med minst tap prioriteres først, og 1.B rangeres
der foran 1.A.
1. Alternativ 1.B
2. Alternativ 1.A

4.1.2

Parsell 3 Røykenveien

Analysen av de prissatte konsekvensene viser her
store forskjeller mellom alternativ 3.A, 3.B og 3.C.
Alternativ 3.B er vurdert som positivt for ikkeprissatte konsekvenser, mens alternativ 3.A og 3.C
begge har blitt vurdert som svakt negative.
Alternativ 3.A gir ingen avlastingseffekt for
nærområdene, men små inngrep. Alternativ 3.C
gir stor avlastingseffekt, men har konflikter
knyttet til inngrep ved tunnelmunningene.
Alle alternativer har negativ netto nytte.
Forskjellene i beregnet prissatt netto nytte er i
hovedsak bestemt av høyere anleggskostnader og
kostnader til drift- og vedlikehold for tunnel i alt.
3.B og 3.C.

Prissatt nytte er ikke regnet for parsell 3 isolert
sett. Valg av utbyggingsløsning her henger nøye
sammen med valg av løsning på parsell 1. Ved en
utbygging av E18 vil ikke 0-alternativet være et
reelt alternativ, da det må gjøres ombygginger for
å tilpasse Røykenveien til nytt vegsystem.
Rangering i forhold til 0-alternativet er derfor
mindre relevant på parsell 3. For de tre
utbyggingsalternativene blir rangeringen som
følger:
1. Alternativ 3.A
2. Alternativ 3.B
3. Alternativ 3.C

Konklusjon parsell 3

Alternativ 3.A og 3.C er vurdert som likeverdige
med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser. Siden
alternativ 3.A er bedre enn alternativ 3.C med
hensyn til prissatt nytte, vil 3.A rangeres foran 3.C.
3.B er bedre enn 3.A for ikke-prissatte
konsekvenser. Forskjellen i beregnet netto nytte
mellom alternativene er vesentlig, i overkant av
500 mill. kr, og kan neppe vurderes å oppveie
forbedringene for ikke-prissatte konsekvenser
som tunnelen i alternativ 3.B gir. Alternativ 3.A
rangeres derfor som det beste i den
samfunnsøkonomiske analysen.

Figur 4-3: Fusdalkrysset, kobling mellom 3.A og
hovedsamlevegen i alt. 1.A, sett fra nordøst

Figur 4-2: Gangbru over mot Asker vgs
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4.1.3

Parsell 2 E18 Høn-Slependen

For ikke-prissatte konsekvenser vurderes begge
alternativer på parsell 2 å gi svakt negative
virkninger. Tunnelene gir god avlastingseffekt,
men inngrep på begge sider av tunnelene gir
konflikter. For E18 isolert sett er alternativ 2.B
vurdert som best, og for lokalvegsystemet ved
Nesbru er løsningen i alternativ 2.A bedre enn 2.B.
Alternativ 2.B rangeres totalt sett som det beste
for ikke-prissatte.
Konklusjon parsell 2

Som på parsell 1 rangeres utbyggingsalternativene
etter alternativ 0 i den samfunnsøkonomiske
analysen.
Forskjellene i prissatt nytte mellom alternativ 2.A
og 2.B er på om lag 700 mill. kr. Siden forskjellene
med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser er
små, er ikke gevinstene ved å velge 2.B store nok
til at merkostnaden sammenliknet med alternativ
2.A kan forsvares. Rangeringen mellom de to
utbyggingsløsningene blir dermed slik:
1. Alternativ 2.A
2. Alternativ 2.B

4.2

Vurdering av måloppnåelse

Målene for prosjektet er gjengitt i kapittel 1. Disse
er langt på veg også sammenfallende med Asker
kommunes mål for arealutviklingen i Asker.
Måloppnåelse av ønsket arealutvikling for hvert
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Figur 4-4: Oversiktsbilde, Billingstadsletta i alternativ 2.A og 2.B
alternativ er belyst i kapittel 7, og mer detaljert i
temarapporten om lokal og regional utvikling.

best ut på parsell 3, mens både alternativ 2.A og
2.B kommer godt ut på parsell 2.

I tillegg til målene som er satt opp for prosjektet,
er vurderingen supplert med noen mål fra
Oslopakke 3 som ikke er fanget opp i
prosjektmålene.

Målet om å ta veksten i persontransport med
kollektivtransport, sykkel og gange kan ikke nås
med de fysiske vegløsningene alene, men krever
et bredere spekter av virkemidler.

