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Forord
Statens vegvesen Region øst har sammen med Asker kommune og i samråd
med andre fagmyndigheter satt i gang planarbeid for vegsystemet i E18korridoren i Asker.
Som grunnlag for valg av alternativ skal det utarbeides en kommunedelplan
med konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens kap. VII-a. Formell
avklaring for ny vegtrasé skal skje gjennom godkjenning av
kommunedelplanen i Asker kommune.
Foreliggende delrapport dokumenterer registreringer og verdivurdering for
temaet nærmiljø og friluftsliv og vurderer konsekvensene av de ulike
vegalternativene.

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

Hos Statens vegvesen Region øst er Knut Gløersen prosjektleder og Sølve
Jerm planprosessleder.
Til å gjennomføre utredningen for nærmiljø og friluftsliv har Statens
vegvesen Region øst engasjert Multiconsult AS. Arbeidet ble utført i perioden
november 2012 til oktober 2015.

Oslo, oktober 2015

Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært Gunnar Bratheim. Han har også
vært ansvarlig for å utarbeide denne rapporten.
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0
0.1

Sammendrag
Innledning

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

0.2

 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.

Tiltaket

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

Figur 0-1: Normalprofil for 4-felts E18

Tiltaket omfatter:
 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen.
 Planskilte kryss for E18 ved Drengsrud/
Oreholt, Fusdal, Holmen/Nesbru og
Slependen.
 Bussveg langs E18 korridoren.

123134-PLAN-RAP-005

Figur 0-2: Normalprofil for 6-felts E18

Oktober 2015

SIDE 7

Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

0.2.1

Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn

0.2.2

Parsell 2 E18 Høn–Slependen

0.2.3

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

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

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

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

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

Alternativ 2.A: E18 med tunnel Holmen–Nesbru

Alternativ 3.A: Kollektivfelt langs dagens veg

Alternativ 3.B: Tunnel Lensmannslia–Fusdal

Alternativ 1B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal

Alternativ 2.B: E18 med tunnel Haga–Nesbru

Alternativ 3.C: Tunnel Lensmannslia–
Jørgensløkka

Begge alternativer inkluderer ny tilkobling av
Slemmestadveien med Syverstaddiagonalen.
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Figur 0-3: Samlekart for alternativer E18
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0.3

Metode

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

Dagens situasjon og verdier

0.4.1 Overordnede karakteristiske trekk
Influensområdet har middels tett til tett
bebyggelse, har flere idrettsanlegg og friluftsområder som er mye brukt, og har generelt
mange verdifulle områder i forhold til temaet
nærmiljø og friluftsliv.
Korridoren langs E18 er i dagens situasjon og 0alternativet sterkt støyutsatt, både i
sentrumsområdet og på strekningen Høn–
Slependen.

Figur 0-4: Befolkningstall i Asker kommune fra og
med 1970 og fram til dag, samt prognose fram til
2040

Gang- og sykkelvegnettet gjennom Asker er
generelt mangelfullt og med varierende standard.
Transportsyklister mangler et gjennomgående
tilbud fra vestsiden av Asker sentrum mot
Sandvika.
Befolkning
Askers befolkning har hatt en betydelig vekst de
siste tiårene, og prognoser fra SSB viser at
veksten vil fortsette også framover. Dagens
befolkning i Asker er rett i underkant av 60 000
innbyggere. I 2030 antas dette i SSBs scenario for
middels vekst å ha økt med om lag 10 000.

Oktober 2015
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0.4.2 Verdisatte delområder
Influensområdet er en tettvevd mosaikk av
boligområder med ulik tetthet og karakter,
næringsområder med ulike typer av
virksomheter, sentrumsområder med variert
sammensetning, noen få skogkledde
friluftsområder og spredte landbruksområder.
Ut fra metodikken i håndbok V712 skal
delområder være enhetlige med hensyn til verdi,
og de store variasjonene i områdenes karakter
gjør at man får svært mange ulike delområder. I
alt er det vurdert verdi for 35 ulike delområder.
En fullstendig oversikt er gitt i tabell 5-3 bak i
rapporten.
De største verdiene i området er knyttet til mye
brukte friluftsområder og idrettsanlegg, skolene,
og områder med tett boligbebyggelse.

Figur 0-7: Asker videregående skole

123134-PLAN-RAP-005

Figur 0-5: Tursti/lysløype i Grønlia
Områdene med stor verdi mellom Drengsrud og
Høn er:
 Sentrumsområdet og skolene (Asker vgs. og
Hagaløkka) som har høy besøkstetthet.
 Hagaløkka, som er et boligområde med høy
tetthet.
 Føyka – viktig idrettsanlegg hvor størstedelen
planlegges utviklet til tett
sentrumsbebyggelse.

Figur 0-8: Fusdal gård og Røykenveien
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Figur 0-6: Støytiltak langs dagens E18 ved Nesbru
Fusdal/Nordre Bondi og Ånnerud/Askerhagen er
boligområder som er gitt middels til stor verdi.
For Fusdalområdet er planlagt boligutvikling
tillagt vekt. Tilsvarende medfører planer for
boliger på Hønsjordet at dette området gis
middels til stor verdi. Vanlige enebolig/småhusområder for øvrig er gitt middels verdi,
og de fleste næringsområdene har såpass høy
besøkstetthet at de oppnår middels verdi.

Figur 0-9: Boligbebyggelse i Lerkeveien
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Mellom Høn og Slependen har følgende områder
fått stor verdi:
 Hofstad skole og de videregående skolene på
Nesbru, som har høy besøkstetthet.
 Idrettsanlegget på Holmen.
 Friluftsområdene i Grønlia, som er svært mye
brukt.
Flere delområder har fått middels til stor verdi, av
noe ulike årsaker. Boligområdene i BillingstadliaLilleåsen og Mellom-Nes-Grønsundåsen har
middels til høy tetthet. Området ved Holmen
kirke har middels boligtetthet, men barnehage og
kirke drar verdien noe opp. Området
Billingstadsletta vest har lav verdi i dagens
situasjon, men er planlagt transformert til
boligområde med høy tetthet. SlependrennaNesøya har et mye brukt friluftsområde på
sommerstid.

Figur 0-10: De sentrale delene av Asker sentrum

SIDE 12

Næringsområdene langs E18 og Billingstadsletta
er gitt liten og liten til middels verdi, da disse
hovedsakelig har få tilbud rettet mot nærmiljøet
og liten til middels besøkstetthet. Unntaket er
handelsområdet på Slependen, hvor noen deler
har større besøkstetthet. Verdien for området
Billingstadsletta øst - Slependen totalt sett er
imidlertid vurdert som liten til middels.

Figur 0-11: Blokkene ved Hagaløkka
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Figur 0-12: Idrettsanlegget på Føyka
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0.5

Konsekvenser

0.5.1 Alternativ 0
0-alternativet er et sammenligningsalternativ og
skal beskrive og analysere hvordan forholdene vil
utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom
prosjektet ikke blir gjennomført. Trafikkmodellen
viser at trafikken på dagens E18 og andre
hovedveger vil øke med oppimot 30 % i forhold til
dagens situasjon. Som følge av trafikkøkningen vil
støy og luftforurensing øke noe. Situasjonen for
gående og syklende vil være som i dag, med et
ufullstendig gang- og sykkelvegnett. 0-alternativet
er sammenligningsgrunnlaget, og har per
definisjon ingen konsekvenser.
0.5.2

Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn

Alternativ 1.A

Ny E18 vil senkes inn mot tunnelpåhugg under
Drammensveien og E18 og tilhørende
rampesystem beslaglegger noe areal fra
næringsområdet Drengsrudbekken. Ny avkjørsel
til området er også nødvendig. På motsatt side

SIDE 14

blir det inngrep i parkeringsarealene til et av
kontorbyggene i Solbråveien. Trafikken på
Drammensveien reduseres, samtidig som den
utvides med kollektivfelt, og kollektivtrafikken får
mer forutsigbar framkommelighet. Ny gangbru
over E18 gir vesentlig bedre forbindelser mellom
områdene nord og sør for vegen.
Ny E18 vil komme nærmere Hagaløkka skole enn
dagens veg. Støyskjermingstiltak rundt
tunnelmunningen vil sikre at støynivåene ikke
øker, men lokal skjerming vil være nødvendig.
Nivåene av luftforurensning vil bli noe lavere enn
i 0-alternativet, som følge av tunnel med
luftetårn. For elever i sentrumsområdet blir
barrierevirkningen av E18 i forhold til skolevegen
redusert.
Ny E18 blir lagt i tunnel under Hagaløkka, mens
dagens veg blir nedgradert til hovedsamleveg.
Støynivået ved Hagaløkka vil bli sterkt redusert,
selv om hovedsamlevegen vil ha betydelig trafikk.
Hovedsamlevegen vil imidlertid ha en annen
karakter enn motorvegen, med lavere hastighet
og mulighet for å etablere kryssinger i plan.
Barrierevirkningen blir dempet noe, men vil
fremdeles være vesentlig. Utvidelse av
Drammensveien med kollektivfelt vil også gi en
del inngrep i boligeiendommer langs denne
strekningen, men uten at boliger må innløses.
Nivåene av luftforurensning vil være vesentlig
lavere enn i 0-alternativet. Blokkene nærmest

Oktober 2015

vestre tunnelmunning vil være noe utsatt for støy
fra vegbruene over jernbanen.
I alternativ 1.A vil det kun være selve E18-bruene
som belaster sentrumsområdet med støy, i tillegg
til hovedsamlevegen i dagens E18-trasé.
Barrierevirkningen vil reduseres, og
støysituasjonen i sentrum blir vesentlig forbedret.
I Lerkeveien må 5 boliger innløses, for å gi plass til
bussveg og hovedsykkelveg langs E18.
Gjenværende boliger vil skjermes med
terrengforming og støyskjerm, slik at
støyforholdene blir noe bedre enn i dag.
Forbi Hønsjordet vil E18 utvides til 6 felt i dagens
trasé og bussveg og hovedsykkelveg etableres på
nordsiden av vegen. To korte miljølokk vil erstatte
dagens kryssinger og redusere barrierevirkningen
av E18. Terrengforming og støyskjerming vil gjøre
støyforholdene noe bedre enn i dag.
Alternativ 1.A gir store forbedringer for
Hagaløkkaområdet, selv om vegen vil komme noe
nærmere Hagaløkka skole. Det vil bli vesentlig
redusert støynivå på det meste av parsellen og
redusert barrierevirkning på tunnelstrekningene
under Hagaløkka og fra Lensmannslia til
Fusdal/Jørgensløkka. Hovedsamlevegen i dagens
E18-trasé gjør imidlertid at det fremdeles vil være
noe støy og barrierevirkning langs dagens E18korridor. Forbi Hønsjordet vil vegen utvides i
forhold til i dag, men terrengforming,
støyskjerming og miljøtiltak gir likevel en
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forbedring i forhold til 0-alternativet. Konsekvensen vurderes som middels positiv (+ +).
Alternativ 1.B

miljølokk vil erstatte dagens kryssinger og
redusere barrierevirkningen av E18.
Terrengforming og støyskjerming vil gjøre
støyforholdene noe bedre enn i dag.
Alternativ 1.B gir samlet sett store forbedringer
for Hagaløkkaområdet og sentrum. Det vil bli
vesentlig redusert støynivå og redusert
barrierevirkning på tunnelstrekningen fram til
Fusdal. Hovedsamlevegen i dagens E18-trasé gjør
imidlertid at det fremdeles vil være noe støy og
barrierevirkning langs dagens E18-korridor.

Vest for Hagaløkka har 1.B tilsvarende
konsekvenser som 1.A.
For Hagaløkka vil støynivå og luftforurensning bli
redusert i enda større grad enn i alt. 1.A, da E18
ikke lenger har dagsone eller bru nær boligområdet. Kun hovedsamlevegen vil bidra med
miljøbelastning. Tilsvarende vil sentrumsarealene
fra Asker stasjon og østover mot Fusdal få sterkt
redusert støy og luftforurensning sammenliknet
med 0-alternativet. Trafikken på
hovedsamlevegen blir noe mindre enn i 1.A, da
mer av trafikken går i E18-tunnelen

Kryssområdet på Fusdal medfører betydelig
arealbeslag og konflikter med bebyggelse. 13
boliger i Lerkeveien og to boliger sør for E18 må
innløses.
Forbi Hønsjordet vil vegen utvides i forhold til i
dag, men terrengforming, støyskjerming og
miljøtiltak gir likevel en forbedring i forhold til 0alternativet. Konsekvensen vurderes som middels
til stor positiv (+ +/+ + +).

Kryssområdet på Fusdal beslaglegger betydelige
arealer og gir store konflikter med boligområdet i
Lerkeveien. 13 boliger må innløses her, og to
boliger innløses sør for E18.
Forbi Hønsjordet vil E18 utvides til 6 felt i dagens
trasé og bussveg og hovedsykkelveg etableres på
nordsiden av vegen. En bred gangbru og et kort
123134-PLAN-RAP-005

0.5.3

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

Alternativ 3.A kollektivfelt langs dagens veg

Utvidelse av Røykenveien til fire felt vil beslaglegge noe areal og øke barrierevirkningen på
strekningen mellom Lensmannslia og dagens E18.
Etablering av ny veglinje inn mot hovedsamlevegen vil også beslaglegge noe areal i næringsområdet langs dagens E18, og ett næringsbygg
må innløses. Støy og luftforurensning endres i
liten grad
Samlet vurderes alternativet å ha liten negativ
konsekvens (-).
Alternativ 3.B Røykenveien i tunnel
Lensmannslia-Fusdal

Utvidelse av Røykenveien til fire felt og etablering
av tunnelpåhugg vil beslaglegge areal og øke
barrierevirkningen på strekningen mellom
Figur 0-13: Kryss ved Fusdal i alt. 1.B
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Lensmannslia og Bleikerveien. På
tunnelstrekningen mellom brannstasjonen og
Fusdal vil alternativt medføre at trafikkmengden
reduseres vesentlig på dagens veg. Støy og
barrierevirkning vil dermed også reduseres
betydelig. Boligtettheten i området vil trolig
kunne bli høyere enn i 0-alternativet.

Tunnelpåhugg og rundkjøring vil beslaglegge areal
på jordet ved Jørgensløkka, som er et framtidig
utbyggingsområde. Adkomstveg mot sør får
nærføring til boliger.
Samlet vurderes alternativet å ha middels positiv
konsekvens (+ +).

Tunnelpåhugg og ramper vil beslaglegge areal i
næringsområdet ved Jørgensløkka, og noen
mindre næringsbygg og et kontorbygg må
innløses.
Samlet vurderes alternativet å ha middels positiv
konsekvens (+ +).
Alternativ 3.C Røykenveien i tunnel
Lensmannslia-Jørgensløkka

Figur 0-14. Tunnelpåhugg i sør for Røykenveien
alternativ 3.C

ved Fusdal, Jørgensløkka og Lerkeveien er 1.A
bedre enn 1.B, men totalt sett kommer 1.B best
ut.
For parsell 3 Røykenveien er rangeringen som
følger:
1.
2.
3.
4.

Alternativ 3.C ny Røykenvei i tunnel
Alternativ 3.B ny Røykenvei i tunnel
Alternativ 0
Alternativ 3.A langs dagens veg

Alternativ 3.B og 3.C gir stor reduksjon i støy og
barrierevirkning på tunnelstrekningene og er
rangert som klart bedre enn 0-alternativet. 3.C
har noe lengre tunnel som avlaster et større
område, men gir samtidig nye inngrep ved nordre
munning nær Jørgensløkka. Samlet sett vurderes
3.C som svakt bedre enn 3.B, selv om de har
samme vurdering på konsekvensskalaen.

0.5.4 Oppsummering parsell 1 og 3
En rangering av alternativene på parsell 1 fra best
til dårligst er:
Utvidelse av Røykenveien til fire felt og etablering
av tunnelpåhugg beslaglegger noe areal lokalt
vest for brannstasjonen. På tunnelstrekningen
mellom brannstasjonen og Jørgensløkka vil
alternativet medføre at trafikkmengden
reduseres vesentlig på dagens veg. Støy og
barrierevirkning vil dermed også reduseres
betydelig. Boligtettheten i området vil trolig
kunne bli høyere enn i 0-alternativet.
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1.Alternativ 1.B
2.Alternativ 1.A
3.Alternativ 0
Begge utbyggingsalternativene er vurdert å gi
positive virkninger, og 0-alternativet rangeres
dermed sist. Tunnelløsningen under jernbanen gir
vesentlig større gevinster i form av redusert støy,
luftforurensing og barriere for Hagaløkka og
sentrum enn bruløsningen i 1.A. For områdene
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Tabell 0-1: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv parsell 1 og 3. Alternativ 0 er ikke vist
E18

Røykenveien

Alt. 1.A
Delområde

Verdi

1. Drengsrud-Borgentoppen

M

2. Næring Drengsrud-Oreholt

L/M

3. Ånnerud-Askerhagen

M/S

4. Føyka

S

5. Hagaløkka skole

S

6. Hagaløkka

S

7. Sentrum

S

8. Asker vgs

S

9. Næring Lensmannslia-Røykenveien

L/M

10. Nordre Bondi

M/S

11. Næring Fusdal

L

12. Askerveien-Lerkeveien

M

13. Hønsjordet
15. Undelstad-Reistad
Veg- og stinett for gående og
syklende
Samlet konsekvens
Rangering
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M/S
M
L/M

Omfang

Alt. 1B

Konsekvens Omfang

Lite positivt

+

Intet til lite
positivt
Lite til middels pos.
Lite til middels pos.

0/+
+/+ +
++

Lite positivt

+

Middels
positivt
Middels
positivt
Middels
positivt
Intet til lite
negativt
Middels
positivt
Intet til lite
positivt

+ +/
+++
+ +/
+++
+ +/
+++

0

Lite positivt

0/-

Stort pos.

Konsekvens

Lite positivt

Omfang

Alt. 3.B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.C

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

+

Intet til lite
positivt
Lite til middels pos.
Lite til middels pos

+/+ +

Lite positivt

+

Stort positivt

++++

0/+

++

Middels til
stort positivt
Middels til
stort positivt
Middels
positivt
Middels til
stort positivt

+++
+++
+/+ +

Lite negativt

-

+++

Lite negativt

-

Lite negativt

0/-

Intet til lite
negativt

0

+

Middels
negativt

– –

+/+ +

Lite positivt

+

+/+ +

Lite til middels pos.

+/+ +

++

Stort pos.

++

++

Lite til
middels pos
Lite til middels pos.

Alt. 3.A

Lite til middels
neg.
Middels til
stort pos
Intet til lite
negativt

+++
0

Lite positivt.

+

Middels til
stort pos
Lite til middels
positivt

Lite til middels
neg.

++

+++

–

++

++

2

1

3

2

1
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0.5.5

Parsell 2 E18 Høn-Slependen

Alternativ 2.A: E18 i tunnel Holmen–Nesbru, med
Syverstaddiagonalen

I alternativ 2.A vil E18 utvides til fullverdig 6-felts
veg med skuldre i dagens trasé fra Høn til
Hofstad. Dette innebærer en breddeutvidelse og
opprusting av dagens veg.
For områdene Høn-Hofstad og Undelstad-Haga vil
endringene på selve E18 gi små konsekvenser,
men etablering av bussveg og hovedsykkelveg på
sørsiden av E18 vil medføre store inngrep på
strekningen fra Undelstad til Reistad. Et stort
antall boliger må innløses, men de gjenværende
boligene får vesentlig bedre skjerming enn i 0alternativet.
Lokk ved Hofstad vil bedre tverrforbindelsene og
redusere støy lokalt ved Hofstad skole.

forstyrrelser for friluftsområdene, men vegen
ligger lavt i terrenget og i god avstand fra
boligene på Reistad, slik at disse blir lite påvirket.
Vest for Holmenkrysset går E18, inklusive
trafikken fra Syverstaddiagonalen, inn i tunnel, og
firefelts hovedsamleveg etableres i dagens E18trasé. Dette medfører at områdene langs dagens
E18 mellom Holmen og Nesbru får betydelig
redusert støy og luftforurensning. Kort lokk ved
Ravnsborg bedrer tverrforbindelsene over
hovedsamlevegen.
Ved Holmenkrysset, Nesbru og Billingstadsletta
vest vil det være nødvendig å innløse noen
næringsbygg og et mindre antall boliger for å
etablere sykkelveg og bussveg.
Tunnelmunning ved Nesbru vil kreve innløsning
av tre boliger ved påhugget. Øst for tunnelen vil
breddeutvidelse medføre inngrep inn mot
Grønsundåsen. Det blir etablert et kort lokk (ca
80 m) som vil gi bedre tverrforbindelser og
reduserer støy lokalt.
På Slependen vil nytt veganlegg beslaglegge et
større areal enn før. Ny strandsone med turveg
koblet til hovedsykkelveg ved Sandviksveien,
samt en rekke nye gang- og sykkeltraseer bedrer
forholdene for gående og syklende vesentlig i
dette området.

Rampesystemer til og fra Syverstaddiagonalen vil
medføre nye veglinjer over jordene ved
Syverstad. Dette vil medføre noe støy og
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Holmen sentrum og Fekjan blir avlastet for
trafikk, noe som gir store positive konsekvenser
for sentrumsområdet på Holmen og bebyggelsen
langs Fekjan.
Gjennomgående bussveg og hovedsykkelveg vil
innebære bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikk
og et sterkt forbedret tilbud for syklende.
Avlasting av arealer langs dagens E18 på
tunnelstrekningen og langs Holmen og Fekjan,
sammen med vesentlige forbedringer for gående
og syklende, gjør at de positive effektene av
alternativ 2. A er klart større enn de negative
konsekvensene av arealinngrepene. Alternativ 2.A
har liten til middels positiv konsekvens (+/++).
Alternativ 2.B: E18 i tunnel Haga–Nesbru, med
Syverstaddiagonalen

Fra Høn til Haga gir 2.B tilsvarende konsekvenser
som 2.A. Påhugget for ny E18 tunnel blir etablert
vest for Hofstad skole, og vil medføre inngrep i
bebyggelsen her. Rampe over tunnelportalen vil
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innebære en ny veglinje tettere på bebyggelsen
enn i dag.
Fra tunnelmunningen og østover til Holmen vil
det etableres bussveg og hovedsamleveg i dagens
E18 trasé. Syverstaddiagonalen kobles inn på
hovedsamlevegen vest for Grønlia. Inngrep i
Grønlia unngås, mens veglinjen over jordene på
Syverstad gir tilsvarende konsekvenser som i
alternativ 2..
E18 tunnelen medfører at områdene langs
dagens E18 mellom Haga og Nesbru får redusert
støy og luftforurensning sammenliknet med alt. 0,
men trafikken på hovedsamlevegen mellom
Holmen og Nesbru vil være vesentlig høyere enn i
2.A, slik at miljøgevinsten er noe mindre enn for
dette alternativet. Som i 2.A vil kort lokk ved
Ravnsborg bedre tverrforbindelsene over
hovedsamlevegen, og dagens Holmenkryss
erstattes av en rundkjøring.

Figur 0-17: Eneboliger og småhusbebyggelse ved
Undelstad
for sentrumsområdet på Holmen og bebyggelsen
langs Fekjan.
Som for alternativ 2.A vil gjennomgående bussveg
og hovedsykkelveg innebære bedre
tilgjengelighet til kollektivtrafikk og et sterkt
forbedret tilbud for syklende.

Figur 0-18: Gang- og sykkelveg under E18 fra
Undelstad mot Hønsjordet
Avlasting av arealer langs dagens E18 på
tunnelstrekningen og langs Holmen og Fekjan,
sammen med vesentlige forbedringer for gående
og syklende, gjør at de positive effektene av
alternativ 2.B er vesentlig større enn de negative
konsekvensene av arealinngrepene. Alternativ 2.B
har middels positiv konsekvens (+ +).

Ved Holmenkrysset, Nesbru og Billingstadsletta
vest vil det være nødvendig å innløse noen
næringsbygg og et mindre antall boliger for å
etablere sykkelveg og bussveg.
Tunnelmunning ved Nesbru er lik som i 2.A og vil
kreve innløsning av boliger ved påhugget.
Inngrepene i Grønsundåsen er også tilsvarende
som i 2.A
Holmen sentrum og Fekjan blir avlastet for
trafikk, noe som gir store positive konsekvenser
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Figur 0-15: Reistad

Figur 0-16: Dagens E18 fra gangbrua ved Hofstad
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Tabell 0-2: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv parsell 2. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens
for alle delområder (samlet konsekvens er 0) og er rangert som nr. 3
E18 alt. 2.A
Delområde

Verdi

E18 alt. 2. B

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens
+

14. Høn-Hofstad

M

Intet til lite positivt

0/+

Lite positivt

15. Undelstad-Reistad

M

Middels til stort neg.

– –/– – –

Intet til lite positivt

0/+

16. Hofstad skole

S

Middels positivt

+ +/+ + +

Stort positivt

++++

17. Syverstad

M

Middels negativt

––

Lite til middels negativt

–/– –

18. Grønlia

S

Lite til middels negativt

––

Lite pos.

+

19. Hval/Syverstadkollen

M

Lite til middels pos.

+/+ +

Lite til middels pos.

+/+ +

20. Næring Holmen

L/M

Lite til middels positivt

+

Middels til stort pos.

+/+ +

21. Holmen sentrum

M/S

Stort positivt

+++

Stort positivt

+++

22. Holmen idrettsanl.

S

Middels positivt

+ +/+ + +

Middels positivt

+ +/+ + +

23. Holmenåsen-Fekjan

M

Stort positivt

+++

Stort positivt

+++

24. Torstadåsen

M

Middels positivt

++

Lite til middels positivt

+/+ +

L/M

Middels til stort pos.

++

Middels positivt

+/+ +

S

Lite til middels neg.

––

Lite til middels neg.

––

27. Mellom-Nes og Grønsundåsen

M/S

Intet til lite positivt

0/+

Intet til lite positivt

0/+

28.Vestre Nes – Holmen kirke

M/S

Lite positivt

+

Lite positivt

+

29. Billingstadsletta vest

M/S

Lite positivt

+

Lite positivt

+

30. Billingstadlia-Lilleåsen

M/S

Lite positivt

+

Lite positivt

+

31. Billingstadsletta øst-Slependen

L/M

Lite positivt

+

Lite positivt

+

32. Gyssestad nord

M

Lite positivt

+

Lite positivt

+

33. Gyssestad sør

M

Lite positivt

+

Lite positivt

+

34. Slependrenna-Nesøya

M/S

Intet til lite positivt

0/+

Intet til lite positivt

0/+

Veg- og stinett for gående og syklende

L/M

Stort positivt

++

Stort positivt

++

25. Nesbru
26. Skolene på Nesbru

Samlet konsekvens
Rangering

SIDE 20
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2
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0.5.6 Oppsummering parsell 2
Begge utbyggingsalternativene er vurdert å gi
positive virkninger, og 0-alternativet rangeres
dermed sist. Løsningen med E18 i dagen gir store
konflikter i området Undelstad-Haga-Reistad i
alternativ 2.A, hvor det blir store inngrep langs
dagens veg og en rekke hus må innløses.
Inngrepene i dette området er forholdsvis store
også i alternativ 2.B, men her får deler av
området også vesentlige forbedringer som følge
av at E18 legges i tunnel. Alternativ 2.A gir litt
større konflikter enn 2.B ved Grønlia, som følge
av en bredere vegkorridor i området.
Mellom Holmen og Nesbru vil begge alternativer
gi betydelige forbedringer som følge av at E18
legges i tunnel. Alt. 2.A har størst positive effekter
på strekningen, siden dette alternativet medfører
minst trafikk på hovedsamlevegen.
Alle alternativer gir store forbedringer langs
Slemmestadveien gjennom ved Holmen.
Syverstaddiagonalen innebærer noe konflikt med
friluftsområdene ved Syverstad og Grønlia.
Begge alternativer gir økt arealforbruk til
vegformål på strekningen Nesbru-Slependen,
men samtidig forbedringer i form av bedre
støyskjerming og bedre forhold for kollektiv-,
gang- og sykkeltrafikk.
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Rangeringen er som følger:
1.Alternativ 2.B
2.Alternativ 2.A
3.Alternativ 0

0.6

Konsekvenser i anleggsperioden

Områder som vil ha særlige utfordringer med
hensyn til anleggsgjennomføring nær boliger eller
andre følsomme områder er:
 Hagaløkka: Tunnelpåhugg tett inntil blokkene.
 Asker videregående skole: tunnelpåhugg tett
inntil skolebygget.
 Sørsiden av E18 Høn-Haga-Reistad: Langvarig
anleggsaktivitet tett inntil boligene i området.
En rekke boliger må også rives.
 Haga og Hofstad: Etablering av tunnelpåhugg
og åpen byggegrop for løsmassetunnel i
alternativ 2.B.
 Hofstad skole: Langvarig anleggsaktivitet tett
inntil skolen.
 Holmen kirke/Grønsundåsen: Langvarig og
støyende anleggsaktivitet og midlertidig
trafikkomlegging tett inntil flere boliger.

0.7

Avbøtende tiltak

Støyskjermingstiltak
Langs hovedsamlevegen i sentrumsområdet er
det ikke lagt opp til skjerming, da denne vil få et
gatepreg. Her bør man aktivt legge opp til bruk av
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bygg som skjerming gjennom kommunens
arealplanlegging. Bruk av næringsbygg som
støyskjermer kan også vurderes på egnede
tomter langs E18.

0.8

Oppfølgende undersøkelser

Støyberegninger
På dette planstadiet er det foretatt
støyberegninger for alle alternativer. I den videre
detaljeringen av valgt alternativ vil det bli utført
mer nøyaktige beregninger for hver enkelt bolig
som står i fare for å bli utsatt for støy over
grenseverdiene. Dette vil danne grunnlag for
detaljerte støytiltak som lokal støyskjerming og
fasadetiltak for berørte boliger med uteplasser.
Innløsning kan også være en mulighet om det
ikke er mulig å tilfredsstille støykravene.
Plan for Ytre miljø (YM-plan)
I forbindelse med reguleringsplanarbeid og videre
prosjektering skal det utarbeides en YM-plan
(ytre miljø) for å sikre at nødvendige hensyn blir
tatt gjennom anleggsfasen. Hovedformålet med
YM-planen er å sørge for at alle krav til det ytre
miljøet blir videreført fra reguleringsplan og
ivaretatt i kontraktene. Dette kan gjelde alt fra
ivaretakelse av sårbar natur og dyreliv,
forurensning til anleggsstøy, linjeføring og
estetikk.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

E18 går gjennom Asker kommune fra Lierskogen i
Lier kommune i Buskerud til Bærums grense ved
Slependen. Strekningen gjennom Asker inngår i
planarbeidet for Vestkorridoren, som brukes som
betegnelse på E18 mellom Framnes i Oslo og
Asker sentrum. Vegstrekningen er en svært viktig
nasjonal transportkorridor, samtidig som den er
den sentrale transportåren for lokal og regional
trafikk vest for Oslo.
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:
Kø - dårlig framkommelighet for alle
trafikantgrupper
Dagens situasjon i E18-korridoren gjennom Asker
er preget av langvarige rushperioder, med lav
gjennomsnittshastighet både morgen og
ettermiddag. Rushet varer typisk tre timer, og
hastigheten er ned mot 20 km/t på strekningen
mellom Asker og Skøyen vest i Oslo. For
næringslivet gir forsinkelsene store tap ved økt
transporttid, forsinkete leveranser og dårlig
forutsigbarhet. Køene på E18 forplanter seg også
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tilbake langs Røykenveien, Slemmestadveien og
lokalvegnettet i Asker sentrum.
Dårlig tilrettelegging for buss
Busstrafikken i E18-korridoren har i dag store
framkommelighetsproblemer i rushtrafikken. Avog påkjøringsramper i kryss bryter
kollektivfeltene mange steder, slik at bussene blir
stående i samme kø som privatbilene.
Det er dårlige overgangsmuligheter mellom buss
og tog på knutepunktet Asker stasjon, på grunn
av lang og vanskelig 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. Det er
dermed dårlig tilrettelagt for syklende i den
tyngste transportkorridoren, mot sentrale
målpunkter som Sandvika, Fornebu, Lysaker og
Oslo sentrum. Sykkelandelen i korridoren er
derfor lav.
E18 hindrer byutvikling
E18 er en sammenhengende barriere på tvers av
byggesonen i Asker, og arealbeslag, støy og
luftforurensing legger store begrensninger på
arealutnyttelsen rundt kollektivknutepunktet i
Asker sentrum. Også fv. 167 Røykenveien gir
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store miljøbelastninger for Asker sentrum og
nærliggende bebyggelse, mens fv. 165 Slemmestadveien har tilsvarende effekt gjennom
Holmen.

1.2

Mål for tiltaket

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

1.3

Videre saksgang

Forskrift om konsekvensutredninger (2) 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.
Videre saksgang er som følger:

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

 Det skal utarbeides 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
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2

Tiltaket

2.1

Avgrensing

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

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

2.2

Veg i dagen

2.2.1 E18
Ny E18 planlegges som hovedveg klasse H7 med
fartsgrense 80 km/t.

Vest for Fusdal planlegges E18 med 4 eller 6 felt.
Øst for Fusdalkrysset planlegges det med 6 felt
for ordinær biltrafikk. Vegbredden er henholdsvis
25 og 32 m. På vekslingsstrekning mellom kryss er
det gjennomgående ramper på utsiden, slik at det
blir til sammen 8 felt (4+4) og en vegbredde på 39
m.

Tiltaket omfatter:
 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen. Tiltaket
avsluttes øst for Slependkrysset.
 Planskilte kryss for E18 ved
Drengsrud/Oreholt, Fusdal/Høn (kobling med
Røykenveien), Holmen/Nesbru (kobling med
Slemmestadveien og Kirkeveien) og Slependen
(kobling til E16 Sandvika, Nesøyveien,
Sandviksveien).
 Bussveg langs E18 korridoren.
 Nødvendig parallellveg/hovedsamleveg på
strekninger hvor E18 går i tunnel.
 Ny Røykenvei fra Lensmannslia til E18
 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra
Drengsrud til Slependen.
 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til
E18/hovedsamleveg.

Figur 2-1: Normalprofil for 4-felts E18

I tilknytning til bussvegen planlegges også ny
bussterminal med økt kapasitet ved Asker
stasjon. Videre inngår nødvendig omlegging av
Figur 2-2: Normalprofil for 6-felts E18
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2.2.2 Hovedsamleveg
Hovedsamleveg som skal fungere som
omkjøringsveg for E18 ved stengt tunnel,
planlegges med 2 + 2 felt. Samlet vegbredde er
16-18 meter. Tverrsnitt er vist i figur 2-3 og figur
2-4.

I sentrum er det lagt til grunn et firefelts
gateprofil for hovedsamlevegen. Gateprofil kan
også være aktuelt for hovedsamleveg på flere
strekninger, dette vurderes nærmere i den mer
detaljerte planleggingen.

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

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

Hovedsykkelveg

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

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

123134-PLAN-RAP-005

Oktober 2015

SIDE 27

Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

2.4

Kollektivsystem

Et av hovedmålene for utbygging av ny E18 er å
forbedre framkommeligheten for kollektivtrafikken. Det er derfor lagt vekt på å utvikle
løsninger med et separat system for
kollektivtrafikk. Målet er at kollektivtrafikken skal
være uavhengig av framkommelighet på E18, som
i perioder forventes å kunne være dårlig også i
framtidig situasjon.
2.4.1 Valg av konsept
I planarbeidet for E18 gjennom Asker foreslås det
som hovedprinsipp å legge kollektivtrafikken på
en egen gjennomgående bussveg som er skilt fra
trafikkstrømmene på E18.
Bussvegen er ment å fungere både for
ekspressbusser og lokalt stoppende busser. Det
er derfor lagt opp til høyere skiltet hastighet på
bussvegen enn på hovedsamlevegen der dette er
mulig å få til.
Bussvegen vil ikke være tilgjengelig for andre
kjøretøyer enn buss. Taxi, el-biler m.m. vil bli
henvist til det ordinære vegnettet.
2.4.2 Utforming
Den gjennomgående bussvegen er planlagt med
en bredde på 8,5 til 9,5 meter inklusive skulder.
Bussvegen vil ha planskilte kryssinger alle steder
hvor den krysser veger med stor trafikk. Mindre
adkomstveger kan krysses i plan, men det vil da
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være lysregulering som gir stoppsignal for bil når
bussen kommer.
Holdeplassene kan utformes tilsvarende som på
bybane, med opphøyde plattformer, plattformtak
og sanntidssystemer. Det må også legges til rette
for sykkelparkering.
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.

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.

Fra sentrum til Høn ligger bussvegen nord for
E18, med et stopp på Hønsjordet. Øst på
Hønsjordet krysser traséen over til sørsiden av
E18 langs bebyggelsen på Haga. Vest for
miljølokket ved Hofstad skole etableres
holdeplass.

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.

Traséen vil deretter følge sørsiden av dagens E18
fram til Holmen, hvor det etableres holdeplass
sør for dagens Holmenkryss. Her kan også buss ta
av til Holmen sentrum.

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 E18trasé ved Gyssestad og kobles til planlagt bussveg
videre mot Sandvika.

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.

Oktober 2015

123134-PLAN-RAP-005

Statens vegvesen Region øst
2 Tiltaket

Figur 2-8: Trasé for bussveg, vist med løsning basert på E18 alternativ 1.A og 2.A
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Buss til og fra Nesøya sikres framkommelighet
gjennom kollektivfelt på Nesøyveien fra
Nesøybrua og egen arm til bussvegen.
2.4.3 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.

Figur 2-9: Kollektivterminal i alt. 1.A
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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. 1.B
I alt. 1.B med E18 i tunnel/kulvert under
jernbanen frigjøres plass til å flytte
hovedsamlevegen lenger mot sør, slik at
terminalområdet i sin helhet kan plasseres sør for
jernbanen, og lokk over sporområdet unngås.

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

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

Utredningsalternativer

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

 Alternativ 1.A: Tunnel fra Drengsrud til
Hagaløkkveien, og tunnel fra Lensmannslia til
Fusdal.
 Alternativ 1.B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal.

mellom utbyggingsetappene ligger vest for
Slependkrysset, midt på IKEA-bygget. Kostnader
og prissatte virkninger for Slependkrysset er
derfor spesifisert for seg.

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

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

 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

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

2.5.5 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 samme tunnelpåhugg og løsning for lokalveg
ved Lensmannslia som alt. 3.C.
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2.5.6 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
Røykenvei i tunnel i alternativ 3.C kan kun
kombineres med alternativ 1.B for E18.
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Figur 2-14: Røykenvei i dagen, alternativ 3.A
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Figur 2-15: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.B
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Figur 2-16: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.C
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2.5.7 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.A:
E18 i tunnel Holmen–Nesbru
I alternativ 2.A vil E18 følger dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram mot Grønlia,
se figur 2-17. Fra Hønsjordet til Grønlia utvides
tverrprofilet til fullverdig seksfelts veg med
skulder. Dette krever kun mindre inngrep, siden
dagens veg har 6 felt på store deler av
strekningen, men bussveg og sykkelveg sør for
E18 vil medføre inngrep i bebyggelsen.
Rett vest for Grønlia kobles det på felter fra
Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) og E18
vil dermed få 4+4 felt på vekslingsstrekningen
fram til Holmen.
Rett vest for dagens Holmenkryss senkes
veglinjen, før E18 går inn i en 1,1 km lang
fjelltunnel fram til Nesbru. Tunnelen bygges med
to løp med 3 felt i hvert. Ved begge
tunnelmunninger etableres ramper til
hovedsamleveg, og fra Nesbru til Slependkrysset
vil det bli en vekslingsstrekning med 4+4 felt
tilsvarende som ved Holmen. To av feltene går av
til Slependkrysset, og ytterligere to felt til
hovedsamleveg mot Sandvika. E18 fortsetter
videre i tunnel mot Sandvika (Sandvikstunnelen),
med påhugg under Sandviksveien, like øst for
krysset med Slependveien.
Pårampe fra Slependkrysset til E18 østover
avsluttes før Slependtunnelen, slik at denne får to
felt i østgående retning. I vestgående retning tar
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tredje felt i tunnelen av til Slependkrysset før
rampe fra hovedsamlevegen kobles på.
Hovedsamleveg og lokalt vegnett
Ramper fra E18 ved Holmen ledes til kryss med
Kirkeveien over tunnelportalen ved dagens
Holmenkryss. Gang- og sykkelforbindelsen mot
Holmen går under rampene.
Fra Holmen til Nesbru fortsetter
hovedsamlevegen i dagens E18-trasé til Nesbru,
hvor det blir rundkjøring med forbindelse til
Billingstadsletta, før hovedsamlevegen ledes inn
på ramper mot E18.
Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i
dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også
være forbindelsen til E16.
Billingstadsletta beholdes som tofelts veg fram til
ny adkomst til IKEA og næringsarealene langs
Billingstadsletta. Herfra blir det fire felt fram til
Nesøyveien.

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.
Miljølokk
Ved Hofstad skole etableres miljølokk 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.

Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil
kunne passere.

Ved Holmen kirke etableres et 80 m langt lokk
over E18 for å redusere barrierevirkningen
mellom boligområdene nord og sør for dagens
veg.

Tilkobling av Slemmestadveien
(Syverstaddiagonalen)

Lengden på lokk vil være gjenstand for mer
detaljerte vurderinger i neste planfase.

Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i
Slemmestadveien ved vestre del av jordet på
Syverstad. Kollektivtrafikken vil få eget felt
utenom rundkjøringen og ledes inn på
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Figur 2-17: E18 alternativ 2.A
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2.5.8 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.B:
E18 i tunnel Haga–Nesbru
Alternativ 2.B vil E18 følge dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram til Haga, se
figur 2-19. Her vil det være tre felt i østgående
retning, og fire felt i vestgående retning.
Ved Haga tar det av ramper til hovedsamleveg i
dagens E18-trasé. E18 går så inn i tunnel gjennom
et skrått påhugg vest for Hofstad skole. Tunnelen
vil være 2,5 km lang og munner ut ved Nesbru
samme sted som i 2.A. Tunnelen bygges med to
løp med tre felt i hver. Som i alt. 2.A vil ramper
fra hovedsamlevegen kobles på øst for tunnelen,
og fortsette som det 4. feltet i hver retning videre
mot Slependen. Løsningen for Slependen er
identisk med 2.A.
Hovedsamleveg og lokalt vegnett
Ramper fra E18 ved Haga legges i dagens E18trasé fram til Grønlia hvor de flettes sammen med
Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) til en
firefelts hovedsamleveg i dagens E18 videre mot
Holmen. Dagens Holmenkryss erstattes av en stor
rundkjøring, som gir forbindelse til Kirkeveien og
lokalvegnettet på Holmen.
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.
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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.

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.

Figur 2-18: Oversiktsillustrasjon alt. 2.B ved
Nesbru

Miljølokk
Ved Hofstad skole etableres miljølokk 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
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Figur 2-19: E18 alternativ 2.B
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Figur 2-20. Oversiktsbilde østre del av sentrum i alternativ 1.B
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3
3.1

Støy og luftforurensning
Støy

3.1.1 Regelverk
Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler
etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte
grenseverdier i Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2012) (3).
Støyretningslinjen deler de områdene som har
støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner,
gul og rød sone. For disse sonene er det gitt
retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød sone
skal i utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse
unngås. Den gule sonen er en vurderingssone,
hvor ny bebyggelse kan tillates dersom det
gjennomføres tilstrekkelig med avbøtende tiltak.
3.1.2 Beregninger
Det er gjort beregninger av støysituasjonen for 0alternativet og andre alternativer. Det er
utarbeidet en rapport som beskriver
forutsetninger for og resultater av beregningene.
Tabell 3-1 viser antall boenheter (et boligbygg
med 3 leiligheter er f.eks. registrert som 3
boenheter) i gul og rød sone for de ulike
alternativene. Tallene inkluderer boliger i alle
typer bygninger.
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Tabell 3-1: Antall boenheter i rød og gul støysone
i de ulike alternativene.
Støysone iht T-1442
Alternativ

Gul sone
Lden 55-65 dB

Rød sone
Lden >65 dB

Parsell 1 og 3
0

1579

388

1.A+3.B

915

31

1.B+3.C

775

42

1.A + 3A

918

32

Parsell 2
0

1293

199

2.A

881

62

2.B

688

70

Slependen
0

477

43

2.A/2.B

424

30

Boliger som er forutsatt innløst i planforslaget er
ikke regnet med i tabellen. For alle alternativer vil
det i større eller mindre grad være behov for
innløsning av boliger som ligger i umiddelbar
nærhet av traseen.

Oktober 2015

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

Figur 3-3: Støysonekart alt. 1.A med Røykenvei alt. 3.A i dagens trasé
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Figur 3-2: Støysonekart alternativ 1.A og 3.B

Figur 3-4: Støysonekart alternativ 1.B og 3.C
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Også på parsell 2 gir begge alternativer positiv
støymessig effekt i forhold til 0-alternativet.
Alternativ 2.B med lengst tunnel gir færrest antall
boenheter i støysonene. De største forskjellene
mellom alternativene er i områdene ved Haga og
Grønlia. I alternativ 2.B vil det meste av Grønlia
ligge utenfor rød sone, mens vestre del av Grønlia
fremdeles vil være i rød sone (som i alt. 0) i
alternativ 2.A.
På Slependen er det støyreduksjoner langs
dagens E18 øst for tunnelpåhugget og noe
redusert støyutslag innover Nesøya. Med
optimalisering av skjermingsløsninger i neste
planfase bør det være mulig å komme ytterligere
ned i støynivå.
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Figur 3-5: Støysonekart alt. 0 parsell 2

Figur 3-7: Støysonekart alt. 2.A
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Figur 3-6: Støyutsatte boliger i Torstadåsen ved Nesbru.

Figur 3-8: Støysonekart alternativ 2.B
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3.2

Luftforurensning

3.2.1 Regelverk
Nasjonale mål og grenseverdier for luftkvalitet
Tabell 3-2 viser en oversikt over nasjonale mål (4)
og forurensningsforskriftens grenseverdier (5).
Alle verdier er gitt i µg/m3 (mikrogram pr. m3
luft). Grenseverdiene i forskriften gjelder for all
utendørs luft, dvs. at det er de samme grenseverdier som gjelder ved boliger, næringslokaler
eller på offentlige oppholdsområder som f.eks.
handlegater. Unntatt er likevel tunneler,
parkeringshus og utendørs bedrifts/industriområder.
Som det framgår av tabellen er nasjonale mål for
luftkvalitet strengere enn grenseverdiene i
forskriften. Når nasjonale mål er tilfredsstilt, er
dermed også forskriftens krav overholdt.

Helsebaserte kriterier
Miljødirektoratet og Folkehelsas luftkvalitetskriterier ble utarbeidet av Nasjonalt folkehelseinstitutt og daværende Statens forurensingstilsyn,
SFT) (6) i 1992. Partikkelkriteriene ble skjerpet i
1998, og i 2013 kom det en ny revisjon av
kriteriene (7). Kriteriene er i hovedsak satt ut fra
at eksponeringsnivåene må være 2 ganger høyere
enn kriteriene før det med sikkerhet er konstatert
skadelige effekter. Overskridelser kan derfor ikke
tolkes som definitivt helseskadelige, men en kan
heller ikke utelukke effekter hos spesielt sårbare
mennesker ved nivåer under kriteriene.

Det er utarbeidet anbefalte
luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn
ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse. Det anbefales at kommunene i
samarbeid med anleggseiere kartlegger
luftkvaliteten i henhold til disse grensene i en rød
og gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at
ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing
unngås, mens den gule sonen er en
vurderingssone der ny bebyggelse bør
tilfredsstille visse minimumskrav.

Planretningslinjer for luftkvalitet (T-1520)

Ambisjonsnivå ved bygging av ny veg
Statens vegvesen har i tråd med nasjonale
retningslinjer som kom i 1998 (9) praktisert
overholdelse av grenseverdiene i nasjonale mål
som ambisjonsnivå ved bygging av ny veg. I
konsekvensanalyser skal luftkvalitetskriteriene
brukes som vurderingsgrunnlag (10). Etter at
planretningslinjen kom i 2012, skal også

Miljøverndepartementet vedtok i april 2012
retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging (8).
Retningslinjen er statlige anbefalinger om
hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes
arealplanlegging.

Tabell 3-3: Folkehelsa og Miljødirektoratets
luftkvalitetskriterier for utvalgte stoffer

Tabell 3-2: Oversikt over nasjonale mål og forskriftsfestede grenseverdier
Stoff

Nitrogendioksid NO2
Svevestøv
PM10

Måleenhet
g/m3
g/m3

123134-PLAN-RAP-005

Midlingstid Nasjonale mål

1 time

Forurensingsforskriftens kap. 7

Grenseverdi

Antall tillatte overskridelser

Grenseverdi

Antall tillatte overskridelser

150

8 timer/år

200

18 timer/år

Kalenderår
24 timer
Kalenderår

40
50

Grenseverdiene for rød og gul sone for
luftforurensning er vist i tabell 3-4.

7 døgn/år

50
40
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35 døgn/år

Stoff

Måleenhet

Midlingstid

Anbefalt kriterienivå

NO2

g/m3

1 time

100

NO2

g/m3

år

40

PM10

g/m3

døgn

30

PM10

g/m3

år

20
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Tabell 3-4: Anbefalte grenseverdier for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse. Fra Miljøverndepartementets retningslinje T-1520
Komponent
PM10
NO2

Helseeffekter

Luftforurensningssone1
Gul sone
35 μg/m3 7 døgn per år
40 μg/m3 vintermiddel2

Rød sone
50 μg/m3 7 døgn per år
40 μg/m3 årsmiddel

Personer med alvorlig luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for forverring av
sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis– og hjertekarsykdom har
økt risiko for helseeffekter.
Blant disse er barn med luftveislidelser og eldre
med luftveis- og hjertekarlidelser mest sårbare.

1)

Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene

2)

Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30. april.

anbefalingene i denne legges til grunn ved nye
arealplaner.
3.2.2 Beregninger
Veg i dagen
Luftkvalitetsberegninger er utført i beregningsprogrammet Soundplan Air versjon 7.3 og er
basert på MISKAM-beregninger. MISKAM er en
vind- og spredningsmodell for mikroskala som
egner seg for spredningsberegninger på lokal
skala, som f.eks. i et bykvartal. Modellen
beregner tredimensjonal spredning og benytter
lokale meteorologiske data for et representativt
år. Å beregne alle alternativer i denne modellen
ville ha vært svært ressurskrevende. Det er derfor
valgt ut et bredt utvalg av representative
områder og vegkategorier, for å beregne avstand

SIDE 46

til veg for gul og rød luftsone ved ulike trafikkmengder, stigningsforhold, bebyggelsesstruktur
osv. I tillegg er de mest komplekse
kryssområdene beregnet. Resultatene fra dette er
benyttet til å tegne ut sonekart. For detaljer
henvises det til egen rapport om luftforurensing.
Mer detaljerte beregninger vil gjøres for valgt
alternativ i senere planfase.
Det er benyttet et beregningsgrid på 3 m * 3 m.
Beregningsgridet er tredimensjonalt og det er
benyttet 23 lag opp til 200 meter over terreng.
Beregningsresultater er presentert for 2 – 3
meter over terreng.
Veger med under 8 000 i ÅDT er ikke beregnet,
med mindre de inngår som en del av et større
kryssområde eller ligger parallelt med hovedveg.
Dette er i tråd med retningslinje T-1520, da det
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sjelden vil være overskridelser av anbefalte
verdier langs disse vegene.
Tunneler
Luftkvalitetsberegninger ved tunnelmunninger er
utført med beregningsverktøyet Tunall utviklet av
NILU. Beregningene viser at for å tilfredsstille krav
til luftkvalitet ved tunnelmunninger, er det derfor
nødvendig å etablere luftetårn ved følgende
tunneler:
 Fusdaltunnelen i Asker sentrum, vestgående
løp i alternativ 1.A
 Askertunnelen, begge løp, i alternativ 1.B
 Holmentunnelen på parsell 2 (begge løp både i
alt. 2.A og 2.B).
For tre tunneler er det gjort mer detaljerte
vurderinger og utarbeidet kart som viser utslipp
ved munningene. For Hagaløkkatunnelen og
Fusdaltunnelens østgående løp (alt. 1.A) det
konkludert med at luftetårn ikke er nødvendig,
for den tredje, sørgående løp i Røykenveitunnelen i alt. 3.C, er behovet for luftetårn
avhengig av framtidig arealbruk. Ved etablering
av boliger nær munningen må det etableres
luftetårn.
Beregninger utført i forbindelse med planarbeidet
for E18 i Bærum (11) viser at utslippene fra
luftetårn ikke vil medføre nivåer over grenseverdier på bakkenivå. Disse resultatene er også
gyldige for Asker.
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Figur 3-9: Luftsonekart dagens situasjon, parsell 1 og 3

Figur 3-11: Luftsonekart alternativ 1.A og 3.A

123134-PLAN-RAP-005

Figur 3-10: Luftsonekart alternativ 0, parsell 1 og 3

Figur 3-12: Luftsonekart alternativ 1.B og 3.C
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Emisjonsdata
Produsert forurensning fra veg i dagen og
tunneler er beregnet med en emisjonsmodell
basert på data fra Handbook of Emission factors
(HBEFA) (12). Håndboken (som egentlig er en
database) definerer utslipp fra ulike kjøretøyklasser, vegklasser og kjøremønster. Data fra
HBEFA benyttes i en regnearkmodell hvor
tilpasninger til norsk kjøremønster og vegtyper
behandles. HBEFA beregner for norsk bilpark,
basert på kjøretøydata fra SSB. Modellen er
supplert med data for piggdekkstøv for norske
forhold. For detaljer henvises det til
luftrapporten.
3.2.3 Resultater
Antall boenheter i rød og gul sone i ulike
alternativer er vist i tabell 3-5, og luftsonekart i
figurene på de påfølgende sidene.
Kartene viser at forurensningssituasjonen vil
forverres i 0-alternativet, som følge av økt trafikk.
Utslippene av nitrogendioksider vil bli noe lavere
som følge av reduserte utslipp fra kjøretøyene,
men partikkelutslippene, som i hovedsak kommer
fra vegbaneslitasje, vil øke.
På parsell 1 gir begge alternativ for E18 en
betydelig reduksjon sammenliknet med 0alternativet. Årsaken til dette er
tunnelstrekningene.
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Tabell 3-5: Antall boenheter i rød og gul sone for
luftkvalitet i alle alternativer i 2030
Luftforurensningssone iht T-1520
Alternativ

Gul sone

Rød sone

Parsell 1 og 3
Dagens veg

42

0

Alternativ 0

69

0

1.A+3.A

24

0

1.A+3.B

23

0

1.B+3.C

24

0

er noe større i alternativ 2.B enn i alternativ 2.A,
som følge av lengre tunnelstrekning.
På Slependen vil antall boenheter i gul sone øke
noe sammenliknet med alternativ 0, selv om
sonene minker i areal. Dette skyldes at et bygg
med mange boenheter berøres av gul sone i ny
løsning.

Parsell 2
Dagens veg

199

52

Alternativ 0

221

25

2.A

166

4

2.B

139

4

Slependen
Dagens veg

63

1

Alternativ 0

38

1

2.A/2.B

67

1

På parsell 3 er Røykenveien i tunnel (3.B og 3.C)
noe bedre enn Røykenveien langs dagens veg
(3.A), men det er generelt få boliger i rød og gul
sone her.
På parsell 2 gir begge alternativer en stor
reduksjon i antall boenheter i rød og gul sone
sammenliknet med 0-alternativet, og reduksjonen
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Figur 3-13: Luftsonekart dagens situasjon, parsell 2

Figur 3-15: Luftsonekart alternativ 2.A
123134-PLAN-RAP-005

Figur 3-14: Luftsonekart alternativ 0, parsell 2

Figur 3-16: Luftsonekart alternativ 2.B
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4

Metode

4.1

Definisjon

Utredningen er gjort utgangspunkt i metodikken i
Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser (1). Metodikken følger
utgaven fra 2010, ettersom arbeidet med denne
utredningen startet opp før revidert håndbok ble
utgitt i 2014. Håndbok V712 definerer nærmiljø
og friluftsliv slik (14):
Nærmiljø defineres som menneskers
daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som
opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden
med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Begge disse definisjonene
beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft
knyttet til bolig- og tettstedsnære
uteområder, byrom, parker og
friluftsområder.
Motoriserte aktiviteter inngår ikke i tema
nærmiljø og friluftsliv.

4.2

Tematisk avgrensing

I mange tilfeller vil nærmiljø og friluftsliv ha
betydning for og berøre andre fagtemaer.
Skillelinjen mellom temaene går på at det er ulike
aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det for temaet
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nærmiljø og friluftsliv definert følgende
avgrensinger:
Områdenes betydning for trivsel, samvær
og fysisk aktivitet for de som bor i eller er
brukere tilhører dette temaet. Visuelle
kvaliteter behandles under tema
landskapsbilde.
Identitetsskapende områder eller elementer
for beboere eller brukere skal vurderes
under nærmiljø og friluftsliv. Dette kan for
eksempel være viktige møteplasser,
kulturminner/miljøer eller naturelementer.
Konsekvensen av støy og luftforurensning berører
flere temaer, og det er derfor gjort følgende
avgrensninger:
Plager og redusert livskvalitet knyttet til
innendørs støy og plager av
luftforurensning ved bolig behandles som
prissatt konsekvens.
Forkortet livsløp som følge av lokal
luftforurensning vurderes ikke under
nærmiljø og friluftsliv og beregnes heller
ikke som prissatt. Det gis imidlertid en
omtale av problemet under prissatte
konsekvenser.

landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes
funksjonelle kvaliteter som følge av støy,
støytiltak, luftforurensning og
lokalklimatiske endringer, omtales under
nærmiljø og friluftsliv.
Soppsanking, bærplukking, jakt og fiske
som fritidsaktiviteter behandles under
temaet nærmiljø og friluftsliv, mens bær,
fisk og vilt som en matressurs behandles
under temaet naturressurser, og
bestandene av planter og dyr under
naturmiljø.
Innløsing av boliger er en prissatt
konsekvens og inngår i kostnadsoverslaget,
og er derfor ikke med i vurderingen av
nærmiljøet. Betydningen av at boliger blir
borte for det gjenværende nærmiljøet skal
imidlertid vurderes under nærmiljø og
friluftsliv.
Sykling og gange som lek på friområder og
lignende omtales under nærmiljø og
friluftsliv, mens gang og sykling som
transportform kan prissettes og beregnes i
EFFEKT. Virkningene omtales også under
tema nærmiljø og friluftsliv.

De visuelle virkningene av et
støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra
vegens omgivelser vurderes under

Oktober 2015

123134-PLAN-RAP-005

Statens vegvesen Region øst
4 Metode

4.3

Registreringskategorier

Ved registrering av områder for nærmiljø og
friluftsliv er influensområdet delt inn i mindre
avgrensede områder. Følgende
registreringskategorier har vært brukt:
Boliger og heldøgnsinstitusjoner. Antall
boliger, tetthet, boligenes uteplasser, fellesområder for opphold og lek mellom husene.
Øvrige bebygde områder. Skoler,
barnehager, kulturinstitusjoner, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud.
Bygninger der mange oppholder seg store
deler av dagen.
Offentlige/felles møtesteder i byer og
tettsteder. Type, aktivitet, brukergrupper,
beliggenhet, klimatiske forhold,
opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens.
Veg- og stinett for gående og syklende.
Type/funksjon, målpunkter, bruksfrekvens/
trafikkomfang, framkommelighet, hindre
og barrierer, ubehag/utrygghet for
brukerne, betydning som innfallsport til
turområder, opplevelseskvaliteter.

beliggenhet, sti- og løypenett,
opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens.

4.4

Verdi

Registreringskategoriene danner utgangspunkt
for inndeling i områder. Alle områder som blir
berørt av det aktuelle tiltaket er så gitt verdi.
Tabell 4-1 (fra Håndbok V712) viser kriteriene for
å bedømme verdi.

4.5

4.6

Konsekvens

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde
verdien av et område med omfanget av
inngrepet. Som det framgår av figur 4-1 angis
konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor
positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ
konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek
som angir intet omfang og ubetydelig/ingen
konsekvens.

Omfang

Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket i forhold
til nærmiljø og friluftslivet er gitt i tabell 4-2 (fra
Håndbok V712).
Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort
negativt omfang til stort positivt omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Identitetsskapende områder/elementer.
Beskrivelse av hva som gjør at området/
elementet er identitetsskapende, hvor
mange som kjenner til området/elementet,
og hvem området har betydning for.
Friluftsområder. Omfatter områdetype,
størrelse, aktivitet, brukergrupper,

123134-PLAN-RAP-005
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Tabell 4-1: Kriterier for å bedømme verdi for nærmiljø og friluftsliv. Fra Håndbok V712
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Vanlige boligfelt og
boligområder

-

Lav tetthet av boliger og få boliger

-

Vanlige boligfelt og boligområder

-

Tette konsentrasjoner av boliger

Øvrige bebygde
områder1

-

Lav bruks- og oppholdsintensitet

-

Middels bruks- og oppholdsintensitet

-

Svært stor bruks- og oppholdsintensitet

-

Ingen skoler, barnehager, lite fritidstilbud for
barn og unge

-

Fritidstilbud der en del barn og unge oppholder
seg

-

Grunnskoler/barnehager /fritidstilbud der
mange barn og unge oppholder seg

Offentlige/ felles
møtesteder og andre
uteområder i byer og
tettsteder (plasser,
parker, løkker med
mer)

-

Uteområder som er lite brukt

-

Uteområder som brukes ofte /av mange

-

-

Områder som har betydning for barn og unges
fysiske utfoldelse

Uteområder som brukes svært ofte / av svært
mange

-

Viktige områder for barn og unges fysiske
utfoldelse

-

Områder som har betydning for et større
omland

Veg- og stinett for
gående og syklende

-

-

Sentrale ferdselslinjer for gående og syklende
som er svært mye brukt, har god framkommelighet, og/ oppleves som trygge og
attraktive å ferdes langs

-

Hovedferdselslinjer til sentrale målpunkter2

-

Veg- og stinett som er lite brukt, og/eller som
mange føler ubehag og utrygghet ved å ferdes
langs
Ferdselslinjer med flere barrierer og/eller som
oppleves som omveier og dermed er lite brukt

-

Veg- og stinett som er mye brukt

-

Ferdselslinjer til sentrale målpunkter2

-

Ferdselslinjer som er en del av
sammenhengende ruter

Identitetsskapende
områder/elementer

-

Områder/elementer som få knytter stedsidentitet til

-

Områder/elementer som noen knytter stedsidentitet til

-

Områder/elementer som svært mange knytter
stedsidentitet til

Friluftsområder

-

Områder som er mindre brukt til friluftsliv

-

Områder som brukes av mange til friluftsliv

-

Områder som brukes svært ofte /av svært
mange

-

Området som er en del av større
sammenhengende områder for langturer over
flere dager

-

Områder som er attraktive nasjonalt og som i
stor grad tilbyr stillhet og naturopplevelse

-

Området som er særlig godt egnet til

friluftsliv3

1) Offentlig og privat service, arbeidsplasser, skoler, fritidstilbud, knutepunkter, funksjonsblandede områder der også boliger inngår
2) Sentrale målpunkter er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkter
3) Områder som er spesielt godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre friluftsaktiviteter med spesielle krav til området
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Tabell 4-2: Kriterier for vurdering av omfang. Fra Håndbok V712
Stort positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet omfang

Middels
negativt
omgang

Stort negativt
omfang

Bruksmuligheter

Tiltaket vil i stor
grad bedre bruksmulighetene for
området

Tiltaket vil
bedre
bruksmulighetene for
området

Tiltaket vil ikke
endre bruksmulighetene for
området

Tiltaket vil
redusere bruksmulighetene for
området

Tiltaket vil
ødelegge
bruksmulighetene
for området

Barriere for
ferdsel og
opplevelse

Tiltaket vil fjerne
betydelige
barrierer mellom
viktige målpunkter

Tiltaket vil i
noen grad
redusere
barrierer
mellom viktige
målpunkter

Tiltaket vil i liten
grad endre
barrierer

Tiltaket vil i noen
grad medføre
barrierer mellom
viktige
målpunkter

Tiltaket vil
medføre
betydelige
barrierer mellom
viktige målpunkter

Attraktivitet

Tiltaket vil i stor
grad gjøre
området mer
attraktivt

Tiltaket vil
gjøre området
mer attraktivt

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
områdets
attraktivitet

Tiltaket vil gjøre
området mindre
attraktivt

Tiltaket vil i stor
grad redusere
områdets
attraktivitet

Identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil i stor
grad øke områdets
identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil øke
områdets
identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
områdets
identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil
forringe
områdets
identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil
ødelegge områdets
identitetsskapende
betydning

4) Dersom utreder ikke har framskaffet data for gang- og sykkeltrafikkens omfang i før- og ettersituasjonen, vil vurderingen
av virkninger for gang- og sykkeltrafikken bli lagt inn under temaet nærmiljø og friluftsliv. Vurdering av om tiltaket bidrar til
økt eller redusert gang- og sykkeltrafikk bør inngå i beskrivelsen

Figur 4-1: Konsekvensvifta fra Håndbok V712
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4.7

Innhenting av informasjon

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:





Foreliggende planer fra Asker kommune.
Kontakt med fagpersoner i kommunen.
Egne befaringer.
Bruk av tilgjengelig litteratur og Internett for å
finne relevant informasjon om temaet.
 Informasjon fra velforeninger gjennom
medvirkningsmøter.

4.8

Planprogram

Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor temaet nærmiljø og friluftsliv:
Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal
belyse tiltakets virkninger for beboerne i og
brukerne av det berørte området. I
analysen av nærmiljø vurderes hvordan
tiltaket svekker eller bedrer de fysiske
forholdene for trivsel, samvær og fysisk
aktivitet i uteområdene. Indirekte har dette
betydning for helse.
Uteaktiviteter, som en del av hverdagslivet i
nærmiljøet, er en viktig arena for fysisk
aktivitet. De to temaene nærmiljø og
friluftsliv er derfor overlappende, og skal
behandles samlet. I noen tilfeller kan
temaene nærmiljø og friluftsliv stå i
motsetning til hverandre. Antall beboere i
forhold til hvor mange som bruker et
friluftsområde, alternative områder osv.

SIDE 54

må også vurderes. Utredningen skal peke
på motsetningene og deretter foreta en
faglig vurdering og begrunnelse av hvilket
aspekt som skal tillegges størst vekt.

linjeføring, terrengendring,
barrierevirkning, tilgjengelighet og
miljøbelastning.

Nærmiljø defineres som menneskers
daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som
opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden
med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Begge disse definisjonene
beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft
knyttet til bolig- og tettstedsnære
uteområder, byrom, parker og
friluftsområder. Motoriserte aktiviteter
inngår ikke i tema nærmiljø og friluftsliv.
Barn og unges muligheter for aktiviteter
ute, samt forhold for gående og syklende
skal vurderes under dette temaet.
Barrierevirkninger og arealforbruk som
følge av tiltaket skal vurderes i forhold til
bebyggelse og fritidsaktiviteter,
eksempelvis mellom Landåsjordet og
Undelstad. For friluftsliv skal den samlede
effekten av veganlegget ses i sammenheng
med annen infrastruktur. Forhold som
påvirker kvaliteten på opphold utendørs
grunnet støy, luftforurensning, mangel på
tilgang til rekreasjonsområder etc skal
beskrives og avbøtende tiltak skal vurderes.
Omfang og konsekvens av tiltaket skal
vurderes i forhold til arealbeslag,
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5.1

Verdi, omfang og konsekvens i delområder
Influensområdet

Generelt vil influensområdet for dette temaet
avgrenses til områder som enten berøres fysisk,
støymessig eller funksjonelt ved endring av
ferdselsmønster eller arealbruk. For E18korridoren vil influensområdet primært avgrenses
av støyutbredelsen av nytt og eksisterende
vegnett, da dette omfatter store områder utenfor
de arealene som blir direkte berørt.
Støynivået er de fleste steder høyere i alternativ 0
og dagens situasjon enn med de ulike
utbyggingsalternativene. Det er dermed i stor
grad dagens utbredelse av gul sone fra E18 som
er lagt til grunn som avgrensning. På temakartene
lenger bak i rapporten er influensområdet vist.

Befolkningsutvikling Asker
80000
70000
60000

Innbyggertall

5

50000
40000
30000
20000
10000
0
1970

5.2

1980

1990

2000

Generell områdebeskrivelse

5.2.1 Befolkning
Askers befolkning har hatt en betydelig vekst de
siste tiårene, og prognoser fra SSB viser at
veksten vil fortsette også framover. Dagens
befolkning i Asker er rett i underkant av 60 000
innbyggere. I 2030 antas dette å ha økt med om
lag 10 000.

2020

2025

2030

2035

2040

År

Figur 5-1: Befolkningstall i Asker kommune fra og med 1970 og fram til dagens situasjon, samt prognose
fram til 2040
Tabell 5-1: Befolkningstall i Asker kommune fra og med 1970 og fram til dagens situasjon, samt prognose
fram til 2040, SSBs alternativ for midlere vekst (MMM)
Befolkningstall

123134-PLAN-RAP-005

2012

1970

1980

1990

2000

2015

2020

2025

2030

2035

2040

29855

35923

41430

49284

59604

61615

64354

66662

68549

70108
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Kart som viser befolkning i ulike grunnkretser i
dagens situasjon og 2030 er vist til høyre.
Bebyggelsen i Asker er i stor grad dominert av
eneboligområder. Mer enn halve befolkingen i
kommunen bor i enebolig. Andelen som bor i
blokk er imidlertid sterkt økende.
Tabell 5-2: Bosatte i Asker, fordelt på
bygningstype, 2001 og 2011
Bygningstype

Bosatte
2001

Bosatte
2011

Enebolig

28664

31808

Tomannsbolig

5634

5804

Rekkehus, kjedehus,
andre småhus

10071

9874

Boligblokk

4794

7533

Bygning for bofellesskap

111

219

Annen bygningstype

349

349

0

314

Uoppgitt bygningstype

Asker kommune er et pressområde ved Oslo, og
befolkningsveksten styres til en viss grad av
tilgangen på nye boliger. Hvis man får realisert
flere relativt rimelige boliger, vil veksten kunne bli
større. Dette vil da trolig kunne gå på bekostning
av vekst i Røyken, Hurum, Lier og Drammen. I
denne utredningen er SSBs prognose for middels
vekst (MMM) lagt til grunn.
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Figur 5-2: Befolkning i ulike grunnkretser, data for 2012. Kilde: SSB og Asker kommune. Fargens intensitet
indikerer tetthet (antall bosatte/areal)
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Figur 5-3: Befolkning i ulike grunnkretser, prognose for 2030. Kilde: SSB og Asker kommune. Veksten er konsentrert i et bybånd fra Høn via
sentrum og sørover i korridoren langs Røykenveien, dvs. rundt de tre stasjonene Høn, Asker og Bondivann
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5.3

Delområde 1: DrengsrudBorgentoppen

5.3.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområde
Avgrensing
Parsellgrensen er avgrensing av området i vest. I
sør avgrenses delområdet av influensområdegrensen, som her defineres av støysonene for
E18. Mot nord avgrenses området av
Drammensveien og næringsområdet, i øst av
Hagaløkka.
Beskrivelse
Delområdet Drengsrud-Borgentoppen er et
boligområde med enebolig og småhusbebyggelse.
Området har et grønt preg, da det flere steder er

Figur 5-5: Boligområdet ved Drengsrud sett fra
øst

Figur 5-6: Skråfoto mot Borgentoppen fra
nordvest

små skogholt og rester av dyrket mark mellom
husene. Det er kort avstand til skole (Hagaløkka
og Borgen) og idrettsanlegg (Føyka, Borgen).
Området har også dagligvarebutikk. Øvrige

servicetilbud er i Asker sentrum. Det er god
tilgjengelighet til friluftsområdene i Vardåsen.
Deler av området er støyutsatt fra E18 og
Drammensveien. Borgenveien har også betydelig
trafikk.
Verdivurdering
Boligområdet har middels tetthet og god
tilgjengelighet til servicefunksjoner og
friluftsområder. Området vurderes å ha middels
verdi.
Liten Middels Stor

Figur 5-4: Avgrensing av delområde 1 Drengsrud-Borgentoppen
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5.3.2 Konsekvenser
Alternativ 1.A og 1.B
Nytt kryssområde for E18 gir ubetydelige
konsekvenser for delområdet. Drammensveien
utvides med kollektivfelt, noe som gir inngrep i
eiendommer langs traséen og øker
barriereeffekten noe. Samtidig reduseres
trafikkmengden på Drammensveien fra dagens
E18-kryss østover mot sentrum. Sammen med
forsterket støyskjerming vil dette redusere
støybelastningen i delområdet noe. Ny gangbru
over E18 vil gi bedre forbindelse til områdene
nord for motorvegen. Det er ubetydelige
forskjeller mellom alternativene på denne
strekningen.
Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

123134-PLAN-RAP-005

Figur 5-7: 3D-illustrasjon av alt. 1.B fra Drengsrud og østover. Det er små forskjeller mellom 1.A og 1.B i
dette området
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5.4

Delområde 2: Næringsområdet
Drengsrud-Oreholt

5.4.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing
Parsellgrensen er avgrensing av området i vest. I
sør avgrenses delområdet mot boligområdene i
delområde 1 og 6. Mot nord avgrenses området
av boligområder i delområde 3, og mot Føyka.
Delområdet grenser til sentrum i øst.

Beskrivelse
Fra dagens kryss på E18 ved Oreholt og ned mot
Føyka er det næringsbebyggelse på begge sider
av E18. I Solbråveien nord for E18 er det
eksisterende kontorbygg som nå rehabiliteres,
mens det langs Drengsrudbekken pågår en stor
ny utbygging, hvor 1. byggetrinn er ferdigstilt. Her
er det også en del annen nyere kontorbebyggelse
(Western Geco), bilforretning og en del andre
mindre virksomheter. Langs Drammensveien inn
mot sentrum, vis-a-vis Føyka har Nycomed
produksjonslokaler. Det er bensinstasjoner langs

Drammensveien på Drengsrud (Esso og Jet) og
Oreholt (Shell)
Verdivurdering
Området er pr i dag lite til middels tett utnyttet,
og større utbygging pågår. Dette vil øke
besøksintensiteten, da antallet kontorarbeidsplasser i delområdet vil øke betydelig. Det
er imidlertid få publikumsrettede servicetilbud i
delområdet. Verdien vurderes som liten til
middels.
Liten Middels Stor

5.4.2

Konsekvenser

Alternativ 1.A og 1.B
Ny E18 vil senkes inn mot tunnelpåhugg under
Drammensveien og E18 og tilhørende rampesystem beslaglegger noe areal fra næringsområdet Drengsrudbekken. Ny avkjørsel til
området er også nødvendig. På motsatt side blir
det inngrep i parkeringsarealene til et av
kontorbyggene i Solbråveien. Trafikken på
Drammensveien reduseres, samtidig som den
utvides med kollektivfelt, og kollektivtrafikken får
mer forutsigbar framkommelighet.
Arealene øst for tunnelpåhugget får økt
attraktivitet grunnet mindre støybelastning og
bedre tilgjengelighet.
Figur 5-8: Avgrensing av delområde 2 Drengsrud-Oreholt
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Drengsrudbekken åpnes på strekningen
nedstrøms E18.
Gangbru over E18 gir bedre forbindelse til og fra
områdene nord for E18, og gang- og
sykkelforbindelsene mot sentrum blir vesentlig
bedre.
Arealinngrepene er noe større i alt. 1.B enn 1.A,
men forskjellene vurderes å ha mindre betydning.
Samlet vurderes tiltaket å ha noe flere positive
enn negative virkninger i delområdet. Omfanget
vurderes som intet til lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Figur 5-9: Nycomed, med E18 i forkant og Føyka i
bakkant

Figur 5-10: Ny kontorbebyggelse langs
Drammensveien

Figur 5-11: Illustrasjon av neste byggetrinn ved
Drengsrudbekken (ill: Nordic arkitekter)

Figur 5-12: Første og andre byggetrinn ved
Drengsrudbekken (ill: Nordic arkitekter)

Verdien er vurdert som liten til middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten positiv (0/+).
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5.5

Delområde 3: Ånnerud-Askerhagen

5.5.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing
Parsellgrensen er avgrensing av området i vest. I
nord avgrenses delområdet av influensområdegrensen, som her defineres av støysonene for
E18. Mot sør avgrenses området av
næringsområdet i delområde 2 og delområde 4
Føyka.
Beskrivelse
Delområdet Ånnerud-Askerhagen er et
boligområde som primært består av eneboliger,
men med innslag av rekkehus og annen
småhusbebyggelse. Området har kort avstand til
idrettsanlegg på Føyka og til butikker og øvrige
servicetilbud i sentrum. Det er også to
barnehager i delområdet, Furuly (privat, 32
plasser) og Føyka (kommunal, 4 avdelinger).
Beboerne i området har lett tilgang til
kulturlandskapet og friluftsområdene nord for
sentrum. Deler av bebyggelsen i området er
utsatt for støy fra E18.

Figur 5-13: Avgrensing av delområde 3 Ånnerud-Askerhagen
Liten Middels Stor

5.5.2 Konsekvenser

Verdivurdering

Alternativ 1.A og 1.B
Delområdet er i dag utsatt for støy fra E18 og
store deler av området ligger i gul støysone. Med
forsterket støyskjerming langs ny E18 og tunnel

Området har middels tetthet av boliger, god
tilgjengelighet til servicefunksjoner og flere
barnehager. Området som helhet vurderes å ha
middels til stor verdi.
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fra Drammensveien og østover vil støysituasjonen
bedres.
Ny gangbru over E18 gir forbindelse til Drengsrud
og idrettsanleggene der.
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten til middels positiv (+/+ +).
Figur 5-14: Boligområdet på Ånnerud, sett mot
E18

Figur 5-15: Boligbebyggelse i Askerhagen, nord
for Føyka

Figur 5-16: 3D-illustrasjon av alt. 1.B ved Drengsrud, med ny gangbru over til Solbråveien. Det er små
forskjeller mellom 1.A og 1.B i dette området
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5.6

Delområde 4: Føyka

5.6.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Offentlige/ felles møtesteder og andre
uteområder
Avgrensing
Næringsområdene i delområde 2 er avgrensing av
området i vest, og Drammensveien i sør. Mot
nord og øst avgrenses området av boligområdet i
delområde 3 og sentrumsområdet.
Beskrivelse
Føyka idrettsanlegg eies og drives av Asker
skiklubb. På Føyka er det fullt friidrettsanlegg (6
løpebaner), tre sandvolleyballbaner , 3
fotballbaner i 11er-størrelse ( en gress, en
kunstgress og en grus) og to 7er-baner (en grus

Figur 5-17: Avgrensing av delområde 4 Føyka

SIDE 68

og en gress). Kunstgressbanen er hjemmebanen
til Asker fotball, og har tribune med 1000
sitteplasser. I tillegg er det en trimløype med lys
på ca. 1 km rundt hele Askerparken som omgir
banene. Øst i området er det skateboardanlegg,
og klubbhus med kontorer og møterom,
garderober og kiosk.
Det arbeides nå med planer for byutvikling på
Føyka-Elvely. Planen er å fortsette den urbane
byutviklingen i Asker sentrum, gi Asker en bypark
og å åpne opp Askerelva.
Utbyggingen vil øke Askers sentrumsområde med
50 prosent og gir rom for forretninger,
spisesteder, kontorer, boliger, nytt fotballstadion,
og attraktive parker og plasser. Forventet
byggestart for området er i 2016. Utbyggingen på

Figur 5-18: Friidrettsbaner på Føyka

Oktober 2015

over 100 000 m² vil skje over mange år og i flere
etapper.
Utbyggingen er en del av 0-alternativet, og vil
endre områdets karakter.
Verdivurdering
Delområdet har pr. i dag stor betydning som
møtested og for fysisk utfoldelse for barn og
unge. Planlagt utbygging vil redusere betydningen
som idrettsanlegg, men arealene vil da bli tett
utnyttet til boliger og sentrumsfunksjoner,
samtidig som det også tilrettelegges noe for
uorganisert aktivitet. Både i dagens situasjon og
0-alternativet vurderes området å ha stor verdi.
Liten Middels Stor

Figur 5-19: Skråfoto av idrettsanlegget
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5.6.2

Konsekvenser

Alternativ 1.A
Delområdet vil i 0-alternativet ligge i gul støysone
fra E18. Med E18 i tunnel forbi Hagaløkka blir
støynivåene betydelig redusert. For delområdet
Føyka vil hovedsamlevegen i dagen fremdeles gi
noe støy, spesielt i de øverste etasjene i ny
bebyggelse.
Hovedsykkelvegen og nye kollektivfelt og
sykkelfelt langs Drammensveien vil bidra positivt
for tilgjengelighet til området.
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-20: Illustrasjon av framtidig utbygging på Føyka-Elvely (Dark arkitekter)

Alternativ 1.B
Alternativ 1.B vil i hovedsak ha samme virkninger
som 1.A for delområdet Føyka. Støynivå i østre
del av delområdet vil bli noe lavere enn i alt. 1.A.
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen blir
middels positiv (+ +).
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Figur 5-21: Illustrasjon av Føykautbyggingen (ill:
Adept)
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Figur 5-22: Illustrasjon av Føykautbyggingen (ill:
Adept)
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5.7

Delområde 5: Hagaløkka skole

5.7.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing
Delområdet avgrenses av selve skoleområdet og
nært tilgrensende grøntarealer.
Beskrivelse
Hagaløkka skole er en barneskole som pr i dag har
om lag 310 elever (13) . Skolen ble bygd i 1974, og
rehabilitert i 2002. Det er også SFO-tilbud, som
brukes av ca. 100 av skolens elever. Skolen er pr. i

dag utsatt for støy fra E18, og ligger hovedsakelig
i gul sone, til dels i rød sone.
Verdivurdering
Barneskoler har i henhold til metodikken i
håndbok V712 stor verdi.
Liten Middels Stor

5.7.2

Konsekvenser

Alternativ 1.A og 1.B
Ny E18 vil komme noe nærmere skolen enn
dagens veg, men samtidig legges dypere i
terrenget og gå inn i tunnel før passering av
skolen. Støyskjermingstiltak rundt tunnelmunningen gjør at støynivåene reduseres noe
sammenlignet med alternativ 0, men lokal
skjerming vil være nødvendig. Ny hovedsykkelveg
gir bedre forbindelse til området. For elever i
sentrumsområdet blir barrierevirkningen av E18 i
forhold til skolevegen redusert. Ny gangbru over
E18 reduserer barrierevirkningen også mot
områdene nord for E18.

Figur 5-24: Hagaløkka skole

Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Figur 5-23: Avgrensing av delområde 5 Hagaløkka
skole
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Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Oktober 2015

123134-PLAN-RAP-005

Statens vegvesen Region øst
5 Verdi, omfang og konsekvens i delområder

Figur 5-25: 3D-illustrasjon av påhuggsområdet ved Drengsrud, vist med alternativ 1.B
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5.8

Delområde 6: Hagaløkka

5.8.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing
Næringsområdene i delområde 2 er avgrensing av
området i vest, og E18 i nord. Mot øst avgrenses
området av jernbanen og næringsområdene i
delområde 9, i sør mot Hagaløkka skole og
småhusområdene i delområde 1.
Beskrivelse
Delområdet Hagaløkka er et boligområde som
består av fem høyblokkker og en lavere blokk.

Området har således høy tetthet. Det er kort
avstand til idrettsanlegg på Føyka og til butikker
og øvrige servicetilbud i sentrum. Området er
sterkt utsatt for støy fra E18, da motorvegen går
like nedenfor bebyggelsen. Uteområdene på
baksiden av blokkene er imidlertid mer skjermet.
E18 er også en betydelig ferdselsbarriere.
Verdivurdering
Området har høy tetthet av boliger, og god
tilgjengelighet til servicefunksjoner.
Miljøbelastning fra E18 trekker verdiene noe ned,
men delområdet har likevel stor verdi.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen blir
middels til stor positiv (+ +/+ + +).
Alternativ 1.B
I alt. 1.B vil E18 ligge i tunnel både forbi
Hagaløkka og sporområdet. Delområdet får svært
stor reduksjon i vegtrafikkstøy og luftforurensning
og barrieren mot sentrum vil reduseres.
Omfanget vurderes som stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Liten Middels Stor

5.8.2

Konsekvenser

Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen blir
meget stor positiv (+ + + +).

Alternativ 1.A
I alternativ 1.A vil ny E18 bli lagt i tunnel under
Hagaløkka, mens dagens veg blir nedgradert til en
sentral hovedsamleveg med fire felt, kryss i plan
og 50-60 km/t. Støynivået ved Hagaløkka vil bli
vesentlig redusert, selv om hovedsamlevegen vil
ha betydelig trafikk. Barrierevirkningen blir
dempet noe, men vil fremdeles være stor.
Nivåene av luftforurensning vil være vesentlig
lavere enn i 0-alternativet. Blokkene nærmest
vestre tunnelmunning vil være noe utsatt for støy
fra vegbruene over jernbanen.
Figur 5-26: Avgrensing av delområde 6 Hagaløkka
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Omfanget vurderes som middels positivt.
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Figur 5-27: Oversiktsbilde av Hagaløkka

Figur 5-28: Blokkene har motorveien som
nærmeste nabo

Figur 5-29: 3D-illustrasjon av alt. 1.A sett mot
Hagaløkka fra øst

Figur 5-30: 3D-illustrasjon av alt. 1.B sett fra
Hagaløkkablokkene mot øst
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5.9

Delområde 7: Sentrum

5.9.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing
Delområdet sentrum avgrenses av
influensområdegrensen i nord. Denne er definert
av støysonene for E18. Mot sør avgrenses
området av E18 og næringsområdene ved Fusdal,
mot vest av næringsområdet i delområde 2 og
Figur 5-32: De sentrale delene av sentrum
delområde 4 Føyka. Øst for delområdet er det
småhusbebyggelse (delområde 12).
Beskrivelse
Asker har Asker stasjon sentralt plassert i
sentrumsområdet. Sentrum har et bredt serviceog handelstilbud. Kjøpesenteret Trekanten, med
mer enn 70 ulike butikker/servicetilbud, ligger i
nordre del. I kvartalene nord for stasjonen er det
variert virksomhet, med butikker, noe kontorer
og boliger. Det er miljøgate fra Torget ved
stasjonen til Asker kulturhus. Kulturhuset har
tilbud som teater/konsertsaler, møterom, festsal,
kino, bibliotek, ungdomsklubb, seniorsenter og
flere spisesteder. Asker rådhus ligger i utkanten
av sentrum, øst for Trekanten senter. Rundt
rådhuset er det park. Erteløkka øst for Asker

Figur 5-33: Asker rådhus
stasjon er tett utnyttet med boliger, kontorer,
hotell og noe service.
Verdivurdering
Sentrumsområdet har en rekke besøksintensive
virksomheter og et betydelig innslag av boliger.
Verdien vurderes som stor.
Liten Middels Stor

Figur 5-31: Avgrensing av delområde 7 Sentrum

SIDE 74

Oktober 2015

123134-PLAN-RAP-005

Statens vegvesen Region øst
5 Verdi, omfang og konsekvens i delområder

5.9.2

Konsekvenser

Alternativ 1.A
I alternativ 1. A vil det kun være selve E18-bruene
som belaster sentrumsområdet med støy, i tillegg
til hovedsamlevegen i dagens E18-trasé.
Hovedsamlevegen vil ha en annen karakter enn
motorvegen, med lavere hastighet og mulighet
for å etablere kryssinger i plan. Barrierevirkningen
vil reduseres, men fortsatt være betydelig.
Støysituasjonen i sentrum blir vesentlig forbedret.

Bussveg, hovedsykkelveg og bussterminal vil
beslaglegge arealer i utkanten av delområdet,
men gi bedre tilgjengelighet til delområdet for
gående, syklende og busspassasjerer.
Omfanget vurderes som middels til stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Bussveg, hovedsykkelveg og bussterminal vil
beslaglegge arealer i utkanten av delområdet,
men gi bedre tilgjengelighet til delområdet for
gående, syklende og busspassasjerer.
Omfanget vurderes som middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen blir
middels til stor positiv (+ +/+ + +).
Alternativ 1.B
I alt. 1.B vil det kun være hovedsamlevegen som
belaster sentrumsområdet med støy. Denne vil ha
en annen karakter enn motorvegen, med lavere
hastighet og mulighet for å etablere kryssinger i
plan. Store deler av sentrumsområdet får meget
stor reduksjon i vegtrafikkstøy og luftforurensning
og barrierevirkningen reduseres vesentlig.

123134-PLAN-RAP-005

Figur 5-34: Lokalvegbru ved sentrum i alt. 1.B
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Figur 5-35: Bruene ved sentrum i alt. 1.A
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5.10 Delområde 8: Asker videregående
skole
5.10.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing
Delområdet avgrenses av selve skoleområdet
med tilgrensende grøntarealer. Sør for
delområdet er det småhusbebyggelse (delområde
10).
Beskrivelse
Asker videregående skole ligger like inntil E18 sør
for sentrum. Skolen har om lag 630 elever og 100
ansatte. Fagene som tilbys er innenfor
programmene studiespesialisering og idrettsfag
(14).
Verdivurdering
Videregående skoler har i henhold til metodikken
i håndbok V712 stor verdi.

Liten Middels Stor

5.10.2 Konsekvenser
Alternativ 1.A
Alternativet vil gå i tunnel under Asker vgs.
Dagens veg forbi skolen vil bli nedgradert til
hovedsamleveg og støy og luftforurensing
reduseres vesentlig, selv om trafikken fremdeles
blir stor. Gangbrukryssingen vil bli som i dag
Omfanget vurderes som middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-37: Asker videregående skole ligger tett
inntil dagens E18 og er sterkt støybelastet
Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen blir
stor positiv (+ + +).

Alternativ 1.B
Alternativet vil gå i tunnel under Asker vgs.
Dagens veg forbi skolen vil bli nedgradert til
hovedsamleveg og støy og luftforurensing
reduseres vesentlig, selv om trafikken fremdeles
blir stor. Vestre del av området får større
støyreduksjon enn i alt. 1.A. Det etableres ny
gangbru mot sentrum om lag der som
eksisterende gangbru ligger. Omfanget vurderes
som middels til stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Figur 5-36: Avgrensing av delområde 8 Asker vgs
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Figur 5-38: 3D-illustrasjon av ny sentral hovedsamleveg i alt. 1.A. Asker vgs til høyre i bildet, ny kollektivterminal til venstre
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5.11 Delområde 9: Næringsområder
Lensmannslia-Røykenveien
5.11.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing
Delområdet avgrenses av Bondivann i sør,
Hagaløkka i vest, E18 i nord og boligområder på
Fusdal i øst.

kontorbygg, blant annet nybygg ved Aibels nye
kontorbygg vest for Spikkestadbanen (Kraglundområdet). I området nærmest stasjonen har
Jernbaneverket et driftsbygg. Langs Røykenveien
mellom Lensmannslia og Bleikerveien er det
lagerlokaler og brannstasjon.
Verdivurdering
Området har i dag få publikumsrettede
servicetilbud og liten til middels besøkstetthet,
men det er planlagt videreutvikling av området
langs Lensmannslia med flere
kontorarbeidsplasser. Verdien vurderes som liten
til middels.

Stort
negativt

5.11.2 Konsekvenser
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Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/-).
Alternativ 1.B
I alternativ 1.B er det kun hovedsamlevegen som
vil krysse området på bru. Området får vesentlig
redusert støy og luftforurensning. Noe areal
beslaglegges nordøst i området ved ICA-tomten,
grunnet ny bussterminal. Området får bedret
tilgjengelighet med bil og sykkel og kortere
avstand til bussterminal.

Stort
negativt

Beskrivelse
I daldraget langs Askerelva og Spikkestadbanen
sør for Asker stasjon er det næringsbebyggelse
langs sørvestsiden av Lensmannslia. Det er
hovedsakelig kontorlokaler som er etablert her,
men også en Maxbobutikk. Det er planlagt
videreutvikling av området med flere nye

Lite el.
intet

Omfanget vurderes som middels positivt.

Liten Middels Stor

Figur 5-39: Avgrensing av delområde 9

Middels
negativt

Alternativ 1.A
I alternativ 1.A vil ny E18 krysse delområdet på
bru i nordre del. Dette gir støy og
luftforurensning nærmere planlagt bebyggelse.
Dagens E18 blir nedgradert til hovedsamleveg og
får kryss med Lensmannslia ved bussterminalen.
Området får bedret tilgjengelighet med bil og
kortere avstand til bussterminal. Noe areal går
tapt ved ICA-tomten vest for Asker vgs og ved
Hagaløkkveien, der et stort kontorbygg innløses.

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir liten til middels positiv (+/+ +).
Røykenveien alt. 3.A
Utvidelse av Røykenveien til fire felt vil
beslaglegge noe areal og øke barrierevirkningen
på strekningen mellom Lensmannslia og
Bleikerveien.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
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Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir liten negativ (-).
Røykenveien alt. 3.B
Utvidelse av Røykenveien til fire felt og etablering
av tunnelpåhugg vil beslaglegge areal og øke
barrierevirkningen på strekningen mellom
Lensmannslia og Bleikerveien.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-40: Næringsarealer langs Lensmannslia

Figur 5-41: Brannstasjonen ved Røykenveien

Figur 5-42: Illustrasjon av planlagt byggetrinn 2
på Kraglund, Aibels bygg til venstre. (Ill:
axivisuals)

Figur 5-43: Et større kontorbygg i området må
innløses i alt. 1.A

Røykenveien alt. 3.C
Ny trasé for Røykenveien med fire felt vil gå inn i
tunnel vest for brannstasjonen. Vegstrekningen
sør for påhugget vil beslaglegge areal og øke
barrierevirkningen lokalt, mens dagens veg på
strekningen mellom Lensmannslia og Bleikerveien
blir avlastet.
Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir liten positiv (+).
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5.12 Delområde 10: Nordre Bondi
5.12.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing
Delområdet avgrenses av næringsområdene i
delområde 9 i vest, av Asker vgs og
næringsområder i delområde 11 i nord og av
influensområdegrensen i sør og øst.
Beskrivelse
Delområdet Nordre Bondi omfatter boligområder
på begge sider av Røykenveien-Bleikerveien mot
Asker sentrum fra sør (Fredtunveien, Fusdalenga),
Asker vgs. i nord, Risenga i sør (Risengveien), og
deler av Bondibråten i nordøst.
Området har i dag lav til middels tetthet av
boliger i det meste av området. Eneboliger/
småhus dominerer, men i området lengst sør i
Fredtunveien er det ny blokkbebyggelse med høy
tetthet. Dette indikerer at området som helhet
kan bli tettere utnyttet i framtida, noe som også
ligger inne i kommuneplan. Ved Fusdal gård er
det partier med landbruksarealer. Turveien i
grøntdraget her er mye brukt.
Verdivurdering
Området har i dag varierende utnyttelsesgrad, og
Røykenveien er en betydelig barriere som også
utgjør en miljøbelastning for deler av
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Figur 5-44: Avgrensing av delområde 10 Nordre Bondi
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bebyggelsen. Grøntdraget ved Fusdal er verdifullt
for bebyggelsen i nærmiljøet. Ut fra dagens
situasjon har området liten til middels verdi, men
beliggenheten nær sentrum og planer for
utvikling av arealene med høyere utnyttelse gjør
at verdien vurderes som middels til stor.
Liten Middels Stor

5.12.2 Konsekvenser

Figur 5-45: Fusdal gård og Røykenveien

Figur 5-46: Turvei i grøntområdet ved Fusdal gård

Figur 5-47: Ballbinge ved Fredtunveien

Figur 5-48 Boligbebyggelse langs Fredtunveien

Alternativ 1.A
Delområdet vil i alle alternativer for ny E18 få noe
redusert støy og redusert barrierevirkning mot
sentrum, da E18 vil passere området i tunnel.
Redusert trafikkmengde, lavere hastighet og et
kort lokk over hovedsamlevegen gjør at
barrierevirkningen av dagens E18-korridor også
blir redusert.
For boligområdet i Fredtunveien vil E18 komme
litt nærmere enn i dag, men samtidig blir
skjermingen vesentlig bedre, slik at støynivået
reduseres sammenliknet med 0-alternativet.
Omfanget vurderes som middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

123134-PLAN-RAP-005

Alternativ 1.B
E18 vil passere området i tunnel og dagens E18trasé, som er en betydelig barriere mot sentrum,
vil fjernes. Støynivået i nordre del av området
reduseres i enda større grad enn i alt. 1.A.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Omfanget vurderes som middels til stort positivt.
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Røykenveien alt. 3.A
Utvidelse av dagens veg med kollektivfelt vil
forsterke barrieren i området forbi Fusdal gård og
beslaglegge arealer langs vegen. Støy og
luftforurensning endres i mindre grad.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels til stor.
Konsekvensen blir liten negativ (-).
Røykenveien alt. 3.B og 3C
Etablering av Røykenveien i tunnel med fire felt
vil redusere trafikkmengden vesentlig på dagens
veg. Støy og barrierevirkning vil dermed også
reduseres. Boligtettheten i området vil trolig bli
høyere enn i 0-alternativet.
Omfanget vurderes som middels til stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Figur 5-49: Oversiktsillustrasjon fra sør, alternativ 3.C

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels til stor.
Konsekvensen blir stor positiv
(+ + +).
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Figur 5-50: Lensmannslia og nye bruer og tunnelmunninger i alt. 1.A

Figur 5-51: Lensmannslia og ny bru i alt. 3.C

Figur 5-52: Røykenveien i tunnel alt. 3.B, påhugg nord for Lensmannslia

Figur 5-53: Røykenveien i dagen alt. 3.A, vist ved nytt kryss med Lensmannslia
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5.13 Delområde 11: Næringsområder
Fusdal

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

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

5.13.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder

Verdivurdering

Alternativ 1.B

Området har i dag noen få publikumsrettede
servicetilbud og forholdsvis liten besøkstetthet,
spesielt på sørsiden av dagen veg. De tilbudene
som er her, er også i stor grad rettet mot E18.
Verdien vurderes som liten.

Dagens E18 vil gå i tunnel forbi vestre del av
området, og miljøulempene her vil reduseres. I
østre del vil det etableres nytt tunnelpåhugg og
nytt kryss som krever betydelige arealer.
Skjerming demper miljøulempene, og det er
forutsatt etablert næringsbygg på begge sider
som skjermende bebyggelse. Det etableres en
planskilt kryssing for gang- og sykkeltrafikk i
området ved eksisterende Statoilstasjon. Samlet
sett vurderes de negative virkningene å være
svakt større enn de positive.

Avgrensing
Delområdet avgrenses av sentrumsområdet og
Asker vgs. i vest, og boligområder i delområde 10
(sør) delområde 12 (nord) og delområde 15 (øst).

Liten Middels Stor

5.13.2 Konsekvenser

Figur 5-54: Avgrensing av delområde 11
Beskrivelse
Langs begge sider av E18 ved Fusdal er det
næringsområder med ulike typer virksomhet.
Nord for vegen er det fastfood-restaurant og
bensinstasjon. Langs sørsiden av E18 er det
overvekt av lager og kontorer, med enkelte
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Alternativ 1.A
Dagens E18 vil gå i tunnel forbi området, men
delområdet vil fremdeles preges av omfattende
trafikksystemer, med rundkjøring/kryss mot
Røykenveien, rampetilknytninger, bussveg og
hovedsykkelveg. Flere næringsbygg må innløses,
blant annet må dagens bensinstasjon (Statoil)
fjernes. Nedgraderingen av E18 kan imidlertid
gjøre det mulig å utnytte arealene langs vegen til
ny bebyggelse med ulike typer tilbud.
De samlete virkningene av tiltaket vurderes å
være svakt positive for dette delområdet.
Omfanget vurderes som intet til lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt
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Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).
Røykenveien alt. 3.A
Ny Røykenvei i dagen vil beslaglegge noe areal i
næringsområdet ved dagens rampe til E18, og ett
næringsbygg må innløses.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt
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Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Røykenveien alt. 3.B
Tunnelpåhugg og ramper vil beslaglegge areal i
næringsområdet ved Jørgensløkka, og noen
mindre næringsbygg og et kontorbygg må
innløses. Dette har imidlertid liten betydning for
nærmiljø og friluftsliv.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Figur 5-55: Næringsarealer langs nordsiden av
E18

Figur 5-56: Fusdalområdet sør for E18

Figur 5-57: Fusdalkrysset i alt. 1.A med
Røykenveien i tunnel (alt. 3.B)

Figur 5-58: Fusdalkrysset i alt. 1.A med
Røykenveien i dagen (alt. 3.A)

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Røykenveien alt. 3.C
I dette alternativet vil Røykenveien i sin helhet
passere området i tunnel. Trafikkmengdene, og
dermed miljøulempene, i området vil reduseres.
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten. Konsekvensen blir
liten positiv (+).
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5.14 Delområde 12: Askerveien-Lerkeveien
5.14.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing
Delområde 12 er avgrenset av influensområdegrensen i nord og Vipeveien og E18 i sør. Mot vest
følger avgrensningen mot sentrumsområdet
Askerveien, og i øst er området avgrenset mot
Hønsjordet.

Figur 5-60: Eneboliger dominerer i området
(lokalbanen mot Sandvika) går i dagen gjennom
nordre del av området.
Området består nesten utelukkende av eneboliger på forholdsvis store tomter. Tettheten er
liten til middels. Området har et grønt preg og
nærheten til sentrum gir svært god tilgjengelighet
til alle servicefunksjoner. Søndre del av området
er utsatt for støy fra E18, mens jernbanen er en
støykilde for nordre del av området. Samlet sett
ligger størsteparten av området i gul støysone.

Figur 5-59: Avgrensing av delområde 12
Beskrivelse
Delområdet omfatter boligområdene fra
Askerveien i vest til Hønsjordet i øst. Jernbanen
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Verdivurdering
Området har liten til middels tetthet, hvor deler
er meget attraktive boligområder nær sentrum,
til tross for støybelastning fra veg og bane. Det er
potensiale for noe fortetting uten at området
mister sitt opprinnelige preg, men Lerkeveien og
et område langs Askerveien er i kommuneplan
vurdert som såkalt homogene områder hvor

Oktober 2015

Figur 5-61: Bebyggelsen i Lerkeveien er skjermet
med en voll mot E18
fortetting er lite ønskelig. Verdien vurderes som
middels.
Liten Middels Stor

5.14.2 Konsekvenser
Alternativ 1.A
Dagens E18 vil gå i tunnel forbi vestre del av
området, men kommer ut av tunnelen ved
Fusdal/Jørgensløkka. I Lerkeveien må 5 boliger
innløses på grunn av veganlegget, for å gi plass til
bussveg og hovedsykkelveg langs E18.
Gjenværende boliger vil skjermes med
terrengforming og støyskjerm, slik at
støyforholdene blir noe bedre enn i dag også her.
Vestlige deler av området får stor støyreduksjon.
Barrierevirkningen vil reduseres gjennom
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etablering av lokk som erstatning for dagens
gangbru.
De samlete virkningene av tiltaket vurderes å
være positive for delområdet. Omfanget vurderes
som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten positiv (+).
Alternativ 1.B
Dagens E18 vil gå i tunnel forbi vestre del av
området, men kommer ut av tunnelen ved
Fusdal. I østre del vil det etableres nytt
tunnelpåhugg og nytt kryss som krever betydelige
arealer. Hovedsykkelveg, bussveg, lokal
adkomstveg, og anleggsbeltet rundt E18,
medfører at i alt 13 boliger i Lerkeveien må
innløses. Selve innløsningen er en del av de
prissatte konsekvensene, men omfanget av
innløsning vil medføre negativ påvirkning på
bomiljøet for gjenværende boliger i området.

Figur 5-62: Gangbru over E18 ved Undelstad i alt.
1.B

Figur 5-63: Lokk over E18 ved Undelstad i alt. 1.A

kryssing for gang- og sykkeltrafikk i området ved
eksisterende Statoilstasjon.
Samlet sett gir tiltaket lokalt store negative
virkninger for Lerkeveien, og positive virkninger
for øvrige deler av delområdet. Omfanget
vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Senking av E18 og skjerming demper miljøulempene for arealer som ikke er direkte berørt,
og det er forutsatt etablert næringsbygg på begge
sider som skjermende bebyggelse.
Vestlige deler av området får stor støyreduksjon.
Barrierevirkning reduseres gjennom en planskilt
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5.15 Delområde 13: Hønsjordet
5.15.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing
Delområde 13 er åpne arealer avgrenset av
bebyggelsen i delområde 12 i vest og E18 i sør.
Mot øst grenser området mot tettbebyggelsen i
delområde 14, og i nord avgrenses delområdet av
influensområdegrensen, som her er satt ut fra
støysonene til dagens E18.

Figur 5-65: Deler av Hønsjordet, mellom jernbanen og E18, sett fra nord
Figur 5-64: Avgrensing av delområde 13

langsiktig perspektiv. I dagens situasjon er
arealene utsatt for støy fra E18 og jernbanen.

Beskrivelse

Verdivurdering

Delområdet omfatter et stort areal med dyrket
mark mellom Hønsveien og E18 øst for Asker
sentrum. Arealene er i drift i dag, men er i
kommuneplan avsatt som boligområde i et

Området har i dag liten betydning for tema
nærmiljø og friluftsliv, utover noe bruk vinterstid.
Området er avsatt til framtidig boligutbygging. Et
sentrumsnært område som dette vil trolig bli tett
utbygd når dette realiseres, noe som tilsier stor
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verdi. Det vil imidlertid alltid være noe usikkerhet
knyttet til langsiktig arealplanlegging og dette
tilsier noe lavere verdi. Verdien vurderes som
middels til stor.
Liten Middels Stor
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5.15.2 Konsekvenser
Alternativ 1.A
E18 vil utvides til 6 felt (7 med kobling til 2.B) i
dagens trasé og bussveg og hovedsykkelveg
etableres på nordsiden av vegen (sykkelveg på
sørsiden med kobling til 2.B). To lokk vil erstatte
dagens kryssinger og redusere barrierevirkningen
av E18. Veglinjen senkes i terrenget og
terrengforming og støyskjerming vil gjøre
støyforholdene bedre enn i dag.

Figur 5-66: Oversiktsillustrasjon av Hønsjordet
sett fra øst i alt. 1.B

Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Figur 5-67: Oversiktsillustrasjon av Hønsjordet sett
fra øst i alt. 1.A (variant med sykkelveg nord for
E18)

Stort
positivt

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

Alternativ 1.B
E18 vil som i 1.A utvides til 6 felt i dagens trasé og
bussveg og hovedsykkelveg etableres på
nordsiden av vegen. Ramper fra krysset på Fusdal
innebærer økt vegbredde på vestre del. En ny
gangbru ved Undelstad og et nytt lokk ved Høn vil
erstatte dagens kryssinger og redusere
barrierevirkningen av E18. Terrengforming og
støyskjerming vil gjøre støyforholdene bedre enn
i dag.
Omfanget vurderes som lite positivt.
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5.16 Delområde 14: Høn-Hofstad
5.16.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing
Delområde 14 avgrenses av de åpne arealene på
Hønsjordet i vest, E18 i sør. Mot øst grenser
området mot tettbebyggelsen i delområde 20, og
skogområder på Hofstad i øst. Mot nord følges
influensområdegrensen, som her er satt ut fra
støysonene til dagens E18.
Beskrivelse
Delområdet omfatter boligområdene nord for
E18 fra Hønsjordet i vest til Holmen i øst.
Jernbanen (lokalbanen mot Sandvika) går i dagen
gjennom nordre del av området, og har stasjoner
ved Høn (i delområdet) og Vakås (like nord for
delområdet).
Området består hovedsakelig av eneboliger, men
med innslag av tettere småhusbebyggelse.
Tettheten er vurdert som middels. Området har
et grønt preg, med små skogpartier i randsonen
av bebyggelsen og partier med dyrket mark ved
Hofstad.
Ved Nedre Hofstad er det familiebarnehage og
Hofstad skole (delområde 16) ligger omsluttet av
delområdet i øst. Området har utover dette få
servicefunksjoner internt, og benytter
senterfunksjoner i Asker sentrum og på Holmen.
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Figur 5-68: Avgrensing av delområde 14
Søndre del av området har betydelig
støybelastning fra E18, til tross for at både
høydeforskjeller og støyskjerm bidrar til å dempe
støyen noe. Jernbanen er en barriere og støykilde
for nordre del av området. E18 er også en
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betydelig barriere for ferdsel mot boligområdene
på sørsiden.
Verdivurdering
Området har middels tetthet og har også
potensial for noe fortetting. Barrierevirkning og
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miljøbelastning fra E18 forringer bomiljøet i
søndre del av området. Verdien vurderes som
middels.
Liten Middels Stor

5.16.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A
I alternativ 2.A vil E18 utvides i dagens trasé forbi
delområdet, og trafikkmengden vil øke noe. I
vestre del flyttes vegen noe lenger mot sør, og
støyskjermingen vil bli forbedret langs store deler
av strekningen. Lokket ved Hofstad skole vil bedre
støysituasjonen lokalt, og redusere
barriereeffekten. Gang- og sykkelforbindelse og
tilgjengelighet til buss blir forbedret.

Figur 5-69: Bebyggelsen ved Høn. Høn stasjon til
venstre, E18 i nedre billedkant til høyre.
Dette innebærer inngrep i bebyggelsen. Til
sammen 6 boliger i delområdet må innløses.
Rampe over tunnelportalen vil innebære en ny
veglinje tettere på bebyggelsen enn i dag. Det vil
også bli etablert luftetårn ved portalen.

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir ubetydelig til liten positiv (0/+).

Vest for tunnelportalene vil virkningene være
som for alt. 2.A. Østre del av delområdet får
redusert støy og luftforurensning. Barriereeffekt
reduseres gjennom høyere kvalitet på kryssing
ved Hofstad skole og Høn og bedre forbindelse
mot øst som følge av lokk ved Grønlia. Gang- og
sykkelforbindelse og tilgjengelighet til buss blir
betydelig forbedret.

Alternativ 2.B

For delområdet samlet vurderes de positive
virkningene å være større enn de negative, og
omfanget vurderes som lite positivt.

Omfanget av endringene vurderes å være så vidt
over på positiv side, og omfanget vurderes som
intet til lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

I alternativ 2.B vil tunnelpåhugget for ny E18
tunnel bli etablert i midtre del av delområdet.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt
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Figur 5-70: Hofstad
Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten positiv (+).

Figur 5-71: Illustrasjon av alt. 2.B ved Haga

Stort
positivt
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5.17 Delområde 15: Undelstad-HagaReistad
5.17.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing
Delområde 15 avgrenses av E18 i nord og
Syverstadjordene i øst. Mot vest avgrenses
området av næringsområder på Fusdal. I sør
følger avgrensingen influensområdegrensen.
Beskrivelse
Delområdet omfatter boligområder langs
sørsiden av E18 fra Jørgensløkka i vest til
Syverstad i øst. Bebyggelsen i området består av
eneboliger og småhusbebyggelse (rekkehus,
tomannsboliger). Det er partier med dyrket mark
på Jørgensløkka og ved Haga som er grønne
lommer i bebyggelsen. I gjeldende kommuneplan
er disse beholdt som dyrkede områder. Området
har få servicetilbud internt, og beboerne benytter
senterfunksjoner i Asker sentrum og på Holmen.
Området langs E18 har betydelig støybelastning.
E18 er en stor barriere for ferdsel mot
boligområdene og togstasjonene nord for E18, og
også en barriere mot sentrum. Store deler av
området har imidlertid gode bokvaliteter med
gode solforhold og lite gjennomgangstrafikk.
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Figur 5-72: Avgrensing av delområde 15
Verdivurdering
Området har middels tetthet. Barrierevirkning og
miljøbelastning fra E18 forringer bomiljøet i
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nordre del av området. Verdien vurderes som
middels.
Liten Middels Stor
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5.17.2 Konsekvenser
Alternativ 1.A
E18 vil utvides til 6 felt i dagens trasé og bussveg
og hovedsykkelveg etableres på nordsiden av
vegen. Utvidelsen skjer på nordsiden, slik at inngrep i bebyggelsen unngås. To lokk vil erstatte
dagens kryssinger og redusere barrierevirkningen
av E18. E18-traséen flyttes litt nordover, noe som
gir gode muligheter for terrengforming og støyskjerming som vil gjøre støyforholdene bedre enn
i dag.

Alternativ 3.C
Røykenveien vil få sitt nordlige tunnelpåhugg i
delområdet. Tunnelpåhugg, kryss og lokalveg
beslaglegger arealer ved Jørgensløkka. Selv om
veglinjen ligger veldig lavt i terrenget vil det bli
noe støy.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten til middels positiv (+/+ +).
Alternativ 1.B
Fullt kryss ved Fusdal vil gi noe større inngrep ved
Jørgensløkka enn alt. 1.A, og det korte lokket ved
Undelstad i alt. 1.A erstattes her av en bred bru.
Forbi Hønsjordet er alternativene like.
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten til middels positiv (+/+ +).
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Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir liten til middels negativ (-/- -).
Alternativ 2.A
På strekningen fra Hønsjordet til Hagakollen vil
veglinjen komme noe nærmere delområdet enn i
dag, og hovedsykkelveg og bussveg blir etablert
mellom bebyggelsen og E18.
38 boliger langs dagens E18 i delområdet må
innløses. Innløsningskostnader er en del av de
prissatte konsekvensene, men i dette området er
innløsningen av et slikt omfang at den har
vesentlig negativ påvirkning på bomiljøet i
delområdet. For de gjenværende boligene vil
støysituasjonen bedres som følge av omfattende
skjermingstiltak. Gang- og sykkelforbindelse og
tilgjengelighet til buss blir forbedret. Lokket ved
Hofstad skole vil bedre støysituasjonen lokalt, og
redusere barriereeffekten.
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Omfanget vurderes som middels til stort
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
Stort
negativt

Etablering av Syverstaddiagonalen vil dele opp
jordene på begge sider av kollen ved Syverstad.
Vegen ligger såpass langt unna bebyggelsen at
forstyrrelsene her blir små.

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir middels til stor negativ (- -/- - -).
Alternativ 2.B
På strekningen fra Hønsjordet til Hagakollen vil
veglinjen komme noe nærmere delområdet enn i
dag, og hovedsykkelveg og bussveg vil ligge
mellom bebyggelsen og E18.
25 boliger langs dagens E18 i vestre og midtre
deler av delområdet må innløses. Innløsningskostnader er en del av de prissatte
konsekvensene, men i dette området er
innløsningen av et slikt omfang at den vil ha
negativ påvirkning på bomiljøet i delområdet.
For de gjenværende boligene vil støysituasjonen
bedres som følge av omfattende skjermingstiltak.
Gang- og sykkelforbindelse og tilgjengelighet til
buss blir forbedret. Barriereeffekt reduseres
gjennom høyere kvalitet på kryssing ved Hofstad
skole og lokk ved Grønlia.
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Østre del av delområdet, fra Hofstad skole og
østover vil få vesentlig redusert støy- og
luftforurensning som følge av at E18 legges i
tunnel.
Samlet sett vurderes delområdet som helhet å få
litt større forbedringer enn ulemper. Omfanget
vurderes som intet til lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir ubetydelig til liten positiv (0/+).
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Figur 5-73: Eneboliger og småhusbebyggelse ved
Undelstad

Figur 5-74: Gang- og sykkelveg under E18 fra
Undelstad mot Hønsjordet

Figur 5-75: Reistad

Figur 5-76: Dagens E18 fra gangbrua ved Hofstad
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Figur 5-77: Illustrasjon av alt. 2.A ved Haga, lokk ved Hofstad i bakgrunnen
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Figur 5-78: 3D-skisse av lokk over hovedsamleveg ved Hofstad skole i alt. 2.B
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5.18 Delområde 16: Hofstad skole
5.18.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing

Figur 5-80: Hofstad skole
E18 ved skolen er dårlig tilrettelagt for gående og
syklende.
Figur 5-79: Avgrensing av delområde 16
Delområdet avgrenses av selve skoleområdet
med tilhørende buffersone mot E18 i sør.

Verdivurdering
Barneskoler har i henhold til metodikken i
håndbok V712 stor verdi.
Liten Middels Stor

Beskrivelse
Hofstad skole er en barneskole med 430 elever
fra 1. til 7. trinn (13). Skolen ble bygget i 1962, og
det har vært flere utbygginger siden den gang.
Det er også SFO-tilbud ved skolen.
Hofstad skole ligger nær E18 og er utsatt for støy
og luftforurensning fra motorvegen. Deler av
skolen og utearealene ligger i rød støysone (mer
enn Lden 65 dB). E18 er også en barriere for
skoleelevene som skal til og fra skolen. Brua over
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5.18.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A
Lokk over E18 forbi skolen og bedret
støyskjerming på begge sider av lokket vil
redusere støybelastningen vesentlig. Barriereeffekten mot sørsiden av E18 vil reduseres, og
gang- og sykkeltilbudet blir kraftig forbedret med
ny hovedsykkelveg.
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Figur 5-81: Brua over E18 sør for Hofstad skole
Omfanget vurderes som middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen blir
middels til stor positiv (+ +/+ + +).
Alternativ 2.B
E18 i tunnel og kort lokk over hovedsamleveg
forbi skolen vil redusere støybelastningen
vesentlig, og enda mer enn i 2.A. Selv om lokket
er kortere enn i 2.A, vil barriereeffekten mot
sørsiden av E18 bli redusert, og gang- og
sykkeltilbudet blir kraftig forbedret med ny
hovedsykkelveg.
Omfanget vurderes som stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt
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Figur 5-82: Lokk ved Hofstad skole i alt. 2.A

Figur 5-83: Lokk over hovedsamleveg ved Hofstad skole i alt. 2.B

Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen blir
meget stor positiv (+ + + +).
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5.19 Delområde 17: Syverstad gård
5.19.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Friluftsområder
Avgrensing

Figur 5-85: Kulturlandskapet gir opplevelsesverdi
aking. Turvegene i Grønlia og adkomst til Grønlia
fra sør og vest passerer gården. Kulturlandskapet
er viktig for opplevelsesverdien for
friluftsområdet.
Verdivurdering
Figur 5-84: Avgrensing av delområde 17
Delområdet avgrenses av Slemmestadveien i
sørøst, skogområdene i Grønlia i nord, E18 i
nordvest og boligområdene i delområde 15 i
sørvest.
Beskrivelse
Syverstad gård ligger øst for E18 og sør for
friluftsområdet Grønlia. Gården er i drift, og er i
kommuneplanens arealdel forutsatt beholdt som
dyrket mark. Sommerstid begrenser de dyrkede
områdene bruk og ferdsel av området, men
vinterstid brukes jordene noe til skigåing og
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Selve delområdet er lite brukt til friluftsliv
sommerstid, men bidrar til opplevelsesverdi for
turveger i og fram til Grønlia. På snøføre
vinterstid brukes deler av området en del,
spesielt av barn og unge. Verdien vurderes som
middels.
Liten Middels Stor

Figur 5-86: Tunet på Syverstad gård
langs E18. Turvegen sør for E18 erstattes av
hovedsykkelveg.
Syverstaddiagonalen vil dele opp jordene på
begge sider av kollen ved Syverstad. Vegen vil
medføre noe støy og forstyrrelser i
friluftsområdene, mens støyskjermingen fra selve
E18 blir bedre enn i dag. Mulighetene for skigåing
og aking om vinteren blir dårligere.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.19.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A
E18 beholdes i dagens trasé og bussveg etableres
sørøst for motorvegen. Dette vil gi noe inngrep

Oktober 2015

Alternativ 2.B
E18 i tunnel forbi området vil redusere
støybelastningen nord i området vesentlig.
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Bussveg og hovedsamleveg vil etableres innenfor
arealet til dagens E18.
Syverstaddiagonalen vil dele opp jordene på
begge sider av kollen ved Syverstad. Vegen vil
medføre noe støy og forstyrrelser i
friluftsområdene. Mulighetene for skigåing og
aking om vinteren blir dårligere. Ramper mot
hovedsamlevegen beslaglegger lite areal, da disse
legges under bakken i nordre del av området.
Omfanget vurderes samlet som lite til middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-87. Syverstaddiagonalen i alt. 2.A

Figur 5-88: Syverstaddiagonalens søndre del
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Figur 5-89: Nordre del i alt. 2.B
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5.20 Delområde 18: Grønlia
5.20.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Friluftsområder
Avgrensing

Figur 5-91: Tursti/lysløype i Grønlia
både sommer og vinter. E18 er en barriere og
støykilde for vestre del av området.

Figur 5-90: Avgrensing av delområde 18
Delområdet avgrenses av Slemmestadveien i øst,
idrettsanleggene på Holmen i nord, E18 i vest og
Syverstad gård i sør.
Beskrivelse
Friluftsområdet Grønlia er en skogkledd kolle,
dominert av edelløvskog og furu. I delområdet er
det turstier og lysløype, med adkomst både fra
Syverstad, Reistad, Holmen og idrettsanlegget der
og fra nordsiden av E18 gjennom undergang
under vegen. Området er svært hyppig brukt,
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Verdivurdering
Grønlia er et viktig element i grøntstrukturen i
denne delen av kommunen. Området er
forholdsvis lett tilgjengelig til tross for
barrierevirkningen av E18 og er hyppig brukt.
Verdien vurderes som stor.

Figur 5-92: Skråfoto av Grønlia fra nord. E18 til
høyre
bussvegen, og ledes over tunnelen. Det nye
vegsystemet vil gi inngrep langs E18 inn mot
Grønlia, men støynivået reduseres noe som følge
av bedre skjerming.
Det etableres en 15 m bred bru over E18 for å gi
en gang- og sykkelforbindelse med høy kvalitet og
grønt preg mot området ved Hofstad.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Liten Middels Stor

5.20.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A
E18 beholdes i dagens trasé og bussveg etableres
sørøst for motorvegen, med en 130 m lang tunnel
gjennom Grønlia. Sykkelvegen ligger langs
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Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).
Alternativ 2.B
E18 i tunnel forbi området vil redusere
støybelastningen vesentlig. Bussveg og
hovedsamleveg vil etableres innenfor arealet til
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dagens E18 og i liten grad påvirke Grønlia.
Etablering av et 35 m langt lokk vil gi bedre
forbindelse mot området ved Hofstad.
Syverstaddiagonalen vil innebære en ny veglinje
som ligger dypt i terrenget over jordet vest for
Grønlia. Vegen vil medføre noe støy og
forstyrrelser i vestlige del av friluftsområdene.
Forbindelsene inn mot området fra vest påvirkes
ikke, da ramper mot hovedsamlevegen legges
under bakken og ikke danner nye barrierer.

Figur 5-93: Ramper og portaler ved Grønlia i alt.
2.A, sett fra sørvest

Figur 5-94: Vegutformingen ved Grønlia i alt. 2.B

Det er både positive og negative virkninger av
tiltaket, men samlet vurderes de positive
virkningene å være større enn de negative.
Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-95: Bussveg og E18 ved Grønlia i alt. 2.A, sett fra nordøst
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Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

5.21 Delområde 19: Hval/Syverstadkollen
5.21.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing

Figur 5-96: Avgrensing av delområde 19
Delområdet avgrenses av Slemmestadveien i vest,
sentrumsområdene på Holmen i nord, fjorden i
øst og Hvalstrand bad i sør.

Figur 5-97: Deler av bebyggelsen i delområdet
Hval.

Figur 5-98: Støyskjermer langs Slemmestadveien

Beskrivelse
Delområdet Hval/Syverstadkollen er et boligområde som hovedsakelig består av eneboliger.
Det er god tilgang til friluftsområder i Grønlia og
langs sjøen, bl.a. Hvalstrand bad. Boligene nærmest Slemmestadveien er støyutsatt, men det er
gjennomført omfattende skjermingstiltak i forbindelse med bygging av kollektivfelt få år tilbake.

5.21.2 Konsekvenser

Slemmestadveien er også en betydelig barriere,
men to nye underganger har redusert
barrierevirkningen noe.

I tillegg forbedres tilbudet for gående og syklende
til og fra området, som følge av bedre tilknytning
til overordnet nett via hovedsykkelvegen
gjennom Holmen.
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.

Verdivurdering
Området har middels tetthet og god
tilgjengelighet til friluftsområder. Verdien
vurderes som middels.
Liten Middels Stor
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Alternativ 2.A/2.B
Syverstaddiagonalen vil innebære at
Slemmestadveien forbi delområdet avlastes for
storparten av trafikken. Dette vil gi vesentlig
redusert støybelastning for området.

Oktober 2015

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

123134-PLAN-RAP-005

Statens vegvesen Region øst
5 Verdi, omfang og konsekvens i delområder

Figur 5-99. Oversiktsillustrasjon alt. 2.A
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Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

5.22 Delområde 20: Næringsområder
Holmen
5.22.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing

Figur 5-101: Næringsarealer nordvest for E18

Figur 5-102: Næringsbebyggelse ved
Holmenkrysset

Delområde 20 er næringskorridoren langs E18 fra
Syverstad til Nesbru.

har lav besøkstetthet. Selv om noen boliger og
noe tettere utnyttelse med kontorarbeidsplasser
trekker verdien opp i deler av området, er
tettheten generelt nokså lav. Verdien vurderes
som liten til middels.

Beskrivelse
Området langs E18 fra Syverstad til Nesbru er
dominert av næringsbebyggelse, med hovedvekt
på kontorer, men også noe lager-/verkstedvirksomhet og innslag av boliger. Ved Holmenkrysset er det gartneri og bensinstasjon på
nordøstsiden av krysset, og kontorer videre i
retning Nesbru. På sør- og østsiden av
Holmenkrysset er det i dag møbelforretning og
noen boliger som er omdisponert til næring.
Mellom møbelforretningen (Skeidar) og Grønlia
er det planlagt utbygging av byggevarehus.

Figur 5-100: Avgrensing av delområde 20
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Liten Middels Stor

5.22.2 Konsekvenser

Verdivurdering

Alternativ 2.A
Fra Syverstad til Holmen utvides E18 til 4+4 felt
(3+3 gjennomgående, samt vekslingsfelt), og
bussveg etableres langs østsiden av vegen. Dette
gir inngrep i næringsarealene på begge sider av
E18.

Med noen få unntak har delområdet funksjoner
som i liten grad er publikumsrettet, og området

E18 går så inn i tunnel like vest for dagens
Holmenkryss. Hovedsamleveg og bussveg
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etableres i dagens E18-trasé videre østover.
Arealer frigjøres i Holmenkrysset, og støy og
luftforurensing reduseres vesentlig.
Kollektivtilgjengeligheten blir bedre, og kvaliteten
på tverrforbindelsen ved Ravnsborg bedres, ved
at dagens bru erstattes med lokk.
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir liten positiv (+).
Alternativ 2.B
I alternativ 2.B vil ikke E18 gå igjennom
delområdet. Hovedsamlevegen ligger i dagens
E18-trasé i delområdet, og hele området får
reduksjon i støy og luftforurensning. Ellers er
virkningene som i 2.A.

Figur 5-103: Tunnelpåhugg ved Holmen i alt. 2.A

Omfanget vurderes som middels til stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-104: Hovedsamleveg, bussveg og lokalvegnett i Holmen, alt. 2.B
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Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

5.23 Delområde 21: Holmen sentrum
5.23.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing

Figur 5-105: Avgrensing av delområde 21
Grensen for delområde 21 følger i hovedsak
avgrensingen definert i vedtatt kommunedelplan
for området. I tillegg er Holmenskjæret tatt med,
siden dette friluftsområdet ligger tett inntil
sentrum.
Beskrivelse
Sentrumsområdene på Holmen er i dag dominert
av Holmen senter og store trafikkarealer. Det er
mangel på gode møtesteder og utearealer. I den
nylig vedtatte kommunedelplanen for Holmen-
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Figur 5-106: Holmensenteret

Figur 5-107: Sjøsiden av Holmen preges av store
grå arealer

Slependen er det forutsatt senterutvikling i dette
området med mer variert bebyggelse,
neddemping av trafikkarealene og høyere
utnyttelse.

transportsystemet som er forbundet med
usikkerhet. Verdien vurderes som middels til stor.

Senteret i seg selv er et viktig handels- og
servicetilbud og har høy besøkstetthet.
Verdivurdering
Delområdet har handels- og servicetilbud med
høy besøkstetthet, men mangler gode
møteplasser og uteområder i selve
sentrumsområdet. Holmenskjæret, som ligger i
strandsonen i sørøst er et viktig friluftsområde,
med blant annet badeplass og sandvolleybaner.
Vedtatt plan forutsetter framtidig høy utnyttelse
til sentrumsformål i de sentrale delene av
Holmen, men dette krever omlegging av
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Liten Middels Stor

5.23.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A og 2.B
Med etablering av Syverstaddiagonalen vil kun
lokaltrafikk være igjen på vegnettet gjennom
Holmen, og støy, luftforurensning og
barrierevirkning gjennom området vil reduseres
vesentlig. Hovedsykkelvegen vil gi vesentlig bedre
tilgjengelighet for gående og syklende i området.
Omfanget vurderes som stort positivt.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-108: Holmenkrysset og lokalvegnett mot Holmen i alt. 2.A

Figur 5-109: Lokalveg gjennom Holmen i alternativ 2.A/2.B. Dagens vegarealer kan
frigis til andre formål
123134-PLAN-RAP-005
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Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

5.24 Delområde 22: Idrettsanleggene på
Holmen
5.24.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Offentlige/ felles møtesteder og andre
uteområder
Avgrensing

Figur 5-111: Kunstgressbanen

Figur 5-112: Skråfoto av idrettsanlegget

undervarmeanlegg og har gode treningsforhold
hele året. Anlegget drives av Holmen IF.

5.24.2 Konsekvenser

Ved fotballbanene er det også et tennisanlegg,
ishall og idrettshall i fjell. Idrettshallen inneholder
også 100 m innendørs løpebane og lengdegrop. I
tillegg er det turn- og judohall i området (13).
Verdivurdering

Figur 5-110: Avgrensing av delområde 22
Delområde 22 omfatter idrettsanleggene vest for
Holmen senter, og avgrenses av Grønlia i sør,
Slemmestadveien i nord og næringsområder i
vest.

Delområdet er et stort idrettsanlegg med mange
funksjoner, og har stor betydning som møtested
og for fysisk utfoldelse for barn og unge. Verdien
vurderes som stor.

Omfanget vurderes som middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Liten Middels Stor

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

Beskrivelse
Holmen idrettspark med grus-, gress- og
kunstgressbane ligger på Nesbru i Asker
kommune. Kunstgressbanen har installert
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Alternativ 2.A og 2.B
Med etablering av Syverstaddiagonalen vil kun
lokaltrafikk være igjen på vegnettet gjennom
Holmen, og støy, luftforurensning og
barrierevirkning langs delområdet vil reduseres
vesentlig. Hovedsykkelvegen vil gi vesentlig bedre
tilgjengelighet for gående og syklende i området.
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Figur 5-113: Illustrasjon av alt. 2.B mot Grønlia, øst for idrettsanlegget. Sykkelvegen skrår videre ned langs innsiden av kunstgressbanen
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Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

5.25 Delområde 23: Holmenåsen-Fekjan
5.25.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing

Figur 5-115: Bebyggelsen i søndre del av området
Beskrivelse

Figur 5-114: Avgrensing av delområde 23

Området består hovedsakelig av eneboliger på
forholdsvis store tomter, med enkelte innslag av
tettere småhusbebyggelse. Tettheten er vurdert
som middels. Området har et grønt preg. Vestre
del av området er utsatt for støy fra E18, mens
andre deler har støy fra Slemmestadveien og
Fekjan. Det er god tilgang til servicetilbud på
Holmen og Nesbru.

Delområdet avgrenses av Holmen sentrum i sør
og E18 i vest. I øst strekkes delområdet over til
østsiden av Neselva, da influensområdet for
trafikale og støymessige endringer på Fekjan vil
omfatte også en sone øst for elva. I nord grenser
området til Nesbru senter.

Verdivurdering
Området har middels tetthet. Barrierevirkning og
miljøbelastning fra E18 forringer bomiljøet i
vestre del av området. Verdien vurderes som
middels.
Liten Middels Stor
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Figur 5-116: Skråfoto fra Nesbru senter mot vestn
5.25.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A
I alternativ 2.A vil dagens E18 bygges om til
hovedsamleveg, med egen bussveg langs sørsiden
Dette vil kreve innløsning av noen boliger i
delområdet. Slemmestadveien er koblet på E18
vest for tunnelen, og trafikkmengden på
hovedsamlevegen er om lag 21 000 kjøretøyer i
døgnet. Støy og luftforurensning vil reduseres
vesentlig og et kort lokk ved Ravnsborg reduserer
barrierevirkningen. Østre deler av området får
redusert støy og trafikkbelastning ved at
gjennomgangstrafikken på Fekjan blir borte.
Hovedsykkelveg vil bedre tilgjengeligheten til
området for gående og syklende, og gi bedre
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tilgjengelighet til Holmen idrettspark, Grønlia og
Holmenskjæret.
Omfanget vurderes som stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir stor positiv (+ + +).
Figur 5-117: Vegsystemet ved Holmenkrysset i
alternativ 2.B

Alternativ 2.B
I alternativ 2.B er løsningen for hovedsamleveg
tilnærmet lik 2.A, med egen bussveg langs
sørsiden. Dette vil kreve innløsning av noen
boliger i delområdet. Trafikk til og fra Slemmestadveien vil følge hovedsamlevegen til og fra
Nesbru, og trafikkmengden på hovedsamlevegen
vil være i overkant av 28 000 kjøretøyer, noe som
er vesentlig mer enn i 2.A. Støy og luftforurensning vil likevel reduseres betydelig sammenliknet
med 0-alternativet og i de vestlige delene av
området blir støyreduksjonen større enn i 2.A. Et
kort lokk ved Ravnsborg reduserer barriereeffekten. Østre deler av området får redusert støy
og trafikkbelastning, ved at gjennomgangstrafikken på Fekjan blir borte. Hovedsykkelveg vil
bedre tilgjengeligheten til området for gående og
syklende, og gi bedre tilgjengelighet til Holmen
idrettspark, Grønlia og Holmenskjæret.

Figur 5-118: Vegsystemet fra Holmenkrysset og
østover i alternativ 2.A

Omfanget vurderes som stort positivt.
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Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

5.26 Delområde 24: Torstadåsen
5.26.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing

Figur 5-120: Bebyggelsen i søndre del av området

Beskrivelse
Området består av eneboliger og tettere
småhusbebyggelse, med innslag av
grøntområder. Den delen av området som ligger
på høyden ned mot E18 er utsatt for støy, til tross
for omfattende skjermingstiltak. Det er god
tilgang til de grønne områdene på Torstad og
Berger i nord.

Figur 5-119: Avgrensing av delområde 24
Delområdet avgrenses av næringsområdene ved
Holmenkrysset sentrum i sør og sørøst, E18 i øst
og skoleområdet på Nesbru i nord. I vest er
området avgrenset av landbruksarealene på
Berger og Torstad og Torstad skole.
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Verdivurdering
Området har middels og stedvis middels til høy
tetthet. Miljøbelastning fra E18 forringer
bomiljøet i sørøstre deler av området. Verdien
vurderes som middels.

Figur 5-121: Det er omfattende støytiltak langs
E18 i delområdet
5.26.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A
I alternativ 2.A vil dagens E18 bygges om til
hovedsamleveg, med egen bussveg langs sørsiden
av Nesbru senter. Støy og luftforurensning vil
reduseres vesentlig og et kort lokk ved Ravnsborg
reduserer barriereeffekten i vestlige deler av
området.
Helt øst i området vil tre boliger måtte innløses
som følge av nytt tunnelpåhugg.
Omfanget vurderes som middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Liten Middels Stor

Verdien er vurdert som middels. Konsekvensen
blir middels positiv (+ +).
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Alternativ 2.B
Også i alternativ 2.B vil dagens E18 bygges om til
hovedsamleveg, med egen bussveg langs
nordsiden av Nesbru senter. Støy og
luftforurensning vil reduseres vesentlig
sammenliknet med 0-alternativet og korte lokk
ved Ravnsborg reduserer barriereeffekten i
vestlige deler av området.
Trafikkmengden på hovedsamlevegen vil være
om lag 30 % større enn i 2.A.
Helt øst i området vil tre boliger måtte innløses
som følge av nytt tunnelpåhugg.
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Figur 5-122: Alternativ 2.B sett fra lufta mot Torstadåsen og Nesbru

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

Figur 5-123: Tunnelportal for E18 ved Nesbru, vist med lokalvegnett som i alt. 2.A
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Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

5.27 Delområde 25: Nesbru
5.27.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing

Figur 5-125: Nesbru senter
Beskrivelse
Nesbruområdet er et næringsområde med
mangfoldig virksomhet. Her er det bilforretninger
og noe annen handelsvirksomhet, en del
kontorer, helsetjenester, bensinstasjon m.m. Det
finnes også en dagligvarebutikk i området. E18
går gjennom Nesbru, og medfører betydelig støy
og luftforurensning.
Verdivurdering
Området har få tilbud som er rettet direkte mot
nærmiljøet og har i hovedsak virksomheter med
lav eller middels besøkstetthet. Verdien vurderes
som liten til middels.
Figur 5-124: Avgrensing av delområde 25

Liten Middels Stor

Delområdet avgrenses av boligområdene i
delområde 24, 23 og 27 i øst, E18 i vest, sør og øst
og Billingstadsletta vest i nordvest.
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Figur 5-126: Dagens E18 krysser Neselva på bru
5.27.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A
I alternativ 2.A vil E18 få tunnelpåhugg rett nord
for Bellevue. Øst for tunnelpåhugget får E18 4+4
felt fram til Slependen. Ny bru vil få større høyde
enn dagens bru.
Vest for tunnelmunningen vil dagens E18 bygges
om til hovedsamleveg, og bussvegen legges langs
sørsiden av denne, nord for Nesbru senter.
Holdeplass etableres dermed nord for senteret.
Bussveg og Billingstadsletta går parallelt nord til
lokalsenteret på Berger. Hovedsykkelvegen legges
langs Neselva, med et grøntdrag som buffer mot
vegene.
Støy og luftforurensning vil reduseres vesentlig i
senterområdet, men også noe langs dagsonen øst
for senteret, som følge av bedre skjerming.
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Omfanget vurderes som middels til stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Innløsningsbehovet er dermed noe større enn for
alt. 2.A.
Omfanget vurderes som middels positivt.

Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir middels positiv (+ +).
Alternativ 2.B
I alternativ 2.B vil E18 få tunnelpåhugg rett nord
for Bellevue. Vest for tunnelmunningen vil dagens
E18 bygges om til hovedsamleveg, mens bussveg
legges langs sørsiden av Nesbru senter. Øst for
tunnelpåhugget får E18 4+4 felt fram til
Slependen. Ny bru vil få større høyde enn dagens
bru, og langs bussveg og sykkelveg vil det
etableres et gjennomgående grøntdrag fra
Sanitetshuset og nordover langs Neselva.
Billingstadsletta blir en rett, urban gate nord til
lokalsenteret på Berger.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir liten til middels positiv (+/+ +).
Figur 5-127: Vegsystemet ved Nesbru i alternativ 2.B

Støy og luftforurensning vil reduseres vesentlig i
senterområdet, men også noe langs dagsonen øst
for senteret, som følge av bedre skjerming.
Holdeplass sør for senteret skal utformes som en
urban plass/torg, lokalisert sammen med
vegadkomsten til senteret. Det blir gode
forbindelser for gående og syklende på tvers av
E18 langs begge sider av Billingstadsletta.
Omlegging av lokalvegsystem og etablering av
hovedsykkelveg medfører innløsning av flere
næringsbygg og tre boliger øst for Nesbru senter.
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Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

5.28 Delområde 26: Skolene på Nesbru
5.28.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing

Figur 5-130: Holmen videregående skole
Holmen videregående skole gir undervisning til
elever med behov for spesiell tilrettelegging.
Skolen har 84 elevplasser på videregående og 16
plasser på grunnskolenivå (8.-10. klasse).

Figur 5-129: Avgrensing av delområde 25
Delområdet avgrenses av E18 og
næringsområdene i delområde 25 i øst,
boligområder i sør og Billingstadsletta vest i nord.
Beskrivelse
Det er to videregående skoler i dette delområdet:
Nesbru videregående skole og Holmen
videregående skole.
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Nesbru videregående skole har om lag 800 elever
fordelt på i overkant av 60 klasser, og ca. 130
ansatte. Skolen tilbyr studieprogrammer innen
bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk,
medier og kommunikasjon og
studiespesialisering.
Verdivurdering
Skoler har stor verdi i henhold til metodikken i
håndbok V712.
Liten Middels Stor

Figur 5-131: Nesbru videregående skole
5.28.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A og 2.B
Alternativ 2.A og 2.B vil medføre at det store
kontorbygget nærmest E18, hvor Holmen vgs. har
undervisningslokaler i første etasje, må innløses
og rives. Tomten kan fremdeles benyttes til
skoleformål, men nytt bygg må oppføres på
gjenværende arealer og det vil bli ulemper i
anleggsperioden. Tilgjengeligheten for gående og
syklende og til kollektivtrafikk bedres gjennom
etablering av ny hovedsykkelveg og bussveg.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).
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Figur 5-132: Oversiktsbilde ved Nesbru i alternativ 2.A
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Figur 5-133: Oversiktsbilde ved Nesbru i alternativ 2.B
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5.29 Delområde 27: Mellom-Nes og
Grønsundåsen
5.29.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing

Figur 5-135: Vestre del av Grønsundåsen

Beskrivelse
Delområdet er en del av et stort
sammenhengende boligområde på Mellom-Nes
og Landøya. Området består av eneboliger og
tettere småhusbebyggelse, med innslag av tettere
leilighetsbebyggelse.
Innenfor delområdet ligger det to barnehager,
Vekstbarnehagen, med ca. 40 plasser og MellomNes FUS barnehage med ca. 80 plasser.
E18 utgjør en betydelig barriere og medfører
betydelig støy og luftforurensing for nordre deler
av området.
Figur 5-134: Avgrensing av delområde 27
Delområdet avgrenses av E18 i nord,
influensområdegrensen i øst og sør, og
delområdet Nesbru senter i vest.
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Verdivurdering
Området har middels til høy tetthet, og er en del
av et større sammenhengende boligområde med

Oktober 2015

Figur 5-136: Dagens E18 går dypt i terrenget over
bakketoppen ved Holmen kirke
god tilgang til servicetilbud som skoler, barnehager m.v. Verdien vurderes som middels til stor.
Liten Middels Stor

5.29.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A og 2.B
I begge alternativer vil dagens E18 utvides med to
ekstra felt, vegskulder og bredere midtdeler forbi
delområdet. Dette gir inngrep i sidearealene langs
Grønsundåsen. Trafikken vil øke noe, men
støyskjermingstiltakene vil også forsterkes. En
bolig må innløses i forbindelse med breddeutvidelse og etablering av et 80 m langt lokk sør
for Holmen kirke. Lokket vil bedre støyforholdene
lokalt, og bidra til å redusere barriereeffekten.
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Totalt sett vurderes tiltaket å medføre noe større
positive enn negative virkninger for delområdet.
Omfanget vurderes som intet til lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels til stor.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten positiv
(0/+).

Figur 5-137: Lokk ved Holmen kirke i alt. 2.A

Figur 5-138: Strekningen langs IKEA i alt. 2.A og 2.B
123134-PLAN-RAP-005
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5.30 Delområde 28: Vestre Nes-Holmen
kirke
5.30.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing

Figur 5-140: Grøntområdet ved Holmen kirke
betydning, ligger sentralt i området. Området har
et grønt preg, med skog i skråningene langs kollen
som området ligger på, og parkområder rundt
kirken. Holmen menighets barnehage,
Holmentoppen, ligger i området. Denne har 18
plasser.
Delområdet er omgitt av næringsområder, og har
få servicetilbud internt. E18 er en barriere mot
sør, og bidrar med støy og luftforurensing til
søndre del av området.
Figur 5-139: Avgrensing av delområde 28
Delområdet avgrenses av næringsområder i vest,
nord og øst, og E18 i sør.
Beskrivelse

Verdivurdering
Tettheten i området er liten til middels, men
barnehage og kirke drar opp verdien, som
vurderes som middels.
Liten Middels Stor

Delområdet er et mindre boligområde med
eneboliger og tettere småhusbebyggelse. Holmen
kirke, som er et element med identitetsskapende
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Figur 5-141: Boligområdet ved Holmen kirke
5.30.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A og 2.B
I begge alternativer vil dagens E18 utvides med to
ekstra felt, vegskulder og bredere midtdeler forbi
delområdet. Trafikken vil øke noe, men
støyskjermingstiltakene vil også forsterkes. Det
etableres et 80 m langt lokk sør for Holmen kirke.
Lokket vil bedre støyforholdene lokalt, og bidra til
å redusere barriereeffekten.
Under kollen langs nord- og vestsiden av området
etableres bussveg og hovedsykkelveg. Langs
vestsiden vil bussvegen følge Billingstadsletta.
Bussvegen vil gi noe støy for boligene lengst nord.
Tilgjengeligheten for gående og syklende
forbedres.
Totalt sett vurderes tiltaket å medføre større
positive enn negative virkninger for delområdet.
Omfanget vurderes som lite positivt.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-142: Lokk ved Holmen kirke i alternativ 2.A

Figur 5-143: Bussveg og sykkelveg langs Billingstadsletta vest
123134-PLAN-RAP-005
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5.31 Delområde 29: Billingstadsletta vest
5.31.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing

Beskrivelse
Delområdet Billingstadsletta vest er et område
med blanding av kontor, ulike typer
forretning/tjenesteyting og noen boliger.
Blant virksomhetene er det blant annet lager for
Ikea, Vegvesenets trafikkstasjon, matvarebutikk
diverse bilrelaterte forretninger/verksteder og
kontorlokaler for en rekke bedrifter, blant annet i
deler av ABBs gamle anlegg. Deler av ABBs gamle
lokaler står tomme.
Det er satt i gang en planprosess (områderegulering) for å transformere området til
boligområde. Det skal innpasses noe
næringsvirksomhet som lokalservice og
dagligvare, organisert i nærsenter for betjening
av området. Noe eksisterende næringsvirksomhet
vil fortsette til det er aktuelt å transformere til
bolig (15).

Figur 5-144: Avgrensing av delområde 29
Delområdet avgrenses av skoleområdet i sør og
Billingstadsletta i øst. I nord er avgrensingen lagt
langs Stasjonsveien.
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Verdivurdering
Området slik det framstår i dag har lav tetthet av
boliger, få virksomheter med vesentlig
besøkstetthet og bare et fåtall tilbud rettet mot
nærmiljøet. Noen arealer med kontorarbeidsplasser trekker besøkstettheten, og
dermed verdien, noe opp. Det er under arbeid
planer for transformasjon til bolig, og dersom
dette realiseres vil tettheten bli høy.
Usikkerheten gjør at verdien vurderes som
middels til stor.
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Figur 5-145: Delområdet sett fra vest
Liten Middels Stor

5.31.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A
I alternativ 2.A vil de viktigste endringene i
delområdet være etablering av bussveg og
hovedsykkelveg langs Billingstadsletta. Dette
medfører inngrep i deler av næringsbebyggelsen
langs Billingstadsletta og innløsning av en bolig
nederst i Torstadåsen.
Tilgjengeligheten for gående og syklende bedres,
og busstopp i området vil gi bedre
kollektivtilgjengelighet. Turveg langs Neselva vil
føres under nye bru for Billingstadsletta, slik at
kryssing av vegen unngås.
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Tiltaket vurderes å medføre større positive enn
negative virkninger for delområdet. Omfanget
vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels til stor.
Konsekvensen blir liten positiv (+).
Alternativ 2.B
Som i alternativ 2.A vil de viktigste endringene i
delområdet være etablering av bussveg og
hovedsykkelveg langs Billingstadsletta. Det er
noen mindre forskjeller i traseen lengst sør i
området, men virkningene for nærmiljø og
friluftsliv vurderes som nokså like for dette
delområdet.

Figur 5-146: Billingstadsletta vest, i alt. 2.A

Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-147: Billingstadsletta vest, sett fra nordvest i alt. 2.A
123134-PLAN-RAP-005
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5.32 Delområde 30: Billingstadlia-Lilleåsen
5.32.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing

Figur 5-149: Nyere blokkbebyggelse i Billingstadlia

Verdivurdering
Delområdet har middels til høy tetthet av boliger.
Verdien vurderes som middels til stor.
Figur 5-148: Avgrensing av delområde 30
Delområdet avgrenses av næringsområder i sør
og sørvest og influensområdets yttergrense i nord
og øst.
Beskrivelse
Delområdet består av en blanding av eneboliger
og nyere, tett leilighets-/blokkbebyggelse i
Lundekroken og Billingstadlia. Billingstadsletta er
en barriere mot sør, men gang- og sykkeltilbudet
langs denne delen av Billingstadsletta er
forholdsvis godt. Vestre deler av delområdet har
kort veg til Billingstad stasjon, og busstilbudet
langs Billingstadsletta er også godt.
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Liten Middels Stor

Figur 5-150: Delområdets vestre del, ny
blokkbebyggelse i Lundekroken lengst foran
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.32.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A og 2B
De viktigste endringene i delområdet vil være
etablering av bussveg og hovedsykkelveg langs
Billingstadsletta. Dette vil gjøre at
kollektivtilbudet og tilgjengeligheten for gående
og syklende vil bedres.
Omfanget vurderes som lite positivt.
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Figur 5-151: 3D-illustrasjon av ny vegløsning langs
Billingstadsletta, alt. 2.A og 2.B
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5.33 Delområde 31: Billingstadsletta øst Slependen
5.33.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Funksjonsblandede områder
Avgrensing

Figur 5-152: Avgrensing av delområde 31
Delområde 31 avgrenses av boligområdene i
delområde 30 i nord, Gyssestad i øst (delområde
32 og 33), Nesøya-Slependrenna (delområde 34) i
sørøst, boligområdet ved Holmen kirke
(delområde 28) i sørvest og boligområdet
Grønsundåsen (delområde 27) i sør.
Beskrivelse
Bebyggelsen langs Billingstadsletta består av ulike
typer næringsvirksomhet som kontorer, lager,
forretninger (blant annet bilrelatert og

123134-PLAN-RAP-005

Figur 5-153: Næringsbebyggelse langs Billingstadslettas østre del

Figur 5-154: Bebyggelsen langs sørsiden av
Billingstadsletta

byggevarer). Det er få virksomheter som gir
viktige tilbud for nærmiljøet.

ved Slependkrysset har detaljhandel med middels
til høy besøkstetthet.

Ved Slependkrysset ligger et område med større
innslag av detaljhandel, dominert av store
forretninger innenfor kapitalvarer, som
eksempelvis IKEA. Handelstilbudet her har
betydning utover det rent lokale, med et stort
antall besøkende fra hele regionen. Området er
primært tilrettelagt for bilbasert handel, og
tilbudet for gående og syklende er stedvis
mangelfullt. Området mangler utendørs
møteplasser og oppholdsarealer. E18 danner en
betydelig barriere gjennom området.

Det er få nærmiljøfunksjoner, og mangel på
steder for bruk og opphold.
Det forventes framtidig transformasjon av
området i retning høyere utnyttelse, og mer
boliger i deler av området.
Verdien vurderes som liten til middels.
Liten Middels Stor

Verdivurdering
Størsteparten av området har virksomheter med
lav eller middels besøkstetthet, mens området
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5.33.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A og 2.B
Det etableres bussveg langs Billingstadsletta og
Slependveien med to holdeplasser, en vest for og
en øst for Nesøyveien. Holdeplassen ved dagens
bensinstasjon blir et knutepunkt også for busser
til og fra Nesøya. Ny bussveg og holdeplasstruktur
kombinert med nye gangakser gir et mer tydelig
og lett tilgjengelig kollektivsystem i området.
Hovedsykkelveg sentralt i området gir god
tilgjengelighet både østover og vestover for
gående og syklende. Bedre forbindelse på tvers
av E18 legger til rette for økt bruk av Nesøya
(skole, idrett, fritid, strand) og Brønnøya.

Figur 5-155: Billingstadsletta med bussveg og
hovedsykkelveg og ny adkomst IKEA

Figur 5-156: Slependkrysset

Deler av virksomhetene vil få beslaglagt arealer,
og flere næringsbygg innløses, slik at noen tilbud
forsvinner eller flytter andre steder. Samlet
vegareal innenfor delområdet øker. Dette bidrar i
negativ retning, og samlet sett vurderes omfanget
som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir liten positiv (+).
Figur 5-157: Coop (tidl. Smart club) og IKEA ligger på hver sin side av E18 ved Slependen.
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5.34 Delområde 32: Gyssestad nord
5.34.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing

Figur 5-158: Avgrensing av delområde 32
Delområde 32 avgrenses av Slependveien og
næringsområdene på Slependen i vest, E18 i sør
og influensområdegrensen i øst.
Beskrivelse
Bebyggelsen i delområdet er blandet småhusbebyggelse med middels tetthet. Mange av
boligene ligger høyt og fritt til på Gyssestadkollen
med god utsikt over sjøen. Grøntområder danner
en buffer mot E18, og området har generelt et
grønt preg, med noen mindre friområder/
grøntområder mellom boligene.

123134-PLAN-RAP-005

Figur 5-159: Gyssestad gård

Figur 5-160: Bebyggelsen på Gyssestadkollen

Gyssestad gård ligger lengst sør i området, nær
E18. Gården brukes til kontorlokaler, og eies av
Bærum kommune.

i dagens E18-trasé. To boliger blir direkte berørt
av veganlegget ved tunnelpåhugget for
Sandvikstunnelen. Standarden på sykkelveg langs
Sandviksveien bedres betydelig.

E18 er en betydelig barriere mot sør, og
nærheten til vegen gir støy og luftforurensning.
Verdivurdering
Området har middels og stedvis middels til høy
tetthet. Miljøbelastning fra E18 forringer
bomiljøet i sørøstre deler av området. Verdien
vurderes som middels.
Liten Middels Stor

Redusert trafikk gir redusert støy og
luftforurensning på hele strekningen.
Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.34.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A og 2.B
I begge alternativer går E18 under bakken mens
hovedsamleveg og delvis bussveg ligger
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5.35 Delområde 33: Gyssestad sør
5.35.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder
Avgrensing

Det er ingen offentlige eller felles uteområder i
delområdet. Et religiøst trossamfunn har lokaler
øverst ved Sandviksveien.
E18 er en betydelig barriere mot nord, og
nærheten til vegen gir støy og luftforurensning.
Gang- og sykkeltrafikk til og fra området går på
fortau (delvis smal gang- og sykkelveg) langs
Sandviksveien.
Verdivurdering
Området har middels tetthet, og ingen viktige
tilbud for nærmiljøet. Miljøbelastning fra E18
forringer bomiljøet, spesielt øverst mot
Sandviksveien. Verdien vurderes som middels.
Liten Middels Stor

Figur 5-162: Skråfoto mot Bjørnsvikveien
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-161: Avgrensing av delområde 33
Delområde 33 avgrenses av Slependrenna i sør
(delområde 34), næringsområdene på Slependen
i vest, E18 i nord og influensområdegrensen i øst.
Beskrivelse
Bebyggelsen i delområdet Gyssestad sør er i
hovedsak eneboliger langs Bjørnsvikveien. Mange
av boligene ligger langs sjøen, med strandsone og
båtplasser. Sandviksveien ligger mellom området
og E18, og det er støyskjerm mellom
Sandviksveien og E18.

5.35.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A og 2.B
I begge alternativer går E18 under bakken mens
hovedsamleveg og delvis bussveg ligger i dagens
E18-trasé. Ingen boliger blir direkte berørt av
veganlegget. Standarden på sykkelveg langs
Sandviksveien bedres betydelig.
Redusert trafikk, både på hovedsamlevegen og
langs Sandviksveien, gir redusert støy og
luftforurensning på hele strekningen.

Figur 5-163: Illustrasjon av østre del av
Slependenkrysset i alternativ 2.A/2.B

Omfanget vurderes som lite positivt.
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5.36 Delområde 34: Slependrenna-Nesøya
5.36.1 Beskrivelse og verdivurdering
Kategori: Boligområder/friluftsområder
Avgrensing

Området har middels tetthet. Det er ingen
spesielle nærmiljøfunksjoner innenfor
delområdet
E18 medfører betydelig støybelastning for mange
av boligene.
Verdivurdering
Boligområdet har middels tetthet, og ingen
spesielle funksjoner for nærmiljøet. Slependrenna
er mye brukt friluftsområde på sommerstid.
Miljøbelastning fra E18 er betydelig i store deler
av området. Verdien vurderes som middels til
stor.

Delområde 34 avgrenses av E18 og delområdet
Gyssestad sør i nord, Grønsundåsen i vest og
influensområdegrensen i øst.
Beskrivelse
Slependrenna skiller Nesøya fra fastlandet. Den er
en viktig ferdselsåre til vanns, og populær til
padling, seiling, roing m.v.
Det er båthavn langs nordsiden, med adkomst
under bruene for E18.
Boligområdet på nordsiden av Nesøya består
primært av forholdsvis store eneboliger, med
noen innslag av rekkehus og tomannsboliger.

123134-PLAN-RAP-005

Ny strandsone med turveg etableres østover og
kobler seg på hovedsykkelveg ved Sandviksveien.
Tiltaket bidrar til et mer sammenhengende gang/sykkelvegnett.
Samlet sett vurderes de positive virkningene å
være om lag på samme nivå som de negative.
Omfanget vurderes som intet til lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels til stor.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten positiv
(0/+).

Liten Middels Stor

Figur 5-164: Avgrensing av delområde 34

Barrierevirkningen blir om lag som i dagens
situasjon.

5.36.2 Konsekvenser
Alternativ 2.A og 2.B
Ny E18 blir liggende på nivå med dagens veg, men
trekkes lenger unna området. Dagens bruer
forsvinner, men erstattes med nye bruer for
hovedsamleveg.
Begge alternativer gir litt redusert miljøbelastning
i form av støy og luftforurensning.

Figur 5-165: Oversiktsillustrasjon av Slependen
sett fra sørøst

Ny E18 vil beslaglegge større areal enn dagens
veg, blant annet deler av småbåthavnens
landareal. Tilgjengelighet til småbåthavna og
sjøområdet ivaretas fra Sandviksveien som før.
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5.37 Veg- og stinett for gående og syklende
5.37.1 Beskrivelse og verdivurdering
Hovedsykkelrutene gjennom Asker er vist på
registreringskartene.
De viktigste sykkelaksene er:
 Drammensveien mot Asker sentrum fra vest.
Her er det gang- og sykkelveg, men
strekningen gjennom sentrum har dårlig tilbud
for syklister.
 Fv. 167 Røykenveien mot Asker sentrum fra
sør. Her er det gang- og sykkelveg fra
Heggedal til sentrum.
 Fv. 203 Kirkeveien fra Asker sentrum mot øst.
Her er det gang- og sykkelveg bare på deler av
strekningen.
 Fv. 165 Slemmestadveien. Her er det gang- og
sykkelveg fra Vollen til Holmen.
 Fv. 201 Fekjan-Billingstadsletta: Her er det
gang- og sykkelveg fra Holmen til Slependen.
Generelt er gang- og sykkelvegnettet mangelfullt
og med varierende standard. Transportsyklister
mangler et gjennomgående tilbud fra vestsiden
av Asker sentrum mot Sandvika, og er henvist til
ordinært vegnett på flere strekninger. Gang- og
sykkelvegene langs Slemmestadveien og
Røykenveien er viktige årer med stor betydning,
ikke minst for barn og unge, da disse er atkomst
til skoler og idrettsanlegg
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Verdivurdering
Gang- og sykkelvegnettet er bra utbygd langs
store deler av Røykenveien og Slemmestadveien,
langs Fekjan og Billingstadsletta fra Holmen til
Slependen, samt langs lokalvegnettet inn mot
Asker sentrum fra vest. Det mangler imidlertid en
god øst-vest forbindelse gjennom sentrum og fra
sentrum mot Holmen. Tilbudet mellom sentrum
og idrettsanleggene på Risenga er også dårlig. Få
av dagens anlegg har separerte løsninger mellom
gående og syklende. Selv om gang- og
sykkelvegnettet gir forbindelse til sentrale
målpunkter i sentrumsområdet, medfører
manglende sammenheng og varierende standard
at verdien dras ned mot liten. Veg- og stinettet
for gående og syklende vurderes å ha liten til
middels verdi.
Liten Middels Stor

5.37.2 Konsekvenser
Alternativ 1.A og 1.B
Etablering av en gjennomgående hovedsykkelveg
langs E18 fra Drengsrud og østover vil gi en
vesentlig forbedring i tilbudet for gående og
syklende, ikke minst for transportsyklister som
skal til og fra målpunkter øst for parsellen.
Den langsgående forbindelsen er svært viktig som
en ryggrad i sykkelvegnettet i kommunen, da
flere av de tverrgående forbindelsene allerede er
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godt utbygd. Hovedsykkelvegen vil dermed øke
nytten av eksisterende nett betydelig.
Samtidig etableres det gang- og
sykkelforbindelser med høyere kvalitet på tvers
av E18 flere steder, som i Asker sentrum, ved
Lerkeveien og ved Hønsjordet.
Omfanget vurderes som stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels.
Konsekvensen blir middels positiv (+ +).
Alternativ 2.A og 2.B
Etablering av en gjennomgående hovedsykkelveg
langs E18 fra Høn og østover vil gi en vesentlig
forbedring i tilbudet for gående og syklende.
Særlig vil strekningen fram til Holmen vestfra
utgjøre en stor forskjell, men en standardheving
fra Holmen til Slependen har også positive
virkninger.
Samtidig etableres det gang- og
sykkelforbindelser med høyere kvalitet på tvers
av E18 flere steder, som ved Grønlia, Ravnsborg
og Holmen kirke.
Som en del av E18-utbyggingen i Bærum (inngår i
0-alternativet) etableres hovedsykkelveg med
tilsvarende standard eller bedre (på grunn av
større trafikk) mellom Lysaker og Slependen. Fra
Lysaker til Oslo sentrum er det sykkelveg med god
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standard i dag. Utbyggingen i Asker vil dermed gi
sammenhengende høystandard sykkeltilbud fra
Drengsrud til Oslo sentrum.
Samlet sett innebærer tiltaket en meget stor
tilbudsforbedring, som med stor sannsynlighet vil
medføre en vesentlig økning i gang- og
sykkeltrafikken.
Omfanget vurderes som stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.38 Oppsummering av delområder og
verdivurdering
Det er vurdert verdi for i alt 35 ulike delområder.
Det store antallet delområder skyldes at det
innenfor influensområdet er variert struktur på
bebyggelse og flere friområder/friluftsområder.
De største verdiene i området er knyttet til mye
brukte friluftsområder og idrettsanlegg, skolene,
og områder med tett boligbebyggelse.
En oppsummering av de verdivurderte
delområdene er gitt i tabell 5-3 og vist på kart på
de påfølgende sidene.
Områdene med stor verdi mellom Drengsrud og
Høn er:
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 Sentrumsområdet og skolene (Asker vgs. og
Hagaløkka) som har høy besøkstetthet.
 Hagaløkka, som er et boligområde med høy
tetthet.
 Føyka – viktig idrettsanlegg hvor størstedelen
planlegges utviklet til tett
sentrumsbebyggelse.
Fusdal/Nordre Bondi og Ånnerud/Askerhagen er
boligområder som er gitt middels til stor verdi.
For Fusdalområdet er planlagt boligutvikling
tillagt vekt. Tilsvarende medfører planer for
boliger på Hønsjordet at dette området gis
middels til stor verdi. Vanlige enebolig/småhusområder for øvrig er gitt middels verdi,
og de fleste næringsområdene har såpass høy
besøkstetthet at de oppnår middels verdi.

situasjon, men er planlagt transformert til
boligområde med høy tetthet. SlependrennaNesøya har et mye brukt friluftsområde på
sommerstid.
Næringsområdene langs E18 og Billingstadsletta
er gitt liten og liten til middels verdi, da disse
hovedsakelig har få tilbud rettet mot nærmiljøet
og liten til middels besøkstetthet. Unntaket er
handelsområdet på Slependen, hvor noen deler
har større besøkstetthet. Verdien for området
Billingstadsletta øst - Slependen totalt sett er
imidlertid vurdert som liten til middels.

Mellom Høn og Slependen har følgende områder
fått stor verdi:
 Hofstad skole og de videregående skolene på
Nesbru, som har høy besøkstetthet.
 Idrettsanlegget på Holmen.
 Friluftsområdene i Grønlia, som er svært mye
brukt.
Flere delområder har fått middels til stor verdi, av
noe ulike årsaker. Boligområdene i BillingstadliaLilleåsen og Mellom-Nes-Grønsundåsen har
middels til høy tetthet. Området ved Holmen
kirke har middels boligtetthet, men barnehage og
kirke drar verdien noe opp. Området
Billingstadsletta vest har lav verdi i dagens
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Tabell 5-3: Verdivurderte delområder. Nummereringen henviser til verdikartene.
Område

Beskrivelse

Verdi

1. Drengsrud – Borgentoppen Boligområde med middels tetthet og god tilgjengelighet til servicefunksjoner og friluftsområder.

Liten Middels Stor

2. Næring Drengsrud-Oreholt Næringsområde med få publikumsrettede tilbud, men økende besøkstetthet på grunn av stor utbygging med kontorarbeidsplasser.

Liten Middels Stor

3. Ånnerud-Askerhagen

Sentrumsnært boligområde dominert av eneboliger, men med innslag av rekkehus og annen småhusbebyggelse. Middels til høy tetthet.

Liten Middels Stor

4. Føyka

Sentralidrettsanlegg med stor betydning for barn og unge. Deler av arealene planlagt utbygd med sentrums-/boligbebyggelse med høy
tetthet.

Liten Middels Stor

5. Hagaløkka skole

Barneskole med i overkant av 300 elever.

Liten Middels Stor

6. Hagaløkka

Boligområde med høy tetthet (høyblokker). Sterkt støyutsatt fra E18.

Liten Middels Stor

7. Sentrum

Sentrumsområdet har et variert tilbud med handel, en rekke besøksintensive virksomheter og et betydelig innslag av boliger med høy
tetthet.

Liten Middels Stor

8. Asker vgs.

Videregående skole med 630 elever innenfor programmene studiespesialisering og idrettsfag.

Liten Middels Stor

9. Næring LensmannsliaRøykenveien

Næringsområde med flere type virksomhet, byggevarer, lager, kontorer m.v. Få publikumsrettede servicetilbud og liten til middels
besøkstetthet, men trenden går i retning av flere kontorarbeidsplasser.

Liten Middels Stor

10. Nordre Bondi

Sentrumsnært boligområde med varierende utnyttelsesgrad. Høy tetthet ved nye blokker i Fredtunveien, i hovedsak middels tetthet, men
også områder med lav tetthet. Røykenveien er en betydelig barriere og støykilde. Planlagt høyere utnyttelse.

Liten Middels Stor

11. Næring Fusdal

Næringsområde med ulike typer virksomhet: kontorer, hotell, fast-food-restaurant og bensinstasjon, Overvekt av lager og kontorer langs
sørsiden av E18. Med noen få unntak lav besøkstetthet.

Liten Middels Stor

12. Askerveien-Lerkeveien

Boligområde dominert av eneboliger, men innslag av tettere småhusbebyggelse. Området har liten til middels tetthet, men er et meget
attraktivt boligområde nær sentrum, til tross for støybelastning fra veg og bane.

Liten Middels Stor

13. Hønsjordet

Landbruksareal som i dag har liten betydning for tema nærmiljø og friluftsliv, utover noe bruk vinterstid. Området er avsatt til framtidig
boligutbygging, og vil bli tett utbygd når dette realiseres.

Liten Middels Stor
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Område

Beskrivelse

14. Høn-Hofstad

Boligområde som består hovedsakelig av eneboliger, men med innslag av tettere småhusbebyggelse. Potensiale for noe fortetting.
Barrierevirkning og miljøbelastning fra E18 forringer bomiljøet i søndre del av området.

Liten Middels Stor

15. Undelstad-Haga-Reistad

Boligområder langs sørsiden av E18 fra Jørgensløkka i vest til Syverstad i øst. Bebyggelsen i området består av eneboliger og
småhusbebyggelse (rekkehus, tomannsboliger). Noen mindre partier med dyrket mark danner grønne lommer i bebyggelsen. Middels
tetthet.

Liten Middels Stor

16. Hofstad skole

Barneskole med 430 elever fra 1. til 7. trinn.

Liten Middels Stor

17. Syverstad

Landbruksområde/kulturlandskap som er viktig for friluftsliv vinterstid (ski, aking). Dyrket mark gjør at området er lite brukt til friluftsliv
sommerstid, men kulturlandskapet bidrar til opplevelsesverdi for turveger i og fram til Grønlia.

Liten Middels Stor

18. Grønlia

Skogkledd høydedrag med lysløype og turstier. Lett tilgjengelig fra flere kanter, men utsatt for støy fra E18. Svært mye brukt.

Liten Middels Stor

19. Hval/Syverstadkollen

Boligområde på sjøsiden av Slemmestadveien mellom Hvalstrand bad og Holmen. Området består hovedsakelig av eneboliger. Middels
tetthet og god tilgang til friluftsområder.

Liten Middels Stor

20. Næring Holmen

Område dominert av næringsbebyggelse, med hovedvekt på kontorer, men også noe lager-/verkstedvirksomhet, forretning og innslag av
boliger. Få publikumsrettede tilbud og liten til middels besøkstetthet.

Liten Middels Stor

21. Holmen sentrum

Delområdet har handels- og servicetilbud med høy besøkstetthet, men mangler gode møteplasser og uteområder i selve
sentrumsområdet. Holmenskjæret, som ligger i strandsonen i sørøst er imidlertid et viktig friluftsområde, med blant annet badeplass og
sandvolleybaner. Det er planlagt sentrumsutvikling, men dette krever omlegging av transportsystemet.

Liten Middels Stor

22. Holmen idrettsanlegg

Stort idrettsanlegg med mange tilbud, viktig møteplass og aktivitetsområde for barn og unge.

Liten Middels Stor

23. Holmenåsen-Fekjan

Boligområde som består hovedsakelig av eneboliger, med noen innslag av tettere småhusbebyggelse. Vestre del av området utsatt for støy
fra E18, mens østre del har trafikkbelastning langs Fekjan.

Liten Middels Stor

24. Torstadåsen

Området består av eneboliger og tettere småhusbebyggelse, med innslag av grøntområder. Den delen av området som ligger på høyden
ned mot E18 er utsatt for støy.

Liten Middels Stor

25. Nesbru

Næringsområde med mangfoldig virksomhet; bilforretninger og noe annen handelsvirksomhet, kontorer, helsetjenester, bensinstasjon,
dagligvarer m.m. E18 går gjennom området, og medfører betydelig støy og luftforurensing.

Liten Middels Stor

26. Skolene på Nesbru

To videregående skoler, Holmen og Nesbru, med til sammen ca. 900 elevplasser.

Liten Middels Stor
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Område

Beskrivelse

Verdi

27. Mellom-Nes og
Grønsundåsen

En del av et stort sammenhengende boligområde på Mellom-Nes og Landøya. Området består av eneboliger og tettere småhusbebyggelse,
men innslag av tettere leilighetsbebyggelse. To barnehager ligger innenfor delområdet. E18 er en betydelig støykilde og barriere i nordre
del.

Liten Middels Stor

28.Vestre Nes – Holmen kirke Mindre boligområde med eneboliger og tettere småhusbebyggelse. Holmen kirke som identitetsskapende element og menighetens
barnehage med høy besøkstetthet drar verdien opp.

Liten Middels Stor

29. Billingstadsletta vest

Delområde med blanding av kontor, ulike typer forretning/tjenesteyting og noen eneboliger. Området har lav tetthet av boliger og få
virksomheter med vesentlig besøkstetthet, men det arbeides med planer for transformasjon til boligområde med høy tetthet.

Liten Middels Stor

30. Billingstadlia-Lilleåsen

Delområdet med blanding av eneboliger og nyere, tett leilighets-/blokkbebyggelse i Lundekroken og Billingstadlia. Tettheten er middels til
høy.

Liten Middels Stor

31. Billingstadsletta østSlependen

Storparten av området langs Billingstadsletta har virksomheter med lav eller middels besøkstetthet, mens området ved Slependkrysset har
detaljhandel med middels til høy besøkstetthet.

Liten Middels Stor

32. Gyssestad nord

Boligområde med middels og stedvis middels til høy tetthet. Grøntområder danner buffer mot E18, men miljøbelastning fra E18 forringer
bomiljøet i sørøstre deler av området.

Liten Middels Stor

33. Gyssestad sør

Bebyggelsen i delområdet Gyssestad sør er i hovedsak eneboliger langs Bjørnsvikveien. Mange av boligene ligger langs sjøen, med
strandsone og båtplasser. Miljøbelastning fra E18 forringer bomiljøet, spesielt øverst mot Sandviksveien.

Liten Middels Stor

34. Slependrenna-Nesøya

Boligområdet nord på Nesøya har middels tetthet, og ingen spesielle funksjoner for nærmiljøet. Slependrenna er mye brukt friluftsområde
på sommerstid. Miljøbelastning fra E18 er betydelig i store deler av området.

Liten Middels Stor

Veg- og stinett for gående og Gang- og sykkelvegnettet gir forbindelse til sentrale målpunkter i sentrumsområdet, og har bra forbindelse langs Slemmestadveien og
syklende
mellom Holmen og Slependen. De viktige forbindelsene som mangler og varierende standard gjør at verdien dras ned mot liten.
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6
6.1

Oppsummering av konsekvenser for alternativer
Alternativ 0

0-alternativet er et sammenligningsalternativ og
skal beskrive og analysere hvordan forholdene vil
utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom
prosjektet ikke blir gjennomført. Trafikkmodellen
viser at trafikken på dagens E18 og andre
hovedveger vil øke med oppimot 30 % i forhold til
dagens situasjon. Som følge av trafikkøkningen vil
støy og luftforurensing øke noe. Situasjonen for
gående og syklende vil også bli mer krevende enn
i dag, på grunn av trafikkøkningen. 0-alternativet
er sammenligningsgrunnlaget, og har per
definisjon ingen konsekvenser.

6.2
6.2.1

Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn
Alternativ 1.A

Ny E18 vil senkes inn mot tunnelpåhugg under
Drammensveien og E18 og tilhørende
rampesystem beslaglegger noe areal fra
næringsområdet Drengsrudbekken. Ny avkjørsel
til området er også nødvendig. På motsatt side
blir det inngrep i parkeringsarealene til et av
kontorbyggene i Solbråveien. Trafikken på
Drammensveien reduseres, samtidig som den
utvides med kollektivfelt, og kollektivtrafikken får
mer forutsigbar framkommelighet. Ny gangbru
over E18 gir vesentlig bedre forbindelser mellom
områdene nord og sør for vegen.
Ny E18 vil komme nærmere Hagaløkka skole enn
dagens veg. Støyskjermingstiltak rundt
tunnelmunningen vil sikre at nivåene ikke øker,
men lokal skjerming vil være nødvendig. Nivåene
av luftforurensning vil bli noe lavere enn i 0alternativet, som følge av tunnel med luftetårn.
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For elever i sentrumsområdet blir
barrierevirkningen av E18 i forhold til skolevegen
redusert.
Ny E18 blir lagt i tunnel under Hagaløkka, mens
dagens veg blir nedgradert til hovedsamleveg.
Støynivået ved Hagaløkka vil bli sterkt redusert,
selv om hovedsamlevegen vil ha betydelig trafikk.
Hovedsamlevegen vil imidlertid ha en annen
karakter enn motorvegen, med lavere hastighet
og mulighet for å etablere kryssinger i plan.
Barrierevirkningen blir dempet noe, men vil
fremdeles være vesentlig. Utvidelse av
Drammensveien med kollektivfelt vil også gi en
del inngrep i boligeiendommer langs denne
strekningen, men uten at boliger må innløses.
Nivåene av luftforurensning vil være vesentlig
lavere enn i 0-alternativet. Blokkene nærmest
vestre tunnelmunning vil være noe utsatt for støy
fra vegbruene over jernbanen.
I alternativ 1.A vil det kun være selve E18-bruene
som belaster sentrumsområdet med støy, i tillegg
til hovedsamlevegen i dagens E18-trasé.
Barrierevirkningen vil reduseres, og
støysituasjonen i sentrum blir vesentlig forbedret.
I Lerkeveien må 5 boliger innløses på grunn av
veganlegget, for å gi plass til bussveg og hovedsykkelveg langs E18. Gjenværende boliger vil
skjermes med terrengforming og støyskjerm, slik
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at støyforholdene blir noe bedre enn i dag også
her.

6.2.2

Alternativ 1.B

Forbi Hønsjordet vil E18 utvides til 6 felt i dagens
trasé og bussveg og hovedsykkelveg etableres på
nordsiden av vegen. To korte miljølokk vil erstatte
dagens kryssinger og redusere barrierevirkningen
av E18. Terrengforming og støyskjerming vil gjøre
støyforholdene noe bedre enn i dag.
Alternativ 1.A gir store forbedringer for
Hagaløkkaområdet, selv om vegen vil komme noe
nærmere Hagaløkka skole. Det vil bli vesentlig
redusert støynivå på det meste av parsellen og
redusert barrierevirkning på tunnelstrekningene
under Hagaløkka og fra Lensmannslia til
Fusdal/Jørgensløkka. Hovedsamlevegen i dagens
E18-trasé gjør imidlertid at det fremdeles vil være
noe støy og barrierevirkning langs dagens E18korridor. Forbi Hønsjordet vil vegen utvides i
forhold til i dag, men terrengforming,
støyskjerming og miljøtiltak gir likevel en
forbedring i forhold til 0-alternativet.
Konsekvensen vurderes som middels positiv (+
+).

Vest for Hagaløkka har 1.B tilsvarende
konsekvenser som 1.A.
For Hagaløkka vil støynivå og luftforurensning bli
redusert i enda større grad enn i alt. 1.A, da E18
ikke lenger har dagsone eller bru nær
boligområdet. Kun hovedsamlevegen vil bidra
med miljøbelastning. Tilsvarende vil
sentrumsarealene fra Asker stasjon og østover
mot Fusdal få sterkt redusert støy og
luftforurensning sammenliknet med 0alternativet. Trafikken på hovedsamlevegen blir
noe mindre enn i 1.A, da mer av trafikken går i
E18-tunnelen

redusere barrierevirkningen av E18.
Terrengforming og støyskjerming vil gjøre
støyforholdene noe bedre enn i dag.
Alternativ 1.B gir samlet sett store forbedringer
for Hagaløkkaområdet og sentrum. Det vil bli
vesentlig redusert støynivå og redusert
barrierevirkning på tunnelstrekningen fram til
Fusdal. Hovedsamlevegen i dagens E18-trasé gjør
imidlertid at det fremdeles vil være noe støy og
barrierevirkning langs dagens E18-korridor.
Kryssområdet på Fusdal medfører betydelig
arealbeslag og konflikter med bebyggelse.
Forbi Hønsjordet vil vegen utvides i forhold til i
dag, men terrengforming, støyskjerming og
miljøtiltak gir likevel en forbedring i forhold til 0alternativet. Konsekvensen vurderes som middels
til stor positiv (+ +/+ + +).

Kryssområdet på Fusdal beslaglegger betydelige
arealer og gir store konflikter med boligområdet i
Lerkeveien. Her må 13 boliger innløses, og to
boliger innløses sør for E18.
Forbi Hønsjordet vil E18 utvides til 6 felt i dagens
trasé og bussveg og hovedsykkelveg etableres på
nordsiden av vegen. En bred gangbru og et kort
miljølokk vil erstatte dagens kryssinger og
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6.3
6.3.1

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

6.3.2

Alternativ 3.B Røykenveien i tunnel
Lensmannslia-Fusdal

6.3.3

Alternativ 3.C Røykenveien i tunnel
Lensmannslia-Jørgensløkka

Alternativ 3.A kollektivfelt langs dagens
veg

Utvidelse av Røykenveien til fire felt vil
beslaglegge noe areal og øke barrierevirkningen
på strekningen mellom Lensmannslia og dagens
E18. Etablering av ny veglinje inn mot
hovedsