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Kommunelplan E 18 Slependen-Drengsrud
ROS-analyse

Statens vegvesen Region øst

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 Asker kommune.
Foreliggende delrapport dokumenterer vurderinger gjort i forhold til risiko- og sårbarhet, og vurderer
konsekvensene av de ulike vegalternativene.
Hos Statens vegvesen Region øst er Knut Gløersen prosjektleder og Sølve Jerm planprosessleder.
Til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalysen 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. Arealplanlegger Ane Tingstad Grav
har vært fagansvarlig, og arealplanlegger Christian Trender har bistått i arbeidet.

Eventuelle spørsmål vedrørende rapporten 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

Oslo, desember 2015
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Sammendrag

Planprogrammet spesifiserer følgende krav til ROS:
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for ferdigtilstand og drifting av ferdig
prosjekt i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunal- og sårbarhetsanalyser (DSB) og
Veileder for risikoanalyse av vegtunneler. Konsekvensene av de potensielle uønskede hendelsene
beskrives i forhold til mennesker liv og helse, materielle verdier og miljø. Det skal gjøres
vurderinger av nødvendige beredskapsforhold for de ulike prinsippene med spesiell vekt på
omkjøringsmuligheter ved eventuell evakuering av tunneler, samt vekt på omfang av risiko ved
bruk av tunneler.

0.2

Metode
Hensikten med ROS‐analysen er å kartlegge risikobildet, innhente faglige vurderinger om
beredskapsmessige forhold og vurdere sannsynlighet, konsekvens og eventuelle mottiltak. ROS‐
analysen er utarbeidet i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB)
metodikk. Vurderingene av risiko og konsekvens ble gjort av en faggruppe på et arbeidsseminar som
fant sted hos Multiconsult 05.03.2014, og til dels i etterkant av seminaret. Fokus i ROS- analysen er
hendelser som er spesielle for dette tiltaket, og ikke generelle hendelser knyttet til drift og
anleggsarbeid ved ethvert veganlegg. ROS-analyse i forbindelse med kommunedelplan blir gjort på et
overordnet nivå.

0.3

Sammendrag

0.3.1 Tunneler og tunnelsikkerhet
Prosjektet inneholder en rekke tunneler, men tunnelandelen varierer mellom alternativene. Størst
tunnelandel har alternativ 1.B med Røykenveien i tunnel fra Lensmannslia og alternativ 2.B med
Syverstaddiagonalen. Tunnelandelen på E18 Slependen - Drengsrud vil trolig ende opp på mellom 45
og 60 %. Tilsvarende tall for E18 gjennom Bærum er opp mot 70 %. Store trafikkmengder og store
tunnelandeler gir utfordringer i forhold til sikkerhet og sårbarhet.
Statistisk sett er det lavere ulykkesrisiko i tunneler enn i dagsone på norske veger, men
alvorlighetsgraden er høyere enn for tilsvarende ulykker på veg i dagen. Ulykkesrisikoen i portalsoner
er 3-4 ganger høyere enn lenger inn i tunnelen. I perioden 2005 - 2012 omkom 55 personer i
trafikkulykker i tunnel i Norge, og 98 personer ble meget alvorlig eller alvorlig skadet (1). Det er fokus
på tunnelsikkerhet og det har de senere årene vært flere alvorlige tunnelulykker som potensielt
kunne ha krevd mange liv.
Regelverk
Tunnelsikkerhetsforskriften som trådte i kraft i 2007, er utformet i tråd med Europaparlaments- og
Rådsdirektiv 2004/54/EF. Formålet er å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler
gjennom krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i
fare, samt å sørge for vern ved eventuelle ulykker. Forskriften får anvendelse på tunneler med lengde
på over 500 meter på det transeuropeiske vegnettet (TEN-T) og på riksveger. Forskriften vil derfor
gjøre seg gjeldende for flere av tunnelstrekningene i prosjektet uavhengig av alternativ.
Forventet trafikkvolum og sikkerhet er hovedkriteriene for å bestemme om det skal bygges tunnel
med ett eller to løp,, og det skal tas hensyn til slike aspekter som prosentandelen tunge lastebiler,
stigning og lengde. På dette punktet er imidlertid kravet i vegnormalene strengere enn de fellesSide 6 av 65
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europeiske kravene i forskriften. I vegnormalene stilles det krav til to løp ved mer enn 8 000 i ÅDT i
lange tunneler (>2,5 km) og mer enn 12 000 i korte tunneler
Sikkerhetstiltak som skal gjennomføres i en tunnel, skal være basert på en systematisk vurdering av
alle sider ved systemet som utgjøres av infrastrukturen, bruken, trafikantene og kjøretøyene.
Følgende parametere skal tas i betraktning:
 tunnellengde
 antall løp
 antall kjørefelt
 tverrsnittsgeometri
 vertikal og horisontal profil
 konstruksjonstype
 enveis- eller toveistrafikk
 trafikkvolum per løp (herunder fordeling i tid)
 risiko for kødannelse (per døgn eller sesongbestemt)
 ankomsttid for redningstjenestene
 nærvær og prosentandel av tunge lastebiler
 særtrekk ved atkomstveiene
 kjørefeltbredde
 hastighetsaspekter
 geografisk og meteorologisk miljø
Dersom en tunnel har et spesielt særtrekk når det gjelder ovennevnte parametere, skal det
utarbeides en risikoanalyse i samsvar med forskriftens § 10 for å fastslå om det er nødvendig med
ytterligere sikkerhetstiltak og/eller tilleggsutstyr for å sikre et høyt sikkerhetsnivå i tunnelen. Denne
risikoanalysen skal ta hensyn til mulige ulykker, som tydelig berører sikkerheten for trafikantene i
tunnelen og som vil kunne inntreffe i løpet av brukstiden, samt arten og størrelsesordenen av de
mulige konsekvensene av dem (2).
Flere av tunnelene som omfattes av kommunedelplan for E18 Slependen - Drengsrud innehar flere av
de spesielle særtrekkene nevnt over. Det er sannsynlig at ekstra sikkerhetstiltak bør iverksettes for
noen av tunnelene på grunn av stor trafikkmengde og fare for kødannelse. Mer detaljerte
vurderinger av dette må gjøres på neste plannivå som er detalj- og reguleringsplan.
Risiko for brann
Stor trafikk og lange tunnelløp vil utløse krav til gode ventilasjonsanlegg som sikrer tilfredsstillende
utlufting ved brann. Det kan også være aktuelt å vurdere alternative sikkerhetstiltak i tilfelle brann i
neste planfase, og i den forbindelse bør muligheten for sprinkling utredes. I en situasjon der
brannmannskaper har problemer med fremkommeligheten kan et slikt tiltak være utslagsgivende for
å forhindre at en brann kommer ut av kontroll.
Overvåking
Tunneler på E18 og lokale veger med stor trafikkmengde vil utstyres med videoovervåking og
systemer for hendelsesdeteksjon. Det er viktig at det i tiden fremover planlegges slik at
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vegtrafikksentralen, som overvåker sikkerhet og trafikk i tunneler, får økte ressurser til å
opprettholde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Det blir stadig flere tunneler i regionen og
behovet for større lokaler og mer personell er dermed økende.
Dimensjonering
Noen få av tunnelene planlegges med lavere standard/ kapasitet enn anbefalingene i håndbok 021/
017, jf. redegjørelsen om dimensjonering tidligere i kapitlet. Dette kommer av at man har vektet
kapasitet mot samfunnsnytten det vil ha å redusere biltrafikk. Der tunnelene planlegges i lavere
vegklasser enn trafikkmengden skulle tilsi må det gjøres detaljerte analyser av risiko og tiltak i neste
planfase. Trafikkreduserende tiltak må ikke gå på bekostning av trafikksikkerheten i prosjektet. Det
største avviket fra kravene er at Syverstaddiagonalen planlegges med ett tunnelløp, se under
beskrivelsen av dette alternativet i kapittel 4. I neste planfase vil det vurderes behov for ytterligere
tiltak for å redusere sannsynligheten for møteulykker.
0.3.2 Stigning i tunneler
Mer enn 5 % stigning i lengderetningen skal ikke være tillatt i nye tunneler, med mindre ingen annen
løsning er geografisk mulig. I tunneler med stigning på mer enn 3 % skal det treffes ekstra og/eller
forsterkede tiltak for å forbedre sikkerheten på grunnlag av en risikoanalyse.
Fusdaltunnelen, Hagaløkkatunnelen (begge 1.A), Askertunnelen (1.B) og lang Holmentunnel (2.B) har
over 3 % stigning i deler av løpet og utløser dermed et slikt krav til vurdering av ekstra sikringstiltak,
se neste avsnitt (3).
Stigningsproblematikken er sterkest i vestgående retning. Topografien i Asker er slik at E18 stiger fra
et nivå på under 0 (i tunnel alt. 2.B) vest for Nesbru til ca. 215 m.o.h. ved Liahagen om lag 2 km vest
for parsellavslutningen ved Drengsrud.
Dagens veg har krabbefelt i Hagabakken mellom Holmen og Asker sentrum, hvor stigningen er ca 5%.
Krabbefeltet er imidlertid lite brukt av tunge kjøretøyer, da vikeplikt ved innveksling kombinert med
stor trafikk gjør at de risikerer vanskeligheter med å komme seg tilbake i ordinært høyre felt. Feltet
brukes imidlertid en del til «snikkjøring» i forbindelse med kø, noe som skaper vekslingsproblemer og
totalt sett redusert kapasitet på vegstrekningen.
Vegnormalene tilsier krabbefelt der hastighetsforskjellen mellom lette og tunge kjøretøyer
overskrider 15 km/t. Krabbefelt kan avsluttes der forskjellen er mindre enn 10 km/t.
I etterkant av ROS-seminaret er lengdeprofiler gjennomgått og optimalisert. En hastighetsberegning
for vestgående retning på E18 med kombinasjonen av alt. 1.A og 2.B viser følgende:
 Hastighetsforskjellen vil overskride 15 km/t de siste ca 50 m av Holmentunnelen i alt. 2.B og vil
øke noe i dagsonen etter tunnelmunningen i Hagabakken, fram til bakketoppen ved Høn, før den
reduseres.
 Ved inngangen til Fusdaltunnelen er hastighetsforskjellen 0, og det vil den være nesten til
midtveis i tunnelen. I siste tredjedel av tunnelen, ca 300 meter, vil hastighetsforskjellen overstige
15 km/t, men dette er såpass kort strekning at et ekstra felt her ikke vurderes som
hensiktsmessig.
 Fra utgangen av Fusdaltunnelen reduseres hastighetsforskjellen fram til start på
Hagaløkkatunnelen, før den igjen øker i stigningen i slutten av tunnelen. Fra bunnen av
Hagaløkkatunnelen er det lagt inn et tredje felt vestgående.
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 I den bratte stigningen vest for tunnelen vil forskjellene overskride 15 km/t, og den vil øke
ytterligere noe oppover mot parsellslutt ved Drengsrud. Stigningen fortsetter også videre
vestover i ca. 2 km etter parsellslutt.
På bakgrunn av hastighetsanalysen er det gjort en vurdering av muligheter for og konsekvenser av
krabbefelt eller et ekstra vanlig kjørefelt i vestgående retning. I tillegg til kostnadene og inngrepene
det medfører vil et slikt felt gi noen trafikale utfordringer.
Holmentunnelen har 3 felt i hver retning, og vurderes dermed ikke å ha behov for ekstra
forbikjøringsfelt i tillegg. Utenfor tunnelmunningen i Hagabakken, hvor stigningen er 5% både i og
utenfor tunnelen, kommer rampe på som det fjerde feltet fram til avkjøring Asker. Dette er gjort for
å unngå å avslutte felt i den bratte stigningen.
Vest for Hagaløkkatunnelen er det tredje feltet avsluttet like før parsellslutt, etter at trafikk fra
påkjøringsrampe fra Asker har vekslet inn. På dette punktet er det stor hastighetsforskjell mellom
tunge og lette kjøretøyer, og det tredje feltet bør i henhold til anbefalingene fortsette til
hastighetsdifferansen er mindre enn 10 km/t. Dette vil i så fall bety at det tredje feltet ikke burde
avsluttes før området Liahagen-Padderudvannet ved Lier grense, om lag 1,5 km vest for
planområdet. Hoveddelen av dette ligger imidlertid utenfor planområdet, og det er derfor ikke
inkludert i prosjektet, men kan vurderes som et separat tiltak. Eventuelt bør det i neste planfase
vurderes om en utvidelse av planområdet er nødvendig. Det er imidlertid ikke meldt om særlige
problemer i området pr. i dag.
Beregning av hastighetsprofil for kombinasjonen alt. 2.B+1.B viser tilsvarende resultater som
foregående profil fram til østre munning Askertunnelen. I Askertunnelen er det planlagt
gjennomgående 3+3 felt. Siste fjerdedel av tunnelen viser hastighetsforskjeller >15 km/t, men 3
gjennomgående felter gjør at det ikke vurderes som nødvendig med ekstra felt her. Vest for
munningen er det litt større hastighetsforskjeller enn i alt. 1.A. De samme forhold som i 1.A gjør seg
gjeldende mht. avslutning av det tredje feltet vestover, og dette er noe som bør vurderes nærmere i
videre planlegging.
Sammenliknet med hastighetsprofilen på dagens veg, vil strekningen med fartsdifferanser >15 km/t
både i alt. 1.A og 1.B være kortere, men vest for Asker sentrum vil hastighetsforskjellene være litt
større enn i dag, spesielt i alt. 1.B, som går dypere ned under sentrum.
0.3.3 Trafikale avvikssituasjoner
Begrepet avvikssituasjoner brukes om planlagte eller ikke-planlagte hendelser som medfører at
større eller mindre deler av vegsystemet som omfattes av kommunedelplanen stenges. Planlagt avvik
er gjerne vedlikehold, mens avvik som ikke er planlagt ofte er ulykker eller stengning på grunn av
dårlig luft.
Det nye vegsystemet vil bli mindre sårbart ved uønskede hendelser enn dagens E18 uavhengig av
hvilke alternativ som velges. Hovedgrunnen til dette er at systemet for omkjøringsveger oppgraderes
og at kollektivtrafikken får dedikerte traseer.
Hovedregelen i avvikssituasjoner er at motgående trafikk skal holdes adskilt. Det betyr at ved
stengning av et tunnelløp vil trafikk i en retning gå i parallelløpet som er åpent mens trafikk i motsatt
retning går på hovedsamlevegen. Det er en nedfelt praksis i Statens vegvesen Region øst at alt
vedlikehold i trafikkrommet i høytrafikktunneler skal utføres i helt avstengte tunnelløp. Trafikken
som normalt går i avstengt tunnelløp må da avvikles via omkjøringsrute eller, for toløpstunneler, som
tovegstrafikk i det andre tunnelløpet.
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For de fleste tunnelene finnes det et fullverdig firefelts omkjøringsalternativ, men noen steder vil
stengning av ett løp i lokk på E18 medføre behov for toveistrafikk gjennom tunnelen/ lokket som er
åpent. Det er tatt høyde for ekstra bredde som gjør dette mulig. Dette gjelder lokkløsninger ved
Hønsjordet, Hofstad, og Holmen kirke.
For dagstrekningene Høn-Haga/Syverstad og Nesbru-Slependen er det heller ikke i framtidig
situasjon en fullverdig omkjøringsrute for E18.
0.3.4 Trafikksikkerhet for gående og syklende
For gående, og spesielt for syklende medfører forslaget en betydelig forbedring i forhold til dagens
situasjon. Sykkelvegen vil bli tryggere, lettere lesbar og mer brukervennlig enn i dag i alle alternativ.
Der gang- og sykkelvegen krysser busstraséen må det i senere fase detaljeres tiltak for å begrense
risiko for kollisjon.
0.3.5 Grunnforhold/ geoteknikk
Det har blitt gjennomført svært mange grunnboringer og det har blitt gjort omfattende
grunnundersøkelser i forbindelse med planforslaget. I flere områder er det registrert
sprøbruddmateriale og stedvis kvikkleire. Terrenget i områdene er relativt flatt og det er ikke fare for
store utglidninger. Det vil derimot være behov for tiltak i forbindelse med etablering av
konstruksjoner, vegfyllinger og skjæringer for å sikre lokalstabiliteten.
Overdekning har blitt vurdert i forbindelse med ulike tunnelalternativer. Det er mulig å bygge alle
tunnelene som inngår i alternativene. Generelt er det slik at liten overdekning kombinert med store
tunnelprofiler utløser behov for spesielle tiltak da bæreevnen til fjellet blir dårlig.
De mest utfordrende tunnelene antas å være Hagaløkkatunnelen i alt. 1.A, Fusdaltunnelen i alt. 1.A
og lang Holmentunnel i alt. 2.B. Det er ikke spesielt stor risiko knyttet til driving av tunneler i dårlig
fjell eller med liten overdekning i forhold til andre tunneler. Sannsynligheten for ulykke knyttet til
stedsspesifikke forhold vurderes derfor som svært lav for alle tunnelene. Alle tunnelalternativene går
gjennom områder med forholdsvis tett bebyggelse. Kombinert med generelt liten fjelloverdekning vil
dette legge en del begrensende føringer for tunneldriften. Vurderingene vil være gjenstand for
revidering , og evt. endring når mer informasjon om grunnforholdene innhentes i senere planfaser.
0.3.6 Transport av farlig gods
E18 Slependen -Drengsrud vil få en tunnelandel på mellom 45 og 60 % med ÅDT på mellom 50.000 og
90.000. En ulykke med farlig gods vil kunne gi katastrofale konsekvenser dersom mange personer
oppholder seg i tunnelen på ulykkestidspunktet. Det er ingen restriksjoner for på transport av farlig
gods i dagens situasjon, men temaet er stadig aktuelt ikke minst sett i forhold til den store delen av
veinettet som planlegges lagt i tunnel. Egen forskrift gjelder for transport av farlig gods i enkelte
tunneler i Oslo og lignende regelverk bør også vurderes for tunnelene på E18 gjennom Asker og
Bærum. Det anbefales at relevante fagetater vurderer behov og muligheter innenfor temaet og at
det gjøres en regional/ nasjonal vurdering i forhold til transport av farlig gods.
0.3.7 Flom
Flom er med unntak av strekningen langs Neselva i liten grad en aktuell problemstilling på
strekningen. Langs Neselva ligger deler av bussvegen og lokalveg i flomsonen, og dette forholdet er
likt for alle alternativer. I neste planfase bør det gjennomføres grundigere undersøkelser av flom- og
erosjonsrisiko langs Neselva.

Side 10 av 65

Desember 2015

123134-PLAN-RAP-009

Kommunedelplan E18 Slependen - Drengsrud
ROS-analyse

0.4

Statens vegvesen Region øst
Sammendrag

Oppsummering

Tabell 0-1: Oppsummering av risiko og sårbarhet for de ulike alternativene
Alternativ

Risiko – og sårbarhet i driftsfase

Risiko og sårbarhet i
anleggsfase

Tunnelsikkerhet Avvikssituasjoner
Parsell 1: E18 Drengsrud–Høn
1.A: Tunnel
Strekning med
Hovedsamleveg i dagens E18
Hagaløkka og
>3% stigning i
trasé gir et godt
Lensmannsliabegge tunnelene omkjøringsalternativ og lav
Jørgensløkka
sårbarhet i avvikssituasjoner.

1.B: Tunnel
Strekning med
Drengsrud-Fusdal >3% stigning i
tunnelen

Andre forhold

Overgang fra 100 til 80 km/t
ved inngang til parsellen
medfører høy hastighet på
østgående trafikk i nedoverbakken ved Drengsrud og inn
mot kurve ved Oreholt samt
tunnelmunning Hagaløkkatunnelen. Raske vekslinger
mellom tunnel og dagsone
ved kryssing av jernbanen gir
noe økt risiko.
Hovedsamleveg i dagens E18 Overgang fra 100 til 80 km/t
trasé gir et godt
ved inngang til parsellen
omkjøringsalternativ og lav
medfører høy hastighet på
sårbarhet i avvikssituasjoner. østgående trafikk i nedoverbakken ved Drengsrud og inn
mot kurve ved Oreholt samt
tunnelmunning Askertunnelen.

Liten overdekning ved Asker
vgs og Hagaløkka medfører
behov for forsiktig driving av
tunnel. Ved Hagaløkka
etableres forskjæring i en
åpen byggegrop tett opp til
blokkene.

Byggegrop for løsmassetunnel
under sporområdet ved Asker
stasjon er utfordrende med
hensyn til kombinasjonen
krevende grunnforhold,
flomrisiko og nærhet til spor i
drift. Dette krever nøye
planlegging.

Parsell 3: Røykenveien
3.A: Kollektivfelt Ingen tunneler
langs dagens veg
fra Lensmannslia
til Fusdal

3.B Ny veg i
tunnel
Lensmannslia–
Fusdal

Strekning med
>3% stigning i
tunnel. Kryss i
begge ender av
tunnel.
3.C Ny veg i
Strekning med
tunnel
>3% stigning i
Lensmannslia–
tunnel. Kryss i
Jørgensløkka
begge ender av
tunnel.
2.A: Tunnel
E18-tunnel har
Holmen-Nesbru god vertikalkurvatur.
Syverstaddiagonalen har kort
tunnel med toveis
trafikk (fravik,
risiko for
møteulykker)
2.B: Tunnel Haga- Strekning med
Nesbru
>3% stigning i
E18-tunnel.
Syverstaddiagonalen har kort
tunnel med toveis
trafikk (fravik,
risiko for
møteulykker)

123134-PLAN-RAP-009

Lensmannslia er
omkjøringsveg ved avvik.

Lavere kapasitet enn de andre
løsningene, større risiko for kø.
Tofelts veg uten midtdeler på
deler av strekningen.

Lensmannslia og dagens veg
mot sentrum er
omkjøringsveg ved avvik.

Lensmannslia og dagens veg
mot sentrum er
omkjøringsveg ved avvik.

Ombygging vegen i dagen
samtidig som den brukes vil
gi midlertidige omlegginger
som gir trafikale
utfordringer og noe økt
risiko for ulykker.
Etablering av påhugg og
tunnelportaler vil medføre
langvarige omlegginger på
deler av strekningen.
Enklere å bygge enn 3.B
grunnet mindre konflikt
med dagens veg.

Hovedsamleveg i dagens E18
trasé gir et godt
omkjøringsalternativ og lav
sårbarhet i avvikssituasjoner.

Krever fravik for etablering av
vekslingsstrekning GrønliaHolmen.
Syverstaddiagonalen er planlagt
med lavere standard enn
vegnormalene tilsier, men i tråd
med standard på
Slemmestadveien for øvrig.

Fra Høn til Holmen vil
ombygging av E18 i dagen
samtidig som den brukes vil
gi midlertidige omlegginger
som gir trafikale
utfordringer og noe økt
risiko for ulykker.

Hovedsamleveg i dagens E18
trasé gir et godt
omkjøringsalternativ og lav
sårbarhet i avvikssituasjoner.

Syverstaddiagonalen er planlagt
med lavere standard enn
vegnormalene tilsier, men i tråd
med standard på
Slemmestadveien for øvrig.

Liten/ ingen overdekning
ved Hofstad medfører åpen
byggegrop ved støpning av
betongtunnel. Sikring av
byggegrop ved barneskolen
vil være spesielt viktig. Kan i
stor grad bygges uavhengig
av dagens E18-trafikk.
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1

Innledning og bakgrunn

1.1

Bakgrunn

Statens vegvesen Region øst
Innledning og 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.
1.1.1 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. Av- og
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

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 (4):
 Ny løsning for E18 skal gi bedre fremkommelighet og bedre flyt for næringstrafikken
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 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 lokalveier skal i størst mulig grad redusere støy, forurensning og barriereeffekter
som er skapt av veitrafikk.
 Krav til god beredskap ved et stengt hovedvegnett skal oppfylles.

1.3

Videre saksgang
Forskrift om konsekvensutredninger (5) 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.
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. Sammendrag fra fagrapportene
inngår i planbeskrivelsen.
Videre saksgang er som følger:
 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.

1.4

Krav til ROS-analyse
Plan- og bygningsloven § 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål:
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller
sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i
arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig
for å avverge skade og tap.”
Planforslaget er nærmere beskrevet i kapittel 2.
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1.4.1 Avgrensning av ROS-analysen
Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker eller
samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for vedtak av planen. Alvorlige
risikoforhold kan medføre at krav om endringer, innføring av hensynssoner, planbestemmelser som
ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes.
Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som foreslått, og ikke
generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering, som for eksempel generelle
trafikksikkerhetsvurderinger og generelle hendelser knyttet til anleggsarbeid i dette tilfellet. Dette
ivaretas av lovverk og forskrifter generelt.
I saker som medfører konsekvensutredning, som i dette tilfellet, er det ikke meningen at ROSanalysen skal være i stedet for eller overprøve forhold som er fastsatt i planprogrammet for dette
arbeidet. Konsekvensutredningen vil være et grunnlag for vurderingene i ROS-analysen.
Konsekvensutredningen behandler en rekke tema med betydning for mennesker, miljø og samfunn,
men kun særtrekk ved tiltakets lokalisering som medfører stor risiko behandles i tillegg i ROSanalysen.
ROS-analysen er i tillegg en gjennomgang og utsjekking av generelle risikoforhold knyttet til for
eksempel grunnforhold, stråling og ulike typer ulykker i den grad dette ikke er behandlet i
planmaterialet. Gjennomgangen og vurderingen av slike forhold skjer ved en ekspertgjennomgang og
konkrete analyser for hvert tema gjøres kun der den første gjennomgangen viser at det potensial for
stor risiko.
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Tiltaket

2.1

Avgrensing

Statens vegvesen Region øst
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. 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 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.
I tilknytning til bussvegen planlegges også ny bussterminal med økt kapasitet ved Asker stasjon.
Videre inngår nødvendig omlegging av lokalveger og gang- og sykkelforbindelser som følge av nytt
overordnet vegnett.

2.2

Dimensjonering av vegnettet

2.2.1 Generelt om dimensjonering av E18 i Vestkorridoren
Analysen av vegtrafikkstrømmene i prosjektområdet (se teknisk-økonomisk plan) danner grunnlag
for å dimensjonere vegsystemet i planområdet. De veiledende kapasitetsgrenser som er lagt til grunn
i arbeidet med utvikling av vegløsninger er vist i tabell 2-1.
Den uthevede kolonnen i tabell 2-1 illustrerer kapasiteten som velges for dimensjoneringen av E18
gjennom Asker, og som også er i kapasitetsmessig balanse med planene for E18 gjennom Bærum.
Som det fremgår er det lagt til grunn betraktelig høyere kapasitetsgrenser for “akseptable”
trafikkavviklingsforhold enn det en tradisjonelt benytter. De høyere veiledende kapasitetsgrenser
bygger på analyse av detaljerte trafikktellinger/ hastighetsmålinger på E18 i korridoren gjort i
forbindelse med tidligere utredninger i Vestkorridoren (6)
Det er for flerfeltsveger i planarbeidet for Vestkorridoren forutsatt at hovedvegene kan avvikle vel
35% mer trafikk enn ved tradisjonell dimensjonering. Dette har sin årsak i følgende forhold:
 En aksepterer at avviklingsproblemer vil oppstå i morgen- og ettermiddagsrush
 Stor motstrømstrafikk som øker mulig kapasitetsutnyttelse i korridoren
 Ikke typiske rushtidstopper (lengre rush enn vanlig på andre veger)
 Biltrafikantenes kjøreadferd – analyser viser kortere tidsluker mellom biler enn tidligere
Hvor omfattende avviklingsproblemene i rush vil bli med den foreslåtte dimensjoneringen, avhenger
blant annet av i hvilken grad trafikantene vil endre reisetidspunkt når vegnettet blir utbygd.
Politiske tiltak i form av rushtidsavgifter og annen vegprising vil også være parametere i framtidige
diskusjoner rundt avvikling.
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Tabell 2-1: Veiledende trafikkavviklingskapasitet for forskjellige feltantall ved tradisjonell
dimensjonering, og ved dimensjonering etter ”Vestkorridorbetraktning”.
Veiledende kapasitetsgrenser E18 Asker
Type veg

Tradisjonell
dimensjonering

Kapasitet
Max

Akseptabel avvikling

2-felt

2-feltsveg

18 000

16 000

12 000

4-felt

4-feltsveg, planfrie kryss

75 000

65 000

50 000

6-felt
8-felt

4-feltsveg, plankryss

47 000

40 000

35 000

6-feltsveg, planfrie kryss

115 000

105 000

70 000

4-feltsveg + 2-feltsveg

93 000

81 000

65 000

4-feltsveg (planfrie kryss) +
4-feltsveg (plankryss)

122 000

105 000

85 000

En utbygging av E18 i Vestkorridoren med det feltantall som framkommer ved bruk av tradisjonell
dimensjonering vil utgjøre en stor kapasitetsvekst for biltrafikk, i strid med nasjonale målsetninger og
overordnede politiske føringer. Dette er også en viktig årsak til at man i dette prosjektet foreslår
løsninger med redusert antall felter, med ”tilfredsstillende” avviklingsstandard.
Eksisterende E18 ved Asker sentrum har 2 + 2 felt. For fremtidig E18 mellom Oreholtkrysset og Fusdal
kan det være flere alternativer.
2.2.2 Antall felt på E18 gjennom Asker
Trafikkprognosene for 2030 er på grensen mellom 2+2 felt og 3+3 felt, avhengig av tids- og
retningsfordeling. Ved Fusdalkrysset fører Oslorettet trafikk til og fra Røykenveien og Asker sentrum
til at trafikken øker vesentlig på E18, slik at kapasitetsgrensen for 2+2 felt overskrides. For å oppnå
kapasitetsmessig balanse er det derfor naturlig at overgang fra 2+2 til 3+3 felt skjer ved
Fusdalkrysset. I alternativ 1.B er det imidlertid lagt inn et ekstra felt gjennom E18-tunnelen i Asker
sentrum, knyttet til på- og avkjøringer i hver ende.

2.3

Veg i dagen

2.3.1 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).
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
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Figur 2-1: Normalprofil for 4-felts E18

Figur 2-2: Normalprofil for 6-felts E18
2.3.2 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.

123134-PLAN-RAP-009

Desember 2015

Side 17 av 65

Kommunedelplan E18 Slependen- Drengsrud
ROS-analyse

Statens vegvesen Region øst
Tiltaket

Figur 2-3: Normalprofil for hovedsamleveg med fire felt, dimensjonert etter vegklasse H6

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

2.4

Tunnel
For E18 med fire felt benyttes tunnelprofil T9,5 med to løp, mens E18 med 6 felt har tunnelprofil T13.
Kurver i tunnel krever breddeutvidelse ut over angitt profil for å sikre stoppsikt.
Tunneler på E18 (tunnelklasse F) vil være utstyrt med havarinisjer og rømningsveger for hver 250
meter og nødstasjoner for hver 125 meter.

Figur 2-5: Havarinisjer, nødstasjoner og tverrforbindelser, tunnelklasse F
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Gangbar
tverrforbindelse
hver 250. m

Figur 2-6: Tunnelprofil T9,5 (mål i m) brukes for tunneler med 2+2 felt. Minimum avstand mellom
tunnelene er vanligvis 10 m

Gangbar
tverrforbindelse
hver 250. m

Figur 2-7: Tunnelprofil T13 brukes for hvert av løpene i trefelts tunneler, på strekninger med E18 i 6
felt.

2.5

Hovedsykkelveg

2.5.1 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.
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Figur 2-8: Eksempel på sykkelveg med fortau, av samme type som er planlagt mellom Oreholt og
Holmen

Figur 2-9: Tverrprofil for hovedsykkelveg
2.5.2 Trasé
Traséen for sykkelvegen er i hovedsak lik i alle alternativer.
Fra Drengsrud følger hovedsykkelvegen traseen til dagens gang- og sykkelveg langs Drammensveien.
Borgenveien krysses i plan, trolig med signalregulert kryss. Videre fortsetter traseen ned til Oreholt,
hvor den krysser under E18 og under ny hovedsamleveg.
Avhengig av valgt alternativ for E18 vil hovedsykkelvegen videre følge enten hovedsamlevegen eller
Drammensveien-Lenken inn til ny kollektivterminal ved Asker stasjon.
Like øst for kollektivterminalen vil traseen krysse over til nordsiden av bussvegen og ligge langs
denne videre østover. I alt. 1. A er traseen lagt sør for E18 langs Hønsjordet, og i 1.B er den lagt på
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.

Fra Holmen vil traséen følge sør-/østsiden av Fekjan fram til 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, og krysser deretter under Nesøyveien og ligger langs nordsiden av E18 fram til
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tunnelmunningen for Sandvikstunnelen. Sykkelvegen legges der over tunnelportalen sammen med
Sandviksveien, og følger sørsiden av Sandviksveien videre mot Sandvika.

Figur 2-10: Trase for hovedsykkelveg vist som den ligger i alt. 1 A og 2. A

2.6

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.

2.6.1 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 på
lagt opp til høyere skiltet hastighet på kollektivveg 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.
2.6.2 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 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.
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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 traseen over til sørsiden av E18 langs bebyggelsen på Haga. Vest for miljølokket ved Hofstad
skole etableres holdeplass.
Traseen 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.
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.

Figur 2-11: E18 gjennom Nesbru i alternativ 2.A. Bildet er sett fra Nesbru mot Billingstadsletta.
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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. Buss til og fra Nesøya sikres framkommelighet
gjennom kollektivfelt på Nesøyveien fra Nesøybrua og egen arm til bussvegen.
2.6.3 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. I tilknytning til bussplattformene må terminalen ha servicelokaler og
sykkelparkering. Under terminalområdet sør for stasjonen kan det 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. 1A
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.
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.

Figur 2-12: Trasé for bussveg
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Figur 2-13: Kollektivterminal i alt. 1.A

Figur 2-14: Kollektivterminal i alt. 1.B
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Utredningsalternativer

2.7.1 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 Fusdal.
 Alternativ 1B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal.
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, og utbyggingsteknisk vil dette krysset høre til etappen
Ramstadsletta-Slependen. Parsellskillet mellom utbyggingsetappene ligger vest for Slependkrysset,
midt på IKEA-bygget. Kostnader og prissatte virkninger for Slependkrysset er derfor spesifisert for
seg.
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.

Figur 2-15: Oversikt parsellinndeling
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2.7.2 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. 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.

Figur 2-16: Alternativ 1.A, her vist med Røykenveien i tunnel etter alt. 3.B og koblet med alt. 2.B
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2.7.3 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 gang- og sykkeltrafikk ved Undelstad og et lokk over E18
ved Høn, om lag 135 meter langt. Disse demper barriereeffekten og gir mulighet for kryssing.

Figur 2-17: Alternativ 1.B, her vist med Røykenveien i tunnel etter alt. 3.C.
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2.7.4 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.
Siden Røykenveien i denne løsningen vil ha mer begrenset kapasitet enn 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 RøykenveienBleikerveien 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.
2.7.5 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.
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 sammetunnelpåhugg og løsning for lokalveg ved Lensmannslia som
alt 3.C.
2.7.6 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.
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.
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Røykenvei i tunnel i alternativ 3.C kan kun kombineres med alternativ 1.B for E18.

Figur 2-18: Røykenvei i dagen,
alternativ 3.A

Figur 2-19: Røykenvei i dagen,
alternativ 3.B

Figur 2-20: Røykenvei i tunnel,
alternativ 3.C

2.7.7 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.A:
E18 i tunnel Holmen–Nesbru
I alternativ 2.A vil E18 følge dagens trasé på strekningen fra Hønsjordet og fram mot Grønlia, se figur
2-19. Fra Hønsjordet til Grønlia utvides tverrprofilet til fullverdig 6-felts 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.
På rampe fra Slependkrysset til E18 østover avsluttes før Slependtunnelen, slik at denne får to felt i
østgående retning. I vestgående retning tar 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.
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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)
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.
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.

Figur 2-21: E18 alternativ 2.A
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2.7.8 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.B :
E18 i tunnel Haga–Nesbru
I alternativ 2.B vil E18 følge dagens trasé på strekningen fra Hønsjordet og fram til Haga, se figur
2-22. 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 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.
Hovedsamleveg og lokalt vegnett
Ramper fra E18 ved Haga legges i dagens E18-trasé 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.
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.
Syverstaddiagonalen krysser jordet, går inn i en kort tunnel (190 m) under Syverstad gård og ligger 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.
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Figur 2-22: E18 alternativ 2.B

2.8

Tunneler og tunnelsikkerhet
Prosjektet inneholder en rekke tunneler, men tunnelandelen varierer mellom alternativene. Størst
tunnelandel har alternativ 1.B og alternativ 2.B. Tunnelandelen på E18 Slependen - Drengsrud vil
trolig ende opp på mellom 45 og 60 %. Tilsvarende tall for E18 gjennom Bærum er opp mot 70 %.
Store trafikkmengder og store tunnelandeler gir utfordringer i forhold til sikkerhet og sårbarhet.
Tabell 2-2 Oversikt over tunneler/ lokk over 150 m i de ulike alternativene

Tunnelnavn

Alterna Vegtype Hast- Lengde Antall Tverr- ÅDT
tiv
ighet (m)
løp snitt 2030

Lengde-profil

Merknad

Parsell 1
Askertunnelen

1.B

E18

80

1685

2

2xT13

54 600 Max 5%. Lavbrekk

Hagaløkkatunnelen

1.A

E18

80

540

2

2xT9,5 54 600 Max 5%. Lavbrekk 3 felt deler av vestg.

Fusdaltunnelen

1.A

E18

80

1000

2

2xT9,5 54 600 Max 5%. Lavbrekk

Røykenveitunnelen

3.B

Fylkesveg 60

640

2

2xT9,5 19 200 Max 5%. Lavbrekk

Røykenveitunnelen

3.C

Fylkesveg 60

1000

2

2xT9,5 16 600 Max 5%. Lavbrekk

Hofstadlokket

2.A

E18

80

155

2

3+3

75 500 5%. Jevn stigning

Holmentunnelen -kort

2.A

E18

80

1100

2

2xT13

77 400 Max 3%. Lavbrekk

Holmentunnelen -lang

2.B

E18

80

2500

2

2xT13

69 400 Max 5%. Lavbrekk

Syverstadtunnelen

2.A

Fylkesveg 60

220

1

1xT10,5 15 500 5%. Jevn stigning

Tofelts veg

Syverstadtunnelen

2.B

Fylkesveg 60

220

1

1xT10,5 15 300 5%. Jevn stigning

Tofelts veg

Parsell 3

Parsell 2
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Statistisk sett er det lavere ulykkesrisiko i tunneler enn i dagsone på norske veger, men
alvorlighetsgraden er høyere enn for tilsvarende ulykker på veg i dagen. Ulykkesrisikoen i portalsoner
er 3-4 ganger høyere enn lenger inn i tunnelen. Mellom 2005 og 2012 omkom 55 personer i
trafikkulykker i tunnel i Norge, 98 personer ble meget alvorlig eller alvorlig skadet (1). Det er stadig
fokus på tunnelsikkerhet og det har de senere årene vært flere alvorlige tunnelulykker som
potensielt kunne ha krevd mange liv.
Tunnelsikkerhetsforskriften som trådte i kraft i 2007, er utformet i tråd med Europaparlaments- og
Rådsdirektiv 2004/54/EF. Formålet er å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler
gjennom krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i
fare, samt å sørge for vern ved eventuelle ulykker. Forskriften får anvendelse på tunneler med lengde
på over 500 meter på det transeuropeiske vegnettet (TEN-T) og på riksveger. Forskriften vil derfor
gjøre seg gjeldende for flere av tunnelstrekningene i prosjektet uavhengig av alternativ.
Forventet trafikkvolum og sikkerhet er hovedkriteriene for å bestemme om det skal bygges tunnel
med ett eller to løp, og det skal tas hensyn til slike aspekter som prosentandelen tunge lastebiler,
stigning og lengde. På dette punktet er imidlertid kravet i vegnormalene strengere enn de felleseuropeiske kravene i forskriften. I vegnormalene stilles det krav til to løp ved mer enn 8 000 i ÅDT i
lange tunneler (>2,5 km) og mer enn 12 000 i korte tunneler
Sikkerhetstiltak som skal gjennomføres i en tunnel, skal være basert på en systematisk vurdering av
alle sider ved systemet som utgjøres av infrastrukturen, bruken, trafikantene og kjøretøyene.
Følgende parametere skal tas i betraktning:
 tunnellengde
 antall løp
 antall kjørefelt
 tverrsnittsgeometri
 vertikal og horisontal profil
 konstruksjonstype
 enveis- eller toveistrafikk
 trafikkvolum per løp (herunder fordeling i tid)
 risiko for kødannelse (per døgn eller sesongbestemt)
 ankomsttid for redningstjenestene
 nærvær og prosentandel av tunge lastebiler
 særtrekk ved atkomstveiene
 kjørefeltbredde
 hastighetsaspekter
 geografisk og meteorologisk miljø
Dersom en tunnel har et spesielt særtrekk når det gjelder ovennevnte parametere, skal det
utarbeides en risikoanalyse i samsvar med forskriftens § 10 for å fastslå om det er nødvendig med
ytterligere sikkerhetstiltak og/eller tilleggsutstyr for å sikre et høyt sikkerhetsnivå i tunnelen. Denne
risikoanalysen skal ta hensyn til mulige ulykker, som tydelig berører sikkerheten for trafikantene i
tunnelen og som vil kunne inntreffe i løpet av brukstiden, samt arten og størrelsesordenen av de
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mulige konsekvensene av dem (2). Flere av tunnelene som omfattes av kommunedelplan for E 18
Slependen - Drengsrud innehar flere av de spesielle særtrekkene nevnt over.
Mer enn 5 % stigning i lengderetningen skal ikke være tillatt i nye tunneler, med mindre ingen annen
løsning er geografisk mulig. I tunneler med stigning på mer enn 3 % skal det treffes ekstra og/eller
forsterkede tiltak for å forbedre sikkerheten på grunnlag av en risikoanalyse.
Avstanden mellom nødutganger skal ikke overstige 500 meter, sikkerhetsbelysning, tverrforbindelser
som egner seg til for bruk av redningstjenestene minst hver 1500. meter, nødstasjoner hver 150.
meter, intern vannforskyning osv. Det bygges tverrforbindelser mellom løpene slik at det ene løpet
kan brukes som rømning ved hendelser i det andre løpet. Det vil være 250 meter mellom
tverrforbindelsene. Nødutgangene merkes med skilt og det etableres rømningsskilt langs
tunnelveggen som angir retning og avstand til nærmeste nødutgang. Ved en eventuell brann vil
ventilasjonssystemene styres fra styreskap plassert ved munningen til tunnelen i hver ende.
Avbruddsfri strømforsyning etableres for å sikre drift av belysning, trafikkteknisk utstyr, nødutstyr og
pumpestasjon ved eventuelt strømbrudd. Det anlegges fjernstyrte bommer og rødt stoppblink ved
hver tunnelmunning. Det etableres radioanlegg for nødkommunikasjon og kringkasting.
Stor trafikk, mange tunneler og tidvis dårlig fremkommelighet bidrar til at man bør vurdere
alternative sikkerhetstiltak i tilfelle brann. Det anbefales i den forbindelse at muligheten for
sprinkling utredes. I en situasjon der brannmannskaper har problemer med fremkommeligheten kan
et slikt tiltak være utslagsgivende for å forhindre at en brann kommer ut av kontroll.
Det er viktig at det i tiden fremover planlegges slik at vegtrafikksentralen, som overvåker sikkerhet og
trafikk i tunneler, får økte ressurser til å opprettholde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Det blir
stadig flere tunneler i regionen og behovet for større lokaler og mer personell er dermed økende.
På parsell 1 og 3 er Fusdaltunnelen i alt. 1.A, Hagaløkkatunnelen i alt. 1.A, Askertunnelen i alt. 1.B og
Røykenveitunnelen i alt. 3.B og 3.C alle omfattet av tunnelforskriften. For parsell 2 er forskriften
gjeldende for kort og lang Holmentunnel i alt. 2.A og 2.B. Av disse er er det bare kort Holmentunnel i
alt. 2.A som ikke har over 3 % stigning i deler av løpet og utløser krav til ekstra sikringstiltak, se neste
avsnitt.
Det er sannsynlig at ekstra sikkerhetstiltak bør iverksettes for noen av tunnelene på grunn av stor
trafikkmengde og fare for kødannelse. Mer detaljerte vurderinger av dette må gjøres på neste
plannivå som er detalj- og reguleringsplan. Stor trafikk og lange tunnelløp vil utløse krav til gode
ventilasjonsanlegg som sikrer tilfredsstillende utlufting ved brann.
En av tunnelene, Syverstadtunnelen, planlegges dessuten med lavere standard/ kapasitet enn
krav/anbefalinger i håndbok 021/ 017, jf. redegjørelsen om dimensjonering tidligere i kapitlet. Dette
kommer av at man har vektet kapasitet mot samfunnsnytten det vil ha å redusere biltrafikk. Der
tunnelene planlegges i lavere vegklasser enn trafikkmengden skulle tilsi må det gjøres detaljerte
analyser av risiko og tiltak i neste planfase. Trafikkreduserende tiltak må ikke gå på bekostning av
trafikksikkerheten i prosjektet.
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Figur 2-23: Lokk ved Hønsjordene og tunnelmunning på Fusdal i alt 1.A

2.8.1 Stigning i tunneler
Fusdaltunnelen, Hagaløkkatunnelen , Askertunnelen, Røykenveitunnelen og lang Holmentunnel (2.B)
har over 3 % stigning i deler av løpet, og i henhold til vegnormalene skal da tiltak for å øke
sikkerheten vurderes (3).
Stigningsproblematikken er sterkest i vestgående retning. Topografien i Asker er slik at E18 stiger fra
et nivå på under 0 (i tunnel alt. 2.B) vest for Nesbru til ca 215 m.o.h. ved Liahagen om lag 2 km vest
for parsellavslutningen ved Drengsrud.
Dagens veg har krabbefelt i Hagabakken mellom Holmen og Asker sentrum, hvor stigningen er ca 5%.
Krabbefeltet er imidlertid lite brukt av tunge kjøretøyer, da vikeplikt ved innveksling kombinert med
stor trafikk gjør at de risikerer vanskeligheter med å komme seg tilbake i ordninært høyre felt. Feltet
brukes imidlertid en del til «snikkjøring» i forbindelse med kø, noe som skaper vekslingsproblemer og
totalt sett redusert kapasitet på vegstrekningen.
Vegnormalene har krav om forbikjøringsfelt på tofeltsveger der hastighetsforskjellen mellom lette
og tunge kjøretøyer overskrider 15 km/t. Forbikjøringsfelt kan avsluttes der forskjellen er mindre enn
10 km/t.
Hastighetsberegning alt. 1.A og 2.B
En hastighetsberegning for vestgående retning på E18 med kombinasjonen av alt. 1.A og 2.B viser
følgende:
 Hastighetsforskjellen vil overskride 15 km/t de siste ca 50 m av Holmentunnelen i alt. 2.B og vil
øke noe i dagsonen etter tunnelmunningen i Hagabakken, fram til bakketoppen ved Høn, før den
reduseres.
 Ved inngangen til Fusdaltunnelen er hastighetsforskjellen 0, og det vil den være nesten til
midtveis i tunnelen. I siste tredjedel av tunnelen, ca 300 meter, vil hastighetsforskjellen overstige
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15 km/t, men dette er såpass kort strekning at et ekstra felt her ikke vurderes som
hensiktsmessig.
 Fra utgangen av Fusdaltunnelen reduseres hastighetsforskjellen fram til start på
Hagaløkkatunnelen, før den igjen øker i stigningen i slutten av tunnelen. Fra bunnen av
Hagaløkkatunnelen er det lagt inn et tredje felt vestgående.

Figur 2-24:Fartsprofil alt. 2.B + 1.A vestgående , med nullpunkt i tunnelmunning Nesbru

Figur 2-25:Fartsprofil alt. 1.A vestgående , fra lavbrekk i Fusdaltunnelen
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 I den bratte stigningen vest for tunnelen vil forskjellene overskride 15 km/t, og den vil øke
ytterligere noe oppover mot parsellslutt ved Drengsrud. Stigningen fortsetter også videre
vestover i ca 2 km etter parsellslutt.
På bakgrunn av hastighetsanalysen er det gjort en vurdering av muligheter for og konsekvenser av
krabbefelt eller et ekstra vanlig kjørefelt i vestgående retning. I tillegg til kostnadene og inngrepene
det medfører vil et slikt felt gi noen trafikale utfordringer.
Holmentunnelen har 3 felt i hver retning, og vurderes dermed ikke å ha behov for ekstra
forbikjøringsfelt i tillegg. Utenfor tunnelmunningen i Hagabakken, hvor stigningen er 5% både i og
utenfor tunnelen, kommer rampe på som det fjerde feltet fram til avkjøring Asker. Dette er gjort for
å unngå å avslutte felt i den bratte stigningen.
Vest for Hagaløkkatunnelen er det tredje feltet avsluttet like før parsellslutt, etter at trafikk fra
påkjøringsrampe fra Asker har vekslet inn. På dette punktet er det stor hastighetsforskjell mellom
tunge og lette kjøretøyer, og det tredje feltet bør i henhold til anbefalingene fortsette til
hastighetsdifferansen er mindre enn 10 km/t. Dette vil i så fall bety at det tredje feltet ikke burde
avsluttes før området Liahagen-Padderudvannet ved Lier grense, om lag 1,5 km vest for
planområdet. Hoveddelen av dette ligger imidlertid utenfor planområdet, og det er derfor ikke
inkludert i prosjektet, men kan vurderes som et separat tiltak. Eventuelt bør det i neste planfase
vurderes om en utvidelse av planområdet er nødvendig. Det er imidlertid ikke meldt om særlige
problemer i området pr i dag.
Strekningen i planområdet som har størst hastighetsforskjeller mellom tunge og lette kjøretøyer er
strekningen vest for Hagaløkkatunnelen, dagsonen vestover mot Lier. Her kan det eventuelt
etableres krabbefelt i forlengelsen av vestgående rampe (pårampe) i Oreholtkrysset. Hoveddelen av
dette ligger imidlertid utenfor planområdet, og det er derfor ikke inkludert i prosjektet, men kan
vurderes som et separat tiltak. Det er imidlertid ikke meldt om særlige problemer i området pr i dag.
Hastighetsberegning alt. 1.A og 2.B
Beregning av hastighetsprofil for kombinasjonen alt. 2.B+1.B viser tilsvarende resultater som
foregående profil fram til østre munning Askertunnelen. I Askertunnelen er det planlagt
gjennomgående 3+3 felt. Siste fjerdedel av tunnelen viser hastighetsforskjeller >15 km/t, men 3
gjennomgående felter gjør at det ikke vurderes som nødvendig med ekstra felt her.
Vest for munningen er det litt større hastighetsforskjeller enn i alt. 1.A. De samme forhold som i 1.A
gjør seg gjeldende mht. avslutning av det tredje feltet vestover, og dette er noe som bør vurderes
nærmere i videre planlegging.
Sammenlikning med dagens veg
Sammenliknet med hastighetsprofilen på dagens veg, se figur 2-28, vil strekningen med
fartsdifferanser >15 km/t både i alt. 1.A og 1.B være kortere, men vest for Asker sentrum vil
hastighetsforskjellene være litt større enn i dag, spesielt i alt. 1.B, som går dypere ned under
sentrum.
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Figur 2-26:Fartsprofil alt. 2.B + 1.B vestgående , med nullpunkt i tunnelmunning Nesbru

Figur 2-27:Fartsprofil alt. 1.B vestgående , fra kryssområdet øst for Askertunnelen
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Figur 2-28: Fartsprofil dagens veg, vestgående, fra lavbrekk Holmen til Padderuddvannet
2.8.2 Trafikale avvikssituasjoner:
Begrepet avvikssituasjoner brukes om planlagte eller ikke-planlagte hendelser som medfører at
større eller mindre deler av vegsystemet som omfattes av kommunedelplanen stenges. Planlagt avvik
er gjerne vedlikehold, mens avvik som ikke er planlagt ofte er ulykker eller stengning på grunn av
dårlig luft.
Det nye vegsystemet vil bli mindre sårbart ved uønskede hendelser enn dagens E 18 uavhengig av
hvilke alternativ som velges. Hovedgrunnen til dette er at systemet for omkjøringsveger oppgraderes
og at kollektivtrafikken får dedikerte traseer.
Hovedregelen i avvikssituasjoner er at motgående trafikk skal holdes adskilt. Det betyr at ved
stengning av et tunnelløp vil trafikk i en retning gå i parallelløpet som er åpent mens trafikk i motsatt
retning går på hovedsamlevegen. Det er en nedfelt praksis i Statens vegvesen Region øst at alt
vedlikehold i trafikkrommet i høytrafikktunneler skal utføres i helt avstengte tunnelløp. Trafikken
som normalt går i avstengt tunnelløp må da avvikles via omkjøringsrute eller, for toløpstunneler, som
tovegstrafikk i det andre tunnelløpet.
For de fleste tunnelene finnes det et fullverdig firefelts omkjøringsalternativ, men noen steder vil
stengning av ett løp i lokk på E18 medføre behov for toveistrafikk gjennom tunnelen/ lokket som er
åpent. Det er der tatt høyde for ekstra bredde som gjør dette mulig. Dette gjelder lokkløsninger ved
Hønsjordet, Hofstad og Holmen kirke.
For dagstrekningene Høn-Haga/Syverstad og Nesbru-Slependen er det heller ikke i framtidig
situasjon en fullverdig omkjøringsrute for E18.
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale
risiko- og sårbarhetsanalyser (7). Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for
mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av
sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser.
ROS-analyser utføres på ulik måte avhengig av hvilket planstadium man er på. I denne sammenheng
er vi på kommunedelplannivå.
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser
for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere risikoen til et
akseptabelt nivå.
Hendelser kan representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige
funksjoner. Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for
tiltak, vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller
kombinasjoner av slike forhold.
Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås
hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale
forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon.
Risikomatrisen i denne ROS-analysen baserer seg på risikomatrisen fra Håndbok 271
Risikovurderinger i vegtrafikken. Matrisen deler sannsynlighetsvurderingen inn i seks klasser, mens
det benyttes fire konsekvensklasser. Risikomatrisen inneholder i tillegg tre fargekoder som viser hvor
alvorlig de ulike hendelsene er vurdert til å være. Grønn farge angir at tiltak ikke er nødvendig, gult
angir at tiltak skal vurderes, mens rødt betyr at det må gjennomføres tiltak mot hendelser som
havner i denne kategorien. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i
hvilket område hendelsen faller innenfor.
Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en
hendelse representerer.
Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes.
Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter
forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker og for miljø.
Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som
havner i øvre høyere del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og høy sannsynlighet,
mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre alvorlige og lite sannsynlige.
Matrisene under viser akseptkriteriene for hendelser som gir konsekvenser for mennesker og viser
hvordan sannsynlighet er inndelt i tidsintervaller og konsekvens inndelt etter skadeomfang.
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Tabell 3-1: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for mennesker
Konsekvens
Sannsynlighet

Menneske:
Lettere skadd
(1)

Menneske:
Hardt skadd
(2)

Menneske:
drept
(3)

Menneske:
Flere drept
(4)

Skjer hvert år
(6)
Skjer hvert 1.–5. år
(5)
Skjer hvert 5.–10. år
(4)
Skjer hvert 10.–20. år
(3)
Skjer hvert 20.–60. år
(2)
Skjer sjeldnere enn hvert 60.
år (1)

Der hendelser kommer i gul eller rød sone skal mulige tiltak for å redusere risiko- og
sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller
skadebegrensende.
Akseptkriterier ligger til grunn for plassering av farger i matrisen. Akseptkriteriet definerer hva som
er akseptabel risiko. Dette er basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller teoretisk kunnskap.
Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet. Det er problemer med å tallfeste risiko
for de fleste hendelser som er identifisert. Unntaket er flom, der ulike gjentaksfrekvenser er
beregnet, og noen typer trafikkulykker, der man har et statistisk grunnlag for ulike vegstandarder.
For de fleste hendelser er derfor vurderingene skjønnsmessig, men skjønnet er utøvet av kvalifisert
fagpersonell. Siden risikomatrisen på oversiktsnivå således er beheftet med betydelig usikkerhet, har
man i vurderingene lagt en konservativ ”føre var holdning” til grunn for vurderingene.
Tiltak for å redusere identifiserte risiki vurderes så. Hvis man etter tiltak fortsatt ligger i rødt område,
må enten løsningen endres eller så må man gjennomføre en mer grundig risikoanalyse for ev. å
dokumentere at løsningen er innenfor akseptkriteriene.
En skjematisk fremstilling av hendelsene er gitt i kapittel 4. Der er grad av sannsynlighet (1-6) og
konsekvens (1-4) angitt ved å vise til tallverdiene slik de er definert i tabellene over.

3.1.1 Metode i dette prosjektet
Hendelsene omtalt i denne ROS-analysen har blitt identifisert ved gjennomgang av egne rapporter
utarbeidet for hvert enkelt tema. I tillegg har det blitt arrangert arbeidsseminar med deltakere
innenfor de mest aktuelle fagområdene.
Følgende rapporter og notater har blitt brukt som grunnlag for ROS-analysen:
 Vurdering av tunneltraséer mht. bergstabilitet og bergsikring (Rapport), 123134-RIGberg-RAP-001
 Planbeskrivelse med konsekvensutredning E18 Slependen-Drengsrud, 123134-PLAN-RAP-008
 Statens vegvesen, håndbok 017 og 021
 Tunnelsikkerhetsforskriften

123134-PLAN-RAP-009

Desember 2015

Side 41 av 65

Kommunedelplan E18 Slependen- Drengsrud
ROS-analyse

Statens vegvesen Region øst
Metode

Den 05.03.2014 ble det arrangert arbeidsseminar hos Multiconsult på Skøyen.
Følgende fagpersoner var representert:
 Jerm Sølve, prosjektleder hos Statens vegvesen
 Finn Gulbrandsen, trafikksikkerhet, Statens vegvesen
 Kai Gundersen, vegtrafikksentralen, Statens vegvesen
 Torbjørn Tollefsen, Statens vegvesen
 Marius Hofseth, sikkerhetskontrollør vegtunneler, Statens vegvesen
 Ansgar Danielsen, Asker og Bærum brannvesen
 Gunnar Bratheim, prosjektleder hos Multiconsult
 Jan Orsteen, trafikkplanlegger, Multiconsult
 Siri Ulvestad, geoteknikk, Multiconsult
 Christian Trender, arealplanlegger, Multiconsult
 Ane Tingstad Grav, arealplanlegger, Multiconsult
Det har i tillegg blitt avholdt interne arbeidsmøter med:
 Odd Arne Fauskerud, geoteknikk, Multiconsult
 Kjetil Moen, geologi, Multiconsult

Temaer der det utarbeides egne rapporter i forbindelse med konsekvensutredningen vurderes ikke i
ROS-analysen. I samråd med Statens vegvesen er det besluttet at det ikke skal utføres TUSIberegninger for kvantifisering av brann- og trafikkulykkesfrekvenser i vegtunneler. Grunnen til dette
er at TUSI vurderes som uegnet til beregning av risiko i denne typen omfattende prosjekter og at
resultatene fra analysen vurderes å være upresise. På grunn av plannivået vi befinner oss på gjøres
det i stor grad overordnede vurderinger av risiko uten at risiko kvantifiseres. En mer detaljert
risikoanalyse vil gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse av detalj- og reguleringsplan.
ROS-analysen fokuserer først og fremst på hendelser som kan medføre sårbarhet eler risiko for
mennesker. Natur og miljø vurderes i konsekvensutredningen.
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4

Risikoforhold

4.1

Avgrensning av analysen – relevante temaer
I dette kapitlet gis bakgrunnskunnskap og risikovurderinger i forhold til de aktuelle tema i ROSanalysen.
I tabellen under er det listet opp mulige risikoforhold som kan være aktuelle i forbindelse med
planlagte byggetiltak. Det er tatt utgangspunkt i Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og
bebyggelsesplaner som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps rapport GIS i
samfunnssikkerhet og arealplanlegging (8).
Sjekkliste (DSB) - avgrensning av analysen – relevante temaer
NATURRISIKO

Problemstillinger:

Aktuelt?

Skred/Ras/ustabil grunn
(Snø, is, stein, leire, jord, fjell)
Flom i vassdrag
Stormflo
Vind-/ekstremnedbør

Utgjør risiko for ras, flom osv.
så stor fare at arealer ikke bør
bebygges?

Kvikkleire er funnet flere steder, men er
utgjør ikke så stor fare at det har
konsekvenser for valg av alternativ.
Grunnforhold og flom vurderes

Bør det stilles krav om
spesielle tiltak ved bygging,
f.eks. sikring av kjellere mot
oversvømming?

Ikke relevant

Planlegges ny utbygging i
områder der veinettet er utsatt Fare for flom på foreslått gang- sykkelveg
for ras eller flom, slik at
og kollektivtrasé på ved Neselva, men
bebyggelsen står i fare for å bli det finnes gode omkjøringsmuligheter
isolert i perioder?
Vil ras utgjør noe fare for
planlagte kraftlinjer,
hovedvannledninger eller
annen ny infrastruktur?

Utglidning ras i forbindelse med
anleggsarbeider ved Asker sentrum kan
føre til skade på jernbane

Skog/lyngbrann

Er det fare for omliggende
bebyggelse?

Ikke relevant

Radon

Planlegges utbygging i områder
der det har vært registrert
høye verdier av radon i
grunn/bygninger?

Ikke relevant

Ved planer om utbygging i
nærheten av slike anlegg må
risiko vurderes:
Er nyutbygging i området
forsvarlig?

Ikke relevant

Vil nyutbygging i nærheten
legge begrensninger på
eksisterende anleggs mulighet
for videreutvikling?

Ikke relevant

VIRKSOMHETSRISIKO
Virksomheter med fare for brann eller
eksplosjon
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Ved etablering av ny
virksomhet som utgjør
brannrisiko:
er det bebyggelse i nærheten
med spesielt stor fare for
brannspredning (f.eks. tett
trehusbebyggelse)?

Ikke relevant

Er nyutbygging i nærheten
forsvarlig?

Ikke relevant

Vil nyutbygging i nærheten
legge begrensninger på
eksisterende virksomhet?

Ikke relevant

Transport av farlig gods

Vurdering av risiko i forhold til
utbygging nær vei, spesielt hvis
det foreligger tilleggsrisiko som Generell risiko som ved all vegtransport,
skredfare eller høy hyppighet fanges opp i tunneler. Vurderes i
analysen
av trafikkulykker.
Spesiell vurdering i forhold til
sårbare objekter som
drikkevannforsyning eller
helseinstitusjoner.

Avfallsområder/deponier/
Forurenset grunn

Kan grunnen/sjøsedimenter
være forurenset fra tidligere
bruk (eks. ved planlagt endret
bruk av tidligere
industritomter)?

Ingen kjente forekomster i planområdet

Dambruddsberegninger

Hvis det bygges ut i et område
som ligger innenfor en
dambruddssone, må NVE
vurdere om dammen må
forsterkes.

Ikke aktuelt

Risiko bør vurderes dersom det
planlegges lokalisering av bygg
der mennesker oppholder seg
over lengre tid nær slike felt

Ikke aktuelt

Elektromagnetiske felt

Trafikkfare

Skipsfart

Spesiell fare for terror eller
kriminalitet
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Er trafikksikkerhet vurdert?

Ja, vurderes på overordnet nivå

Vil nye utbyggingsområder gi
økt trafikkbelastning på
veistrekninger som fra før har
mange trafikkulykker?

Ikke relevant

Eller på strekninger med
usikrede jernbanekryssinger?

Ikke aktuelt

Vil farleder, strømforhold,
vindeksponering m.m. kunne
få innvirkning i forhold til
planer om sjønær utbygging.
Utslipp fra farlig last, oljesøl,
kollisjon mellom skip og
bygninger eller infrastruktur

Ikke relevant

Plassering av spesielt utsatt
virksomhet i forhold til vanlig
bebyggelse og spesielt sårbare Veganlegg ansees ikke å være et særlig
objekter, for eksempel
utsatt terrormål
barnehager
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Nye utbyggingsområder og
lokalisering av institusjoner
vurderes i forhold til krav om
utrykningstid

Vanntrykkssoner/slukkevannskapasitet Slukkevannskapasitet må
vurderes ved planer om ny
utbygging

Utrykningstid for brannvesen (Asker
sentrum) ikke over 10 min.
Ambulanse (Bærum) 6-7 min

Tunnelene vil bli utstyrt med eget system
for slukkevann. Sprinkling kan vurderes

SÅRBARE OBJEKTER

Vil planforslaget kunne gi
økt risiko for:

Natur

Naturvernområder, andre
viktige naturområder,
rekreasjons- og friluftsområder

Omtales i KU

Sykehus, sykehjem,
aldershjem/eldreboliger,
skoler, barnehage

Omtales i KU

Kulturminner

Objekter med stor
kulturhistorisk verdi

Omtales i KU

Viktige offentlige bygninger

Administrasjonsbygg, bygg for
viktige tekniske funksjoner

Brannstasjon

Trafikk-knutepunkt

Jernbanestasjon, bussterminal, Ja, bro/ tunnell skal bygges over/ved
havn, flyplass
jernbanestasjon og bussterminal. Risiko i
anleggsfase.

El-forsyning

Kraftverk, høyspentledninger,
trafoer, dammer m.m.

Tunneler, broer

Finnes alternative
veiforbindelser?

Hovednett gass

Finnes alternative
energikilder?

Drikkevannsforsyning

Vannverk, drikkevannskilder,
inntak, nedbørsfelt, grunnvann
m.m.

Nei

Avløp

Rørnettverk, pumpestasjoner,
renseanlegg m.m.

Ikke relevant

Informasjons- og
kommunikasjonsinstallasjoner

Fibernettverk, radio/TVstasjon, radio/TV-sender

Ikke relevant

Helse- og omsorgsinstitusjoner

Aktuelt i forhold eksisterende
infrastruktur: bygging av bro over
jernbanelinjer
Ja, men begrenset kapasitet
Ikke relevant

Statens vegvesens Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken (9) inneholder en sjekkliste som
gjennomgås ved planlegging av alle nye vegprosjekter. Selv om gjeldende retningslinjer i håndbøker
for planlegging er fulgt, kan det avdekkes svakheter eller uheldige konstruksjoner. I tillegg er
formålet å gjøre en risikovurdering med tanke på å optimalisere prosjektet med hensyn til
trafikksikkerhet innenfor prosjektets rammer.
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Tabell 4-1: Sjekkliste for identifisering av sikkerhetsproblemer ved eksisterende eller planlagt veg
(Statens vegvesen)
Sikkerhetskritiske
forhold

Risikofaktorer

Spørsmål

Bidrag til risiko

1

Logisk og lettlest

Kryss, på/avkjøringer,
kurver, gangfelt

Er vegen forutsigbar for
trafikantene?

Ja

2

Informativ og
ukomplisert

Vegmiljø, sikt,
vegutstyr, skilting og
oppmerking

Gir vegmiljøet bare
nødvendig
informasjon?

Forutsettes prosjektert
tilfredsstillende

3

Invitere til ønsket fart

Linjeføring, geometri,
vegbredde

Er sikker fart et naturlig
valg?

I dag: 90 km/t fra Holmen
Planlaget: 80 km/t
Tiltak: Hastighetsreduserende tiltak
er nødvendig fra vest.
60 km/t på hovedsamleveg kan
oppfattes som unaturlig lavt

4

Beskyttende barrierer

Rekkverk,
sideterreng

Kan en feilhandling få
alvorlige konsekvenser?

Forutsettes prosjektert
tilfredsstillende

5

Fartsnivå tilpasset
menneskets tåleevne

Gangfelt

Er fartsnivået under 30
km/t?

Planskilte kryssinger på E18
Bussvegen krysser i plan med gangog sykkelveg, men da i områder
med nedsatt fart

Kryss

Er fartsnivået under 50
km/t?

Ja, på lokalveg er det 50 eller lavere

Veg med ÅDT > 4 000
uten midtrekkverk

Er fartsnivået under 70
km/t?

Ja, på noen lokalveger med under
70 km/t

Harde hindre i
sikkerhetssonen uten
siderekkverk

Er fartsnivået under 70
km/t?

Forutsettes prosjektert
tilfredsstillende

Vegstandard

Er standarden tilpasset
trafikkmengden?

Dimensjonering av E18 er noe
tilpasset i forhold til normalene.
Syverstaddiagonalen foreslås som
tofelts veg med kun ett tunnelløp

Variasjon

Er det liten variasjon i
trafikkmengden?

Andel tunge kjøretøy

Er andelen mindre enn
10 %?

Nei, andelen tunge biler er
9–12 % i dag og fremskrevet
Andelen tunge biler på Røykenveien
og Slemmestadveien er under 10 %

Drift og vedlikehold

Friksjon, sikt,
rekkverk, spordybde

Er standarden
forutsigbar og iht
kravene?

Tilfredsstillende standard

8

Belysning

Mørkeulykker

Er andelen
mørkeulykker liten?

Motlysproblemer sørgående tunnel
under Hagaløkka?
Hele vegstrekningen er belyst

9

Registrerte ulykker på
den aktuelle vegen
eller tilsvarende veger

Antall, type og
alvorlighetsgrad

Er det få alvorlige
personskader?

I underkant av 200 ulykker med
personskade de siste 10 årene,
ingen dødsulykker

6

Trafikkmengde

7
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Følgende tema er vurdert som aktuelle for videre vurderinger:
 Trafikkulykker/ standard/ vegsystem
 Geoteknikk/ grunnforhold
 Flom
 Grunnforurensing
 Transport av farlig gods
 Fare for grunnvannssenking

4.2

Trafikk

4.2.1 Dagens situasjon
E18 gjennom Asker er en av Norges mest trafikkerte veier. ÅDT er ca. 46.000 vest for Asker sentrum
og øker mot Oslo til ca. 75.000 på Slependen. Andel tunge biler varierer fra 9-12 %. Eksisterende E18
har seks felt fra Slependen til Holmen og fem felt pluss krabbefelt på deler av strekningen mellom
Holmen og Asker sentrum. Det er kollektivfelt langs hele strekningen fra Asker sentrum til Slependen
retning Oslo.
De siste ti årene har det blitt registrert rundt 200 ulykker med personskade på vegstrekningen. Det
har ikke vært ulykker med drepte på E18 i tiårsperioden. Sett i forhold til trafikkmengden er vegen
ikke spesielt ulykkesutsatt, men den er utsatt for store forsinkelser og mye kø både i rush og ved
uforutsette hendelser.
Det er i dagens situasjon problemer med tilbakeblokkering på avkjøringsrampen på Drengsrud
retning øst. Dette skaper kø ut på E18 og medfører dårlig trafikkavvikling, samt risiko for påkjøringer
bakfra. Det er stor næringsutvikling i området og problemet antas å øke i takt med etablering av nye
arbeidsplasser. Rampen bør forlenges og det bør vurderes å ta med dette i planforslaget. Behovet for
ny rampe er så stort at den bør forlenges uavhengig av ny E18.
Også deler av lokalvegnettet er del av planområdet. Røykenveien/ Bleikerveien som kobles på E18
ved Asker sentrum har en ÅDT på mellom 17 -20.000 og med andel tungtrafikk på ca. 7 %.
Slemmestadveien som kobles på E18 ved Holmen har en ÅDT på ca. 20.000 og andelen tunge biler er
ca. 6 %. Både Slemmestadveien og Røykenvegen har to felt uten midtdeler. Fartsgrensen på vegene
varierer fra 50-70 km/t. Det er gang- og sykkelveg langs Slemmestadveien og langs Røykenveien, men
ikke langs E18. Det er ingen tunneler på strekningen i dag verken på E18 eller det øvrige vegsystemet.
4.2.2 Vurdering av planforslaget – parsell 1 Drengsrud–Høn
I det videre drøftes hvert alternativ for seg. Alternativene i parsell 1, Drengsrud - Høn drøftes først,
deretter alternativene i parsell 2 som går fra Høn til Slependen og parsell 3 Røykenveien, før
kollektivtrase og gang- sykkelveg drøftes for seg på et overordnet nivå.
Alternativ 1.A
Overgang fra 100 til 80 km/t ved inngang til parsellen medfører høy hastighet på østgående trafikk i
nedoverbakken ved Drengsrud og inn mot kurve ved Oreholt. Det må vurderes å innføre
hastighetsbegrensende tiltak slik at farten tilpasses nivået på vegstandarden fra Drengsrud og mot
Oslo.
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Hagaløkkatunnelen vil få en stigning på 5 % i vestre del og horisontalkurvaturen er R=600. Dette er
godt over minimumskravene for aktuell standard og hastighetsnivå, men kurven kan være noe
utfordrende i forhold til trafikk med høy hastighet som kommer vestfra.
Fusdaltunnelen vil få en stigning på 5 % på vestre del av vestgående løp. Det betyr at avbøtende
tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må vurderes nærmere i neste planfase. Forbud mot
tunge kjøretøyer i venstre felt kan vurderes. Stigningsproblematikken er også til stede vest for
tunnelen. Med hensyn til ekstra felt for forbikjøring vises det til beskrivelsen i kapittel 2.8.1
Hagaløkkatunnelen og Fusdaltunnelen er kun adskilt av en kort bro over jernbanen i alternativet og
må behandles som ett sammenhengende og avhengig system. Arealer for redningsmannskaper,
stengningsmekanismer og rømningsveger må vurderes, plasseres, og løses felles for systemet. Raske
vekslinger mellom tunnel og dagsone ved kryssing av jernbanen gir noe økt risiko.
Vestgående løp på Hagaløkkatunnelen vil kunne få utfordringer i forhold til blending. Dette må
vurderes nærmere i neste fase.
Avkjøringsrampe ved utgangen av Hagaløkkatunnel mot vest er planlagt med fravik fra vegnormalene
grunnet start av rampe i tunnel. Det er lagt opp til ekstra felt forbi tunnelmunningen for å redusere
vekslingsproblematikk i forbindelse med denne kryssløsningen. Sterk stigning gjør at farten på
rampen raskt blir redusert før kurve.
I alternativet legges det opp til etablering av to korte lokk på en del av E18 ved Høn. Lokkene vil øke
sårbarheten til vegsystemet i avvikssituasjoner og spesielt siden det ikke legges opp til avlastningsveg
på denne delen av E18. Det anbefales ikke tovegs trafikk gjennom lokkene i avvikssituasjoner. Det
bør derfor settes av tilstrekkelig med plass slik at lokkene kan bygges med en bredde som sikrer
mulighet for gjennomkjøring samtidig med at det utføres vedlikeholdsarbeider, og at det kan avvikles
2+2 i ett løp med midlertidig midtdeler ved lengre stengninger.
Hovedsamlevegen legges i dagen på hele strekningen og fraværet av tunneler gjør alternativet lite
sårbart i forhold til stengninger ved planlagte eller uforutsette hendelser. Alternativet gir også god
kapasitet på omkjøringsveg.

Figur 4-1 Fusdalskryssetmot vest i alt. 1.A
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Alternativ 1.B
Alternativ 1.B har en noe lengresammenhengende tunnel enn 1.A, men sårbarheten for stenging er
noe mindre som følge av 3+3 felt i stedet for 2+2. Det er også lettere å avvikle toveis trafikk i ett løp
ved stenginger for vedlikehold enn i alt. 1.A.
Askertunnelen vil få en stigning på 5 % på vestre del av vestgående løp. Det betyr at avbøtende tiltak
for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må vurderes nærmere i neste planfase.
Stigningsproblematikken er også til stede vest for tunnelen. Med hensyn til ekstra felt for forbikjøring
vises det til beskrivelsen i kapittel 2.8.1.
Avkjøringsrampe vest for Askertunnelen har tilsvarende utforming som for Hagaløkkatunnelen i alt.
1.A.
På Hønsjordet er det lokk ved Høn tilsvarende som i alt. 1.A, men ikke ved Undelstad.
Hovedsamlevegen har tilsvarende standard og utforming som i alt. 1.A.
4.2.3 Parsell 2 Høn – Slependen
Alternativ 2.A: Tunnel Holmen-Nesbrul
Tunnel i alt. 2.A har ingen strekninger med stining over 3%. I Hagabakken er det 5% stigning på veg i
dagen, slik som i dag.
Vekslingsstrekning med Slemmestadveien mellom Grønlia og Holmen har en lengde på ca 520 m,
mot anbefalt 700 m for denne type vekslingsstrekninger med stor trafikk. Dette behandles derfor
som fravik. Begrunnelsen for valgt utforming er plasshensyn og konflikter med bebyggelse, samtidig
som det er ønskelig å få trafikk fra Slemmestadveien inn i E18-tunnelen. Det er lagt inn avbøtende
tiltak i form av doble av-ramper i begge retninger.
Det må i videre planlegging rettes ekstra fokus på områder der av- og påramping foreslås i nærhet av
tunnel for å unngå kø og for å lage et så lite komplisert og lett lesbart system som mulig.
Syverstaddiagonalen er foreslått med samme standard som dagens Slemmestadvei, som en tofelts
veg. Tunnelen foreslås med ett løp og toveistrafikk. Forventet trafikkmengde er over det som utløser
krav om adskilte løp og forslaget vil derfor kreve fravik fra vegnormalene.
Konsekvensen er at muligheten for møteulykker er til stede også i tunnel. Det vil etableres 1 m bredt
midtfelt i tunnelen i tråd med kravene i tunneklasse D. Profilet i tunnelen er T10,5. I forhold til
rømning/evakuering er tunnelen uproblematisk, med en lengde på 220 meter vil det være kort veg
ut. Dette bidrar til å redusere konsekvensen dersom en ulykke skulle skje.
For å redusere risiko ved møteulykker, er det lagt inn hastighetsreduserende tiltak, med kurve nord
for tunnelen og rundkjøring i sør. I neste planfase må det vurderes om det er behov for ytterligere
tiltak for å redusere sannsynligheten for møteulykker. Alternativet med Syverstaddiagonalen er lite
sårbart i forhold til stengning da omkjøringsveg via Holmen vil være tilgjengelig.
Alternativ 2.B: Tunnel Haga-Nesbru
Den lange tunnelen muliggjør en god vertikalkurvatur, men får en kort strekning med 5% stigning i
vestgående retning ved overgang til veg i dagen i Hagabakken, hvor vegen utenfor munning stiger
med 5%.
Ulykkesfrekvensen inne i tunnel er lavere enn på veg i dagen (1) og alternativet vil derfor være
mindre utsatt for trafikkulykker enn alternativ 2.A med kort tunnel. Konsekvensen ved en ulykke vil
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likevel kunne bli noe høyere enn ved en ulykke i dagen, men etablering av tilfredsstillende
sikkerhetstiltak vil gjøre denne risikoen akseptabel.
Hovedsamlevegen planlegges med hastighet 50- 60 km/t avhengig av omgivelser, og det ble på ROSseminaret påpekt at det bør vurderes hastighetsreduserende tiltak. Kurvaturen langs dagens E18 kan
invitere til større fart enn skiltet hastighet. Det bør vurderes ulike løsninger for å holde hastigheten
nede slik at det oppnås større sammenheng mellom vegstandard og fart. I etterkant av ROSseminaret har løsningen for hovedsamleveg blitt bearbeidet, og det er lagt inn et kryss med
rundkjøring på rettstrekningen mellom Holmen og Nesbru.

Figur 4-2 Tunnelmunning i Hagabakkene sett mot vest i alt. 2.B
Syverstaddiagonalen har en utforming som i forhold til risiko og sårbarhet er lik 2.A.
4.2.4 Parsell 3: fv. 167 Røykenveien
Det bør settes av plass slik at det kan etableres midtdeler, eventuelt andre tiltak som sikrer at
toveistrafikk holdes adskilt i alternativ 3.A. Både Røykenveien og hovedsamlevegen forventes å ha
mye trafikk. Alternativ 3.A vil derfor gi større risiko for tilbakeblokkering på Røykenveien enn de
øvrige alternativene fordi den møter hovedsamlevegen i rundkjøring. Dersom det blir mye kø kan det
øke risikoen for påkjørsler bakfra og for kollisjon i rundkjøringen. Alternativ 3B og 3.C vurderes som
noe mer sårbart enn 3.A pga. tunnel, men løsningene har på den andre side bedre kapasitet. Alt. 3.C
har rundkjøring nær munning, men det er ikke konfliktpunkter med tunge trafikkstrømmer i denne,
og trafikken forventes å flyte bra. Det må gjøres nærmere vurderinger av kryssløsninger og
feltløsninger når tiltaket er mer detaljert på neste plannivå.
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Figur 4-3 Røykenvegen i alt 3.A
4.2.5 Gang- og sykkelveg og trasé for kollektivtrafikk
Prinsippet for etablering av kollektivtrase og gang-og sykkelveg er likt i alle hovedalternativene.
Løsningene rundt kryss og holdeplasser er ikke detaljert ut ennå, og det har derfor bare blitt gjort en
generell vurdering av disse. Generelt vil en bussveg av denne typen ha større likheter med en
bybanetrasé enn en tradisjonell veg, og kryssinger med biltrafikk i plan er kun aktuelt for
lavtrafikkerte veger, og da med lysregulering.
Det er et ønske om å dimensjonere kollektivtraseen slik at bussene skal kunne holde opp til 70 km/t
på det meste av strekningen gjennom Asker. Samtidig legges det noen steder opp til at myke
trafikanter skal krysse vegen i plan for å nå bussholdeplassene langs linjen, og i disse områdene rundt
holdeplass vil hastigheten være nedsatt (trolig 50 km/t). Noen steder krysser også gang- og
sykkelvegen bussvegen i plan. Dette vil være i områder nær holdeplasser og med lavere fart.
Hovedsykkelvegen krysser alltid vinkelrett på bussveg.
Bussvegen vil ha relativt liten trafikk og at sannsynligheten for en ulykke vil være liten. Likevel vil
konsekvensen kunne være alvorlig. Det anbefales derfor at det rettes fokus mot å etablere sikre
overganger, og det bør vurderes å legge gang- og sykkelvegen i bro eller kulvert der den krysser
bussveien. Dersom det ikke legges opp til planfrie krysninger for myke trafikanter bør det legges opp
til hastighetsbegrensende tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Lysregulering av sykkel- og
fotgjengerstrømmer på lik linje med biltrafikk kan også vurderes.
4.2.6 Oppsummering trafikk
Risiko og sårbarhet
Kryssløsningene er ikke detaljert og risiko har blitt vurdert på et overordnet nivå. De ulike
alternativene skiller seg lite fra hverandre, men det er noen fellesnevnere i forhold til å redusere
risiko.
 Det må jobbes med å optimalisere løsninger og avbøtende tiltak for tunneler med over 3 %
stigningsgrad.
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 I neste planfase må det gjennomføres mer detaljerte trafikksimuleringer for å vurdere fare for kø
i tunnel under normale forhold, som for eksempel i rushtrafikk.
 Der det ikke er omkjøringsveg må det settes av arealer slik at man så langt det er mulig unngår
tovegstrafikk i tunneler og under lokk.
 For Syverstaddiagonalen må det vurderes om det er behov for ytterllgere tiltak for å redusere
sannsynligheten for møteulykker. For foreslått løsning må det søkes fravik fra vegnormalene.
 Der gang- og sykkelvegen krysser busstraséen må det i senere fase detaljeres tiltak for å begrense
risiko for kollisjon.
For gående, og spesielt for syklende medfører forslaget en betydelig forbedring i forhold til dagens
situasjon. Sykkelvegen vil bli tryggere, lettere lesbar og mer brukervennlig enn i dag i alle alternativ.
Det nye vegsystemet vil bli mindre sårbart ved uønskede hendelser enn dagens E18 uavhengig av
hvilke alternativ som velges. Hovedgrunnen til dette er at systemet for omkjøringsveger oppgraderes
og at kollektivtrafikken får dedikerte traseer.
For parsell 1 vurderes det at alternativene har forholdsvis lik sårbarhet. 1.B har ulemper med noe
brattere stigning i vest enn 1.A, men har samtidig 3+3 felt i tunnel, som gir mindre sårbarhet enn 2+2
felt i 1.A. På parsell 2 vurderes kort tunnel som noe mindre sårbar enn lang tunnel.
Uavhengig av alternativ må det jobbes med hastighetsreduserende tiltak for trafikk vestfra og
lengdeprofilet må om mulig optimaliseres for å redusere lengden på strekningene med stigning >3% i
tunnelene.

4.3

Grunnforhold og geoteknikk

4.3.1 Dagens situasjon
Berggrunnen i Asker består i all hovedsak av kambrosiluriske bergarter dannet i de geologiske
periodene kambrium, ordovicium og silur (600–400 millioner år siden). Bergartene er dannet av
sedimenter som er avsatt på havbunn i forbindelse med dannelsen av Oslofeltet, og består av
kalkstein, leirskifer og mergelstein. Lokalt forekommer ganger av permiske intrusivbergarter (diabas,
syenitt, rombeporfyr). Dette er harde bergarter, dannet av lava som har trengt opp gjennom de
sedimentære bergartene i den geologiske perioden perm (300–250 millioner år siden). Løsmassene i
Askerområdet er av varierende sammensetning, og består i hovedsak av hav- og fjordavsetninger,
forvitringsmateriale, fyllmasser og marine strandavsetninger. I enkelte områder inneholder grunnen
organisk materiale og torv. Det er stor variasjon i mektigheten av løsmassene, noe som er bekreftet
gjennom grunnundersøkelser. I deler av området er det kun et tynt dekke over berggrunn.
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Figur 4-4 Løsmassekart fra NGU (10)

Figur 4-5 Berggrunnskart fra Norges geologiske undersøkelse (10)
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4.3.2 Planforslaget
Det har blitt gjennomført svært mange grunnboringer og det har blitt gjort omfattende
grunnundersøkelser i forbindelse med planforslaget. Temaet er bedre kartlagt enn hva som er vanlig
på kommunedelplannivå. I flere områder er det i opptatte prøver registrert sprøbruddmateriale og
stedvis bløt kvikkleire. Basert på disse prøveseriene og omkringliggende sonderinger er områder med
sprøbruddmateriale/kvikkleire identifisert og vurdert. Sprøbruddmateriale/kvikkleire er funnet i
følgende områder: Asker stasjon, Hønsjordet, Syverstad, Holmen, Fekjan, Nesbru og Billingstadsletta.
Terrenget i områdene er relativt flatt og det vurdert at det ikke er fare for skred som vil omfatte
store volumer i sprøbruddmaterialer. Det vil derimot være behov for tiltak i forbindelse med
etablering av konstruksjoner, vegfyllinger og skjæringer for å sikre lokalstabiliteten. Vurderingene vil
være gjenstand for revidering og evt. endring når mer informasjon om grunnforholdene innhentes i
senere planfaser. Utredningene i kommende planfaser forutsettes også utført mht. krav i NVE’s
retningslinjer og TEK 10.
Byggegrop for løsmassetunnel under sporområdet ved Asker stasjon er utfordrende med hensyn til
kombinasjonen krevende grunnforhold og flomrisiko, og krever nøye planlegging .
Overdekning har blitt vurdert i forbindelse med ulike tunnelalternativer. Det er mulig å bygge alle
tunnelene som inngår i alternativene beskrevet i kapittel 2, men noen er mer utfordrende enn andre.
Generelt er det slik at liten overdekning kombinert med store tunnelprofiler utløser behov for
spesielle tiltak da bæreevnen til fjellet blir dårlig.
Tre av tunnelene som har liten overdekning vurderes videre for å vise hva slag utfordringer som
ligger i prosjektet.
Den mest utfordrende antas å være Hagaløkkatunnelen. Tunnelen vil få liten overdekning ved
påhugget i øst, og overdekningen er liten under de østligste Hagaløkkablokkene. Manglende
fjelloverdekning i øst gjør det nødvendig å flytte østre påhugg vestover, til ca. profil 1250. Ut til ca.
profil 1340 blir det da åpen forskjæring. Hensynet til begrenset fjelloverdekning og overliggende
blokkbebyggelse vil legge strenge føringer for tunnelsprengningen, spesielt for vestgående løp. På
deler (anslagsvis ca. 40 m. i begge løp) av tunnelen må det påregnes forsiktig sprengning med korte,
og til dels delte salver, samt suksessiv tung sikring i form av spilingbolter, armerte
sprøytebetongbuer, og tykke lag med fiberarmert sprøytebetong.
I Fusdaltunnelen i alternativ 1.A vil vestre tunnelpåhugg kunne anlegges ved. profil 1740 like vest for
Asker videregående skole. Dette gir minimum fjelloverdekning 3 – 5 m i tunnelpåhuggene. Videre
østover vil fjelloverdekningen øke noe, ettersom tunnelen vil ha et fall på 5 % mot lavbrekket ved
profil 2350. Fjelloverdekningen vil her antakelig ligge i området 10 – 20 m, med minimum i underkant
av 10 m. Generelt liten fjelloverdekning og svakhetssoner/forkastninger vil gi behov for tyngre sikring
(spilingbolter og armerte sprøytebetongbuer) på god del av tunnelen, anslagsvis ca. 40 m.
I den vestre delen av lang Holmentunnel i alternativ 2.B er det liten eller tilnærmet ikke overdekning
på deler av strekningen ved Hofstad skole. Her vil det være behov for å grave dyp byggegrop, støpe
betongtunnel og så fylle igjen etterpå. Resultatet er at det i anleggsfasen vil etableres en svært dyp
byggegrop i umiddelbar nærhet til Hofstad barneskole. Det er viktig at byggegropen sikres spesielt
godt slik at det ikke er mulig for barn og ta seg inn på anleggsområdet.
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Figur 4-6 Linjealternativ 1.A, plan- og profil, Tunnel Hagaløkka.
Det er ikke spesielt stor risiko knyttet til driving av tunneler i dårlig fjell eller med liten overdekning i
forhold til andre tunneler. Sannsynligheten for ulykke knyttet til stedsspesifikke forhold vurderes
derfor som svært lav for alle tunnelene. Alle tunnelalternativene går gjennom områder med
forholdsvis tett bebyggelse. Kombinert med generelt liten fjelloverdekning vil dette legge en del
begrensende føringer for tunneldriften.
4.3.3 Uønskede hendelser i anleggsperioden
Tabell 4-2: Oversikt over uønskede hendelser i anleggsperioden, tema grunnforhold
Hendelse

1.

Større kvikkleirekred i Anleggsarbeid
anleggsgropa på Høn.
Boliger raser ut.

1

3

3

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

2.

Større kvikkleireskred Anleggsarbeid
Asker stasjon.
Stasjonsområdet raser
ut.

1

4

4

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

3.

Syverstad – større
Anleggsarbeid
kvikkleireskred ved
Oslofjorden – skred
som brer seg bakover
til Syverstad-kollen
(skjer ute i sjøen som
man ikke har kontroll
på – har gått ras
tidligere som har vært
anleggsrelatert).

1

4

4

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.
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4.

Små kvikkleireskred
Høn
Syverstad

Anleggsarbeid
Kvikkleira står
høyere opp i
terrenget– større
sannsynlighet for
at man kommer
borti den.

5.
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SannKonsesynlighet kvens

Risiko

Tiltak

4

2

8

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

Større kvikkleireskred Anleggsarbeid
Holmen

1

4

4

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

6.

Små kvikkleireskred
Holmen

Anleggsarbeid

4

2

8

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

7.

Større kvikkleireskred Anleggsarbeid
Fekjan

1

4

4

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

8.

Små kvikkleireskred
Fekjan

4

2

8

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

9.

Større kvikkleireskred Anleggsarbeid
Nesbru
Leira ligger høyt i
terrenget

1

4

4

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

10.

Små kvikkleireskred
Nesbru

4

2

8

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

11.

Større kvikkleireskred Anleggsarbeid
Billingstad

1

4

4

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

12.

Små kvikkleireskred
Billingstad

Anleggsarbeid

4

2

8

Viktig at det som påpekes her
utredes videre i neste planfase.

13.

Ulykke i forbindelse
med stor byggegrop
Hagaløkka/Askerelva
Person faller ned,
masser sklir ut og
treffer
anleggsarbeidere.

Anleggsarbeid

3

2

6

Forutsettes sikret i henhold til
byggherreforskriften. Sikring av
byggegrop med gjerder for å hindre
tilgang for uvedkommende.
Etablering av spuntvegg for å
hindre utrasing.

14.

Ulykke i forbindelse
Anleggsarbeid
med stor byggegrop
Hofstad. Person faller
ned, masser sklir ut og
treffer
anleggsarbeidere.

3

2

6

Samme som over

15.

Ulykke i forbindelse
Anleggsarbeid
med driving
anleggsarbeid i tunnel.
Ras/nedfall på grunn
av
liten overdekning/
dårlig fjell.

1

3

3

Kontroll under driving og
omfattende grunnundersøkelser.

Side 56 av 65

Anleggsarbeid

Leira ligger høyt i
terrenget

Desember 2015

123134-PLAN-RAP-009

Kommunedelplan E18 Slependen - Drengsrud
ROS-analyse

Statens vegvesen Region øst
Risikoforhold

4.3.4 Uønskede hendelser i driftsperioden
Det er ikke identifisert spesielle utfordringer som skulle tilsi at faren for ras/utglidning og
tunnelkollaps skal være større i dette prosjektet enn i ethvert annet vegprosjekt. Forutsetningen for
dette er god planlegging, kartlegging av grunnforhold og fokus på kontroll og rutiner i alle faser av
prosjektet.
4.3.5 Oppsummering grunnforhold
Grunnforholdene er ikke til hinder for gjennomførbarheten av prosjektet. Det vil alltid være en viss
risiko for ras, utglidninger osv. forbundet med store anleggsarbeider, men denne vurderes som
akseptabel. Sannsynligheten for større kvikkleireras er liten og det antas at lokale sikringstiltak vil
være tilstrekkelig.
Generelt vil det være større sannsynlighet for en uønsket hendelse ved driving av en tunnel enn ved
bygging av veg i dagen. Alternativene med mye veg i dagen vil derfor ha noe lavere risiko enn de med
mye tunnel i en anleggsfase. Manglende overdekningen over noen av tunnelene kan tvinge frem en
vertikalkurvatur som er brattere enn ønskelig og optimalisering av linjeføring må utredes videre i
neste planfase. Som det fremkommer av tabell 4-2 over er sannsynligheten for større skred/
utglidning svært liten på grunn av stedlige terrengforhold.
I området rundt Syverstad er sannsynligheten for en større utglidning størst, men også her vurderes
risikoen som liten. I neste planfase må ytterligere undersøkelser gjennomføres for å avdekke behov
for avbøtende tiltak der det er nødvendig. Sannsynligheten for mindre ras er noe større og det må
gjøres lokale tiltak for å begrense risiko. De identifiserte hendelsene er primært utløst av
anleggsarbeid, graving mv. og avbøtende tiltak må detaljeres i neste planfase.
Liten fjelloverdekning er først og fremst en utfordring i forhold til hva slags type tiltak og
prosjektering som må gjøres og er ikke noe stort problem i forhold til risiko og sårbarhet.
En rekke tiltak vil bidra til å redusere risiko i forbindelse med grunnarbeider. Forsiktig driving,
supplerende undersøkelser og boringer, sikring, og forsiktig sprengning er noen av disse.

4.4

Flom

4.4.1 Dagens situasjon
Det er forventet at årsnedbøren i Asker skal øke med 20-30 % i løpet av inneværende århundre (11). I
tillegg til en generell økning i årsnedbør ventes det økt nedbørsintensitet med store nedbørsmengder
over kort tid. Det har blitt utarbeidet flomsonekart og erosjonskart for vassdrag og vann i Asker
kommune (12). Kartet viser potensiell risiko i en relativt bred sone rundt Neselva og Askerelva.
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Figur 4-7: Flom- og erosjonsrisiko langs Neselva og langs Askerelva gjennom Asker sentrum (13)
4.4.2 Planforslaget
Ny E18 vil ikke være flomutsatt da alle foreslåtte alternativ går i bro høyt over de aktuelle
vassdragene, eller i tunnel under (alt. 1.B). På Nesbru foreslås det lokalveg (Billingstadsletta), gangog sykkelveg og bussveg på et areal som kan bli rammet av flom dersom det kommer mye nedbør
over lang tid. Flom på denne delen av anlegget vil ikke medføre risiko, men først og fremst være et
sårbarhetsproblem i fall kollektivtraseen skulle bli stengt over tid. Det er viktig at nye anlegg
planlegges med tanke på økte nedbørsmengder og hyppigere flom i fremtiden. Det må i senere
planfaser tas hensyn til økende ekstremværfrekvens og økt avrenning ved vurdering av fare for flom
og erosjon i Neselva og Askerelva. Behov for regulering av hensynssone – flom og andre avbøtende
tiltak må detaljeres etter nærmere undersøkelser.

4.5

Transport av farlig gods
Vegdirektoratet kan etter uttalelse fra vedkommende fagmyndighet treffe vedtak om meldeplikt for
transport av farlig gods, samt bestemme at transport av visse typer farlig gods på bestemte veger og i
bestemte vegtunneler bare skal være tillatt på særlige vilkår eller være helt forbudt. Vegdirektoratet
kan delegere denne myndigheten til vedkommende vegsjef. Alle vanlige tunneler med liten trafikk
kan som regel holdes åpne for transport av farlig gods. For tunneler i bystrøk, undersjøiske tunneler
og i lengre betongtunneler (senketunneler, tunneler direkte under bygninger etc.) bør det foretas
særlige vurderinger. Gjennom slike analyser skal det foretas en beregning og sammenligning av
risikoen for personskader og materielle skader ved kjøring gjennom tunnel og på alternativ rute (3).
Det er ingen restriksjoner for på transport av farlig gods i dagens situasjon, men temaet er stadig
aktuelt ikke minst sett i forhold til den store delen av veinettet som planlegges lagt i tunnel. Egen
forskrift gjelder for transport av farlig gods i enkelte tunneler i Oslo og lignende regelverk bør også
vurderes for tunnelene på E18 gjennom Asker og Bærum. En ulykke med farlig gods i tunnel vil kunne
gi katastrofale konsekvenser dersom mange personer oppholder seg i tunnelen på
ulykkestidspunktet. Samtidig kan en ulykke medføre behov for stengning av tunnelen over lengre tid.
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I en del tilfeller kan det være hensiktsmessig å la transport av farlig gods gå på hovedsamlevegen i
dagen. I Asker bor det mange mennesker tett på dagsstrekningen og det kan tale for at det er bedre
å kjøre farlig gods i tunnel. Det anbefales at relevante fagetater vurderer behov og muligheter
innenfor temaet og at det gjøres en regional/ nasjonal vurdering i forhold til transport av farlig gods.

4.6

Grunnforurensing
Det har ikke blitt gjort undersøkelser av grunnforurensing i forbindelse med utarbeidelse av
planforslaget. Kart fra Miljødirektoratet viser at det er registrert forurensing ved Hagaløkka og ved
Slippet på Holmen. Planområdets utstrekning og områdetype tilsier at det ikke er usannsynlig at det
er forurensing i grunnen også i andre deler av planområdet. Det må gjøres mer detaljerte
undersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av detalj- og reguleringsplan. Der det viser seg at
grunnen er forurenset må forurensede masser håndteres i henhold til forskrift.
I følge kart fra NGU er det ikke lokalisert alunskifer i Asker. Deler av planområdet går allikevel
gjennom områder med til dels høy radonforekomst og det er generelt mye skifer i området. I neste
planfase må det tas grunnprøver for å undersøke om det kan være alunskifer eller andre radonrike
masser i grunnen. Der det påtreffes denne type masser kan dette utløse krav til tiltak i anleggsfasen
og til deponering av masser.

Figur 4-8: Aktsomhetskart for Radon. Planområdet ligger innenfor de svarte linjene

4.7

Fare for grunnvannsenkning
Selv om de vurderte tunnelalternativene er ganske grunt liggende fjellanlegg, må vi gå ut ifra at de i
all hovedsak blir liggende under generell grunnvannstand i området. Fare for grunnvannsenkning er
derfor i høyeste grad til stede. Dersom vi videre antar at mye av bebyggelsen i området er
fundamentert på løsmasser, så er potensiale for setningsskader til stede. Det bør derfor generelt
kalkuleres med systematisk forinjeksjon i tunnelene. Det er for tidlig å fastsette grenseverdier for
hvor mye innlekkasje man skal akseptere i tunnelene, men foreløpig bør det tas høyde for et generelt
krav på ca. 5 liter/min. pr. 100m tunnel (begge løp).
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Usikkerhet ved analysen

5.1

Brudd på forutsetninger

Statens vegvesen Region øst
Usikkerhet ved analysen

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes.
Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres.

5.2

Usikkerhet i sannsynlighetsvurderinger
For mange typer hendelser finnes det ikke erfaringer eller etablerte metoder for å beregne frekvens
av ulike typer hendelser, eller modeller og metoder som kan gi eksakte beregninger av sannsynlighet.
I slike tilfeller må derfor sannsynligheten vurderes ut fra et faglig skjønn. Selv om dette er gjort av
kvalifisert personell med kompetanse innen det aktuelle fagområdet, vil det være en usikkerhet
knyttet til dette. Det samme gjelder for vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak.
Denne analysen er utført på kommunedelplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert.
Innenfor de rammer som kommunedelplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger.
Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette klare rammer
for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt over på dette
planstadiet, og som kan påvirke risikoen. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre
planarbeid og prosjektering.
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Oppsummering
Denne ROS-analysen har vurdert de ulike alternativene på et overordnet nivå og kun et fåtall
hendelser har blitt identifisert og plassert i risikomatrisen nedenfor. Kvantifisering av risiko hører i
større grad hjemme på neste plannivå når forslaget er mer detaljert. Analysen har vist at alle
alternativene er gjennomførbare.

6.1

Drifts- og anleggsperioden
I tabell 6-1 under er hendelsene summert opp i en risikomatrise. Matrisen viser en overvekt av
hendelsene der det gjort en kvantifisert vurdering havner innenfor grønn og gul sone. Ingen
hendelser er plassert i rød sone. For hendelsene som er plassert i gul sone er mulige mottiltak
foreslått og vurdert i teksten foran. Plasseringen i gul sone er først og fremst gitt av at det potensielt
er mennesker eller viktige samfunnsfunksjoner som kan bli berørt om hendelsene inntreffer.
Sannsynligheten er imidlertid så lav at forholdene innebærer en ”akseptert” risiko som er så lav som
man kan få til med et rimelig nivå på gjennomførte risikoreduserende tiltak.
Tabell 6-1: Risikomatrise for drifts- og anleggsfase
Konsekvens
Sannsynlighet

Menneske:
Lettere skadd
(1)

Menneske:
Hardt skadd
(2)

Menneske:
drept
(3)

Menneske:
Flere drept
(4)

1, 15

2, 3, 5, 7, 9, 11

Skjer hvert år
(6)
Skjer hvert 1.–5. år
(5)
Skjer hvert 5.–10. år
(4)

4, 6, 8, 1, 12

Skjer hvert 10.–20. år
(3)

13, 14

Skjer hvert 20.–60. år
(2)
Skjer sjeldnere enn
hvert 60. år (1)

6.2

Konklusjon
Analysen viser at alle de alternative løsningene er gjennomførbare. Det er ikke identifisert hendelser
knyttet til risiko og sårbarhet som er til hinder for videre vurdering av de ulike alternativene.
På noen punkter kreves det fravik fra vegnormalene, blant annet i forhold til avkjøringsrampe ved
Drengsrud, vekslingsstrekning ved Holmen og tunnelløsning for Syverstaddiagonalen. Det er
forutsatt at man gjennom de fravik som søkes fra vegnormalene kan dokumentere at valgte løsninger
vil oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
For parsell 1 vurderes det at alternativene har forholdsvis lik sårbarhet. 1.B har ulemper med noe
brattere stigning i vest enn 1.A, men har samtidig 3+3 felt i tunnel, som gir mindre sårbarhet enn 2+2
felt i 1.A. Begge alternativer medfører noe risiko i anleggsfasen, 1.A har partier med dårlig
overdekning og 1.B har en krevende åpen byggegrop ved sporområdet og Askerelva.
På parsell 2 vurderes kort tunnel som noe mindre sårbar enn lang tunnel, både ut fra at en lavere
tunnelandel reduserer sårbarheten generelt, og fordi tunnel i alt. 2.A har god vertikalkurvatur.
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På parsell 3 er alternativ 3B og 3.C vurdert som noe mer sårbare enn 3.A pga. tunnel, men løsningene
har på den annen side bedre kapasitet. Alternativ 3.A vil gi større risiko for tilbakeblokkering på
Røykenveien enn de øvrige alternativene fordi den møter hovedsamlevegen i rundkjøring. Dersom
det blir mye kø kan det øke risikoen for påkjørsler bakfra og for kollisjon i rundkjøringen. Samlet sett
er derfor ikke forskjellen i risiko og sårbarhet mellom løsningene stor.
I neste planfase må grunnforholdene undersøkes videre. Kartlegging av grunnen kan bidra til å finne
bedre løsninger der tunnelene får bedre overdekning og en bedre vertikalkurvatur. God planlegging
av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av eventuelle ulykker. Prosjektet i seg selv vil ikke
medføre større farer enn hva som kan aksepteres.
Tabell 6-2: Oppsummeringstabell risiko og sårbarhet
Alternativ

Risiko – og sårbarhet i driftsfase

Risiko og sårbarhet i
anleggsfase

Tunnelsikkerhet Avvikssituasjoner
Parsell 1: E18 Drengsrud–Høn
1.A: Tunnel
Strekning med
Hovedsamleveg i dagens E18
Hagaløkka og
>3% stigning i
trasé gir et godt
Lensmannsliabegge tunnelene omkjøringsalternativ og lav
Jørgensløkka
sårbarhet i avvikssituasjoner

1.B: Tunnel
Strekning med
Drengsrud-Fusdal >3% stigning i
tunnelen

Hovedsamleveg i dagens E18
trasé gir et godt
omkjøringsalternativ og lav
sårbarhet i avvikssituasjoner

Andre forhold
Overgang fra 100 til 80 km/t
ved inngang til parsellen
medfører høy hastighet på
østgående trafikk i nedoverbakken ved Drengsrud og inn
mot kurve ved Oreholt samt
tunnelmunning Hagaløkkatunnelen. Raske vekslinger
mellom tunnel og dagsone
ved kryssing av jernbanen gir
noe økt risiko.
Overgang fra 100 til 80 km/t
ved inngang til parsellen
medfører høy hastighet på
østgående trafikk i nedoverbakken ved Drengsrud og inn
mot kurve ved Oreholt samt
tunnelmunning Askertunnelen

Liten overdekning ved Asker
vgs og Hagaløkka medfører
behov for forsiktig driving av
tunnel. Ved Hagaløkka
etableres forskjæring i en
åpen byggegrop tett opp til
blokkene.

Byggegrop for
løsmassetunnel under
sporområdet ved Asker
stasjon er utfordrende med
hensyn til kombinasjonen
krevende grunnforhold,
flomrisiko og nærhet til spor
i drift. Dette krever nøye
planlegging.
.

Parsell 3: Røykenveien
3.A: Kollektivfelt Ingen tunneler
langs dagens veg
fra Lensmannslia
til Fusdal

3.B Ny veg i
tunnel
Lensmannslia–
Fusdal
3.C Ny veg i
tunnel
Lensmannslia–
Jørgensløkka
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Strekning med
>3% stigning i
tunnel. Kryss i
begge ender av
tunnel.
Strekning med
>3% stigning i
tunnel. Kryss i
begge ender av
tunnel.

Lensmannslia er omkjøringsveg Lavere kapasitet enn de andre
ved avvik
løsningene, større risiko for
kø. Tofelts veg uten midtdeler
på deler av strekningen

Lensmannslia og dagens veg
mot sentrum er omkjøringsveg
ved avvik

Lensmannslia og dagens veg
mot sentrum er omkjøringsveg
ved avvik

Desember 2015

Ombygging vegen i dagen
samtidig som den brukes vil
gi midlertidige omlegginger
som gir trafikale
utfordringer og noe økt
risiko for ulykker
Etablering av påhugg og
tunnelportaler vil med-føre
langvarige omleg-ginger på
deler av strekningen
Enklere å bygge enn 3.B
grunnet mindre konflikt
med dagens veg
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Risiko – og sårbarhet i driftsfase

Tunnelsikkerhet
Parsell 2: E18 Høn–Slependen
2.A: Tunnel
E18-tunnel har
Holmen-Nesbru god vertikalkurvatur.
Syverstaddiagonalen har kort
tunnel med toveis
trafikk (fravik,
risiko for
møteulykker)
2.B: Tunnel Haga- Strekning med
Nesbru
>3% stigning i
E18-tunnel.
Syverstaddiagonalen har kort
tunnel med toveis
trafikk (fravik,
risiko for
møteulykker)

123134-PLAN-RAP-009

Risiko og sårbarhet i
anleggsfase

Avvikssituasjoner

Andre forhold

Hovedsamleveg i dagens E18
trasé gir et godt
omkjøringsalternativ og lav
sårbarhet i avvikssituasjoner

Krever fravik for etablering av
vekslingsstrekning GrønliaHolmen.
Syverstaddiagonalen er
planlagt med lavere standard
enn vegnormalene tilsier,
men i tråd med standard på
Slemmestadveien for øvrig

Fra Høn til Holmen vil
ombygging av E18 i dagen
samtidig som den brukes vil
gi midlertidige omlegginger
som gir trafikale
utfordringer og noe økt
risiko for ulykker.

Hovedsamleveg i dagens E18
trasé gir et godt
omkjøringsalternativ og lav
sårbarhet i avvikssituasjoner

Syverstaddiagonalen er
planlagt med lavere standard
enn vegnormalene tilsier,
men i tråd med standard på
Slemmestadveien for øvrig

Liten/ ingen overdekning
ved Hofstad medfører åpen
byggegrop ved støpning av
betongtunnel. Sikring av
byggegrop ved barneskolen
vil være spesielt viktig. Kan i
stor grad bygges uavhengig
av dagens E18-trafikk
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