Oversikten i tabell 4-1 viser at måloppnåelsen er
god på de prosjektutløsende behovene, men med
en del vesentlige forskjeller mellom alternativene.
For målene om byutvikling og reduksjon i støy,
luftforurensning og barrierevirkning kommer
alternativ 1.B best ut på parsell 1, alternativ 3.C
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Tabell 4-1: Vurdering av måloppnåelse for prosjektmålene og overordnede mål fra Oslopakke 3
Mål

Vurdering av
måloppnåelse

Kommentarer

Bedre fremkommelighet og bedre flyt for næringstrafikken

God
Liten forskjell
mellom
alternativene

Alle alternativene gir god måloppnåelse på dette punktet. Det er ikke grunnlag for å skille mellom
alternativene

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.

God
Liten forskjell
mellom
alternativene

Ny hovedsykkelveg og bussveg gir god måloppnåelse i alle alternativer. Det er gode forbindelser fra
hovedsykkelveg til busstopp langs traséen. Ny kollektivterminal i Asker sentrum gir økt kapasitet for buss til og
fra Asker stasjon, og sammen med bussveg gir den også mye raskere forbindelse fra hovedvegnettet til
kollektivterminalen. 1.B gir noe større fleksibilitet for videreutvikling av jernbanestasjonen.

God
Forskjeller mellom
alternativene

For byutvikling er alternativ 1.B som gir best måloppnåelse på parsell 1, fulgt av 1.A. Særlig er det bedre
utviklingsmuligheter rundt Asker stasjon i 1.B. På parsell 3 gir alternativ 3.C og 3.B bedre måloppnåelse enn
3.A med hensyn til arealutvikling i området ved Fusdal-Jørgensløkka, men alle alternativer for ny Røykenvei gir
bedre framkommelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende. På parsell 2 gir begge alternativer gode
utviklingsmuligheter for Holmen, Nesbru og Billingstadsletta. 2.A gir minst trafikk og barrierevirkning på
strekningen Holmen-Nesbru.

God
Forskjeller mellom
alternativene

Alle alternativer gir støyreduksjon sammenliknet med alternativ 0. Alternativ 1.B gir best måloppnåelse på
parsell 1. På parsell 3 gir 3.C størst reduksjon i barriereeffekt, fulgt av 3.B. Begge disse løsningen er vesentlig
bedre enn 3.A. På parsell 2 gir alternativ 2.B best måloppnåelse total sett. Det er klart bedre enn 2.A på
strekningen Haga-Holmen, men noe dårligere på strekningen Holmen-Nesbru.

God
Forskjeller mellom
alternativene

Risikoen for stenging øker med høy tunnelandel, men hovedsamleveg som omkjøringsveg for E18 gir generelt
god beredskap. Alternativ 1.B er vurdert som mest robust i sentrum, på grunn av 3+3 tunnel, som sjeldnere
blir helt stengt enn 2+2 tunneler som i 1.A. For Røykenveien er 3.A minst sårbare løsning, men begge
tunnelalternativene har gode omkjøringsmuligheter i dagen. På parsell 2 har alternativ 2.B høyere
tunnelandel enn 2.A, men gode omkjøringsmuligheter på hovedsamleveg. Dersom hovedsamleveg reduseres
til 1+1 i videre planlegging, vil sårbarheten i vegsystemet bli noe større.

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.

Redusere støy, forurensning og barriereeffekter som er
skapt av veitrafikk

Krav til god beredskap ved et stengt hovedvegnett skal
oppfylles.

Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing
og sykling

Sikkert og universelt utformet transportsystem

Oppfylles ikke uten
trafikantbetaling
God med
trafikantbetaling

I beregninger med liten trafikantbetaling viser trafikkmodellene økt biltrafikk både i 0-alternativet og ved
utbygging av E18. Det er små forskjeller mellom de ulike alternativene. Kollektivandelen endres lite, selv om
vegen bygges ut. Bussløsningene i prosjektet er imidlertid svært robuste, og gir rom for betydelig
kapasitetsvekst for buss i korridoren, som et nødvendig supplement til jernbanen. Når effekten av
trafikantbetaling på nivået som er forutsatt i finansieringsanalysen hensyntas, vil trafikken reduseres
betydelig sammenliknet med 0-alternativet og kollektivandelen øke.

God
Liten forskjell
mellom
alternativene

Ny E18 og hovedsamleveg etter dagens standarder gir god måloppnåelse. For gående og syklende vil det bli
spesielt store forbedringer
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Utbygging av E18 vil gi noe kapasitetsvekst for
biltrafikk, men samtidig skjer de største
forbedringene for kollektivtrafikk og gående og
syklende – disse transportformene får gjennom
utbyggingen eget hovednett som gir rom for
kapasitetsvekst og god framkommelighet
uavhengig av trafikk på E18 og hovedsamleveg.
Det er således i planen lagt til rette for et
kollektivsystem som kan ta veksten i reisende, og
med innføring av en målrettet trafikantbetaling vil
mye trafikk overføres til buss og bane.

4.3
4.3.1

Anbefaling
Videre planlegging av E18 anbefales

E18 Vestkorridoren har i dag økende
fremkommelighetsproblemer både i og utenom
rushtid og forårsaker betydelige miljøproblemer i
vegens nærområde. Uten tiltak vil denne
situasjonen forverres fram mot 2030. Rushtiden
vil bli lengre, og overføring av trafikk til
lokalvegnettet forventes å øke.
Busstrafikken i korridoren påvirkes i stor grad
negativt av framkommelighetsproblemene.
Tilbakeblokkeringer fra kryss og påkjøringsramper
hindrer at bussene kommer fram, også på
strekninger med kollektivfelt. Resultatet er
betydelige forsinkelser i rush. I Asker sentrum
medfører dårlig forbindelse mellom kollektivterminal og hovedvegnett at overgang mellom
transportformene blir tidkrevende.
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Figur 4-5: Vurderingen av måloppnåelse viser at gående, syklende og kollektivtrafikanter får de største
forbedringene. Her 3D-skisse av kollektivterminal, hovedsykkelveg og firefelts hovedsamlegate i sentrum
Miljøproblemene langs dagens E18 er store, og er
et hinder for byutvikling i Asker sentrum, og
generelt for arealutnyttelse langs E18-korridoren.

avvikling av lokaltrafikk og som beredskapsveg ved
stengte tunneler på E18, slik at det nye vegsystemet gir et robust og fleksibelt vegnett.

Statens vegvesen mener derfor at det er behov for
å gjøre tiltak i E18-korridoren i Asker, for å
oppfylle både transportpolitiske, miljømessige og
arealpolitiske mål.

Ny E18 i Asker med tilhørende hovedsamleveg gir
økt kapasitet på det samlede vegnettet. Dette vil
gi bedre framkommelighet både for
næringstransport og persontransport. Rushtiden
vil bli kortere enn i dag, og gjennomsnittlig
hastighet i rushperioden vil bli høyere. Ulempen
er at dette også kan medføre mer biltrafikk over
tid, som kan gi samme eller dårligere
fremkommelighet enn i dag, dersom ikke veksten
bremses.

Balansering av mål

En utbygging av E18 som skal løse lokale
miljøproblemer, redusere barrierevirkning og
legge til rette for mer effektiv arealbruk rundt
knutepunktene vil naturlig ende med løsninger
med en betydelig andel tunnel. Dette gir igjen
behov for en hovedsamleveg over bakken, for
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Det er derfor lagt vekt på at de største
forbedringene i prosjektet skal skje for kollektivtransport, gående og syklende. Ny bussveg og
kollektivterminal gir bedre framkommelighet i
rush, forutsigbar framføringshastighet uavhengig
av trafikksituasjonen på E18 og mulighet for en
betydelig kapasitetsvekst for buss. I tillegg legges
det bedre til rette for overgang mellom
transportformene ved Asker stasjon, som er et
viktig knutepunkt i korridoren. Dersom disse
investeringene følges opp med et godt rutetilbud,
mener Statens vegvesen at kollektivtrafikken vil
bedre sin konkurransedyktighet sammenliknet
med bil.
Beregningene av prissatte konsekvenser viser at
kollektivtrafikken og næringstransport får om lag
2/3 av prosjektets nytte. Trafikantbetaling i form
av bompenger vil bidra til å gjøre denne andelen
enda høyere, og bidra ytterligere til å styrke
kollektivtrafikkens konkurranseevne.
Arealutvikling

Asker er pekt ut som en byområdene det skal
satses på i Regional arealplan for Oslo og
Akershus. En viktig forutsetning for at Asker skal
kunne ta sin andel av veksten i regionen, er
imidlertid at E18 legges i tunnel gjennom hele
eller deler av kommunesenteret, slik at
utbyggingspotensialet nær knutepunktet Asker
stasjon kan realiseres. E18 i tunnel forbi sentrum
vil gi bedre miljøforhold som har betydning for
utbyggingen av Føyka-området og andre deler av

tettstedskjernen, samtidig som det legges til rette
for transformasjon i store, knutepunktsnære
arealer sør for dagens E18. Sammen med et
forsterket kollektivknutepunkt, med ny terminal
og gode gang- og sykkelforbindelser, legger dette
grunnlaget for en miljøvennlig byutvikling rundt
Asker sentrum. Kommunen har selv beregnet at
ny E18 vil gi grunnlag for en økning på 3000
arbeidsplasser og 2900 bosatte rundt
kollektivknutepunktet Asker stasjon,
sammenliknet med 0-alternativet (47).
I østre deler av Asker foreligger det også
betydelige planer om utbygging av arealer rundt
Holmen, Nesbru, Billingstad og Slependen,
gjennom transformasjon og fortetting.
Kollektivandelen i disse områdene er pr i dag for
lav. Statens vegvesen ser behov for å bygge opp
en tydelig og effektiv kollektivstruktur med lokale
knutepunkter i dette framtidige bybåndet.
Foreslått bussveg vil ha stor kapasitet, og gir
mulighet for et høystandard busstilbud med god
frekvens og regularitet. Bussvegen og hovedsykkelvegen vil ligge som den sentrale, sammenbindende aksen gjennom bybåndet og bidra til at
veksten i disse områdene kan skje uten at
personbiltrafikken øker.
Konklusjon

Samlet sett mener Statens vegvesen at gevinstene
som oppnås for arealutvikling og bedret måloppnåelse for kollektivtrafikk, gående og syklende,
tilsier at tiltaket har positive effekter selv om den
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samfunnsøkonomiske analysen viser negativ netto
nytte.
For å oppfylle målene om byutvikling rundt
knutepunkt og et transportsystem i
Vestkorridoren med bedret tilgjengelighet,
reduserte reisetider og reduksjon i trafikkskapte
miljøproblemer, anbefaler Statens vegvesen
prosjektet for videre planlegging. En målrettet
trafikantbetaling utover bompengeperioden
forutsettes iverksatt som virkemiddel, for å sikre
at målet om 0-vekst i privatbilismen nås også når
bompengeperioden er over.
4.3.2

Anbefaling av alternativ

Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn

I den samfunnsøkonomiske analysen kommer
alternativ 1.B ut som det beste alternativet.
Alternativet er 300 millioner kroner dyrere enn
alternativ 1.A, men de store fordelene ved tunnel
under jernbanen kontra bru er vurdert å forsvare
denne merkostnaden. Mindre støy og
luftforurensing gir vesentlig bedre muligheter for
utnyttelse av arealene rundt knutepunktet Asker
stasjon. 1.B gir også klare fordeler for det visuelle
inntrykket av Asker sentrum.
Alternativ 1.B gir også mer fleksibilitet enn 1.A for
videreutvikling av stasjonen, da lokk over deler av
sporområdet unngås og det blir færre kryssende
bruer. Kryssingen under jernbanen er vurdert som
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anleggsmessig krevende, men fullt gjennomførbar. Utfordringene rundt fjelloverdekning i
tilstøtende tunneler er imidlertid vesentlig mindre
enn i 1.A. I driftsfasen gir 3+3 tunnel i alt. 1.B
mindre sårbarhet for stengninger enn 2+2
tunneler i alt. 1.A.
Fullt kryss ved Fusdal i alternativ 1.B gir noe større
inngrep enn halvt kryss som i alternativ 1.A, og på
kort sikt gir det små trafikale gevinster med fullt
kryss kontra halvt kryss. Men, ved framtidig tung
utbygging av østre deler av Asker sentrum,
Hønsjordene, Fusdal og Jørgensløkka, vil behovet
for et fullt kryss bli vesentlig større. Et fullt kryss
vil da bidra til at trafikken på hovedsamleveg kan
reduseres.
I forhold til samfunnsnytten mener Statens
vegvesen at parsell 1 bør vurderes bygd ut før
parsell 2, eventuelt i kombinasjon med buss- og
sykkeltiltak på parsell 2.
På parsell 1 vil Statens vegvesen anbefale
alternativ 1.B med tunnel fra Drengsrud til Fusdal
og fullt kryss ved Fusdal.

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

Med valg av alternativ 1.B med fullt kryss på
Fusdal på parsell 1, er det alternativ 3.A og 3.C
som er aktuelle alternativer på parsell 3, da 3.B er
tilpasset alternativ 1.A med halvt kryss på Fusdal.
Alt. 3.A med kollektivfelt langs dagens veg kommer best ut i den samfunnsøkonomiske analysen.
Dette er en enkel løsning, som ikke gir økt kapasitet for biltrafikk, samtidig som kollektivtrafikken
prioriteres. Kostnadene er lave sammenlignet med
alternativ 3.C, og løsningen legger ikke føringer for
eventuell fremtidig Røykenvei videre sørover.
Alternativ 3.A frigjør ikke større areal for
byutvikling, og vil fortsatt ha gjennomgangstrafikken på overflaten som i dag. Den har derfor
vesentlig dårligere måloppnåelse enn alternativ
3.C med hensyn til å redusere barriere og legge til
rette for byutvikling, men den tilrettelegger for
bedre kobling til Asker stasjon.
Merkostnaden ved alternativ 3.C sammenliknet
med 3.A er nær 800 millioner kr. I et langsiktig
perspektiv med transformasjon og tung
byutvikling ved Fusdal og Jørgensløkka kan dette
være en kostnad som kan forsvares, men før man
investerer store beløp på denne strekningen bør
det utredes hvordan Røykenveien skal videreføres
mot sør i et mer langsiktig perspektiv.
Ved en etappevis utbygging kan alternativ 1.B
forbi sentrum bli realisert før utbyggingen på
parsell 3. Det vil da være viktig å kunne
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gjennomføre kollektivtiltak for å sikre
framkommelighet inn til ny terminal ved Asker
stasjon. Statens vegvesen anbefaler derfor å gå
videre med alternativ 3.A for å sikre
kollektivtrafikkens framkommelighet.
Statens vegvesen anbefaler alternativ 3.A med
kollektivfelt langs dagens veg for parsell 3
Røykenveien.

På lengre sikt kan det være aktuelt å realisere
alternativ 3.C for å bygge opp under byutvikling i
områdene sør for sentrum. Det er da ønskelig at
videreføring av Røykenveien mot sør er avklart.
Statens vegvesen anbefaler at Asker kommune
sikrer nødvendige arealer for utbygging av
alternativ 3.C i sin kommuneplan, eller i ny
kommunedelplan for Asker sentrum.

Statens vegvesen Region øst
4 Sammenstilling og anbefaling

Parsell 2 E18 Høn-Slependen

På parsell 2 står valget mellom alternativ 2.A med
tunnel men-Nesbru og alternativ 2.B med tunnel
Haga-Nesbru. I den samfunnsøkonomiske
analysen kommer alternativ 2.B litt bedre ut enn
2.A med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser,
men dårligere med hensyn til prissatte
konsekvenser.
2.B er 600 millioner kroner dyrere enn 2.A.
Fordelene ved alternativ 2.B sammenliknet med
2.A er først og fremst mindre støy og
luftforurensning for eksisterende boliger og
friluftsområder på strekningen Haga-Holmen.
Tunnel på denne strekningen utløser i liten grad et
byutviklingspotensiale. Samtidig gir alternativ 2.B
vesentlig større trafikk på samlevegen mellom
Holmen og Nesbru enn alternativ 2.A. Statens
vegvesen ser også nødvendigheten av å begrense
totalkostnadene og tunnelmengden i de planene
som foreligger for E18 i Vestkorridoren, ikke minst
i forhold til drift og vedlikehold. I et slikt
perspektiv bør nye lange tunneler dokumenteres å
gi store fordeler sammenliknet med alternativene.
Samlet sett vurderer vi ikke at fordelene med
alternativ 2.B står i forhold til den betydelige
merkostnaden.

Figur 4-6: 3D-illustrasjon av nytt lokalvegnett, bussveg og sykkelveg langs Neselva, alternativ 2.A
vesentlig, særlig på strekningen Holmen-Nesbru.
Framkommeligheten for kollektivtrafikk, gående
og syklende blir sterkt forbedret.
Statens vegvesen anbefaler alternativ 2.A med
tunnel Holmen-Nesbru på parsell 2.

Med en utbygging av alternativ 2.A med
Syverstaddiagonalen utløses et stort potensiale
for byutvikling i Holmen og lokal knutepunktsutvikling langs den nye kollektivaksen som bussvegen utgjør. Støy og luftforurensning reduseres

4.3.3

Utbygging av E18 må kombineres med
sterkere virkemidler for å begrense
biltrafikken

For å nå målene i NTP, Oslopakke 3 og Klimameldingen om å tilby et effektivt og miljøvennlig
transportsystem, er det ikke tilstrekkelig med
ensidig utbygging av ny og endret infrastruktur for
transport. Et mål i klimaforliket er at veksten i
persontransport skal tas med kollektive transportmidler, sykling og gåing. Styring og regulering av
transportkapasitet og utnytting av arealene rundt
knutepunkter blir i tillegg vesentlig.
Ønsket om å tilrettelegge for byutvikling og
redusere trafikkskapte miljøproblemer har ført til
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at alternativene for ny E18 gjennom Asker har en
betydelig tunnelandel. Som følge av sikkerhetskravene som gjelder for nye tunneler, vil en
utbygging av ny E18 gi noe økt kapasitet for trafikk
på ny og avlastet veg. I det videre planarbeidet vil
det sees på løsninger som kan begrense
kapasitetsveksten, for eksempel gjennom å
begrense kapasiteten på lokal hovedsamleveg i
normalsituasjon.
Trafikkmodellberegningene for ny E18, som er
gjort uten vesentlig økning i trafikantbetaling i
Vestkorridoren sammenliknet med alternativ 0,
viser at det blir noe trafikkøkning som følge av et
bedre vegnett. Den foreslåtte utbyggingen vil på
kort sikt gi bedre fremkommelighet for bilreiser i
E18- korridoren og avlaste øvrig vegnett i Asker
for trafikk. På lengre sikt kan økt kapasitet legge til
rette for mer biltrafikk, som kan gi samme eller
dårligere fremkommelighet enn i dag, dersom ikke
veksten bremses.
Beregningen av klimautslipp viser at ny E18 uten
trafikantbetaling vil medføre en økning av utslipp,
til tross for at bedre trafikkflyt gir vesentlig
reduksjon i utslippene pr kjøretøy. For å oppnå
vedtatte klimamål, må det derfor tas i bruk
sterkere virkemidler for å bremse veksten i
biltrafikken.
Analysene som så langt er gjort av trafikantbetaling for å sikre finansiering av prosjektet, viser
at trafikken med privatbil vil gå vesentlig ned
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Figur 4-7: Kapasitet og framkommelighet for buss vil bedres vesentlig med ny E18. Her fra ny
kollektivterminal ved Asker stasjon
sammenliknet med 0-alternativet. Samtidig vil
kollektivandelen øke betydelig. Dette viser at
restriktive tiltak kan gi økt måloppnåelse. Med
skissert nivå på trafikantbetaling oppnås vesentlig
reduserte klimautslipp – både antall kjøretøyer og
utslipp pr. kjøretøy reduseres sammenliknet med
0-alternativet.
Det er i stor grad lokale myndigheter som har
ansvaret for å iverksette nødvendige restriksjoner,
som for eksempel strengere parkeringsregulering
og tidsdifferensiert trafikantbetaling. Statens
vegvesen mener at utbygging av bedre kollektivtilbud med tog, bane og buss sammen med
fortetting rundt viktige knutepunkter legger til
rette for å kunne ta i bruk sterkere restriksjoner
på bruk av bil. Foreliggende plan for E18 Asker
Desember 2015

omfatter blant annet tiltak som øker kapasitet og
bedrer fremkommelighet for buss.
For å sikre en god måloppnåelse må vegtiltakene
kombineres med samordnet areal- og
transportplanlegging og sterkere virkemidler for å
begrense biltrafikken. En målrettet trafikantbetaling vil være et av de viktigste virkemiddelene
for å unngå videre vekst i privatbilismen.
En bompengeordning kan i dagens lovverk ikke
være permanent. For å oppnå mål om nullvekst i
privatbilisme også utover bompengeperioden,
forutsettes en lovendring som gjør det mulig å
etablere en form for permanent vegprising.
Eventuelt må det utformes et finansieringsopplegg
med hjemmel i forskrift om køprising.
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Figur 4-8: Alternativskart anbefalt løsning, med alternativ 1.B, 3.A og 2.A.
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Figur 4-9: 3D-illustrasjon av ny hovedsamleveg ved Asker stasjon, alternativ 1.B. Kollektivterminalen til venstre i bildet
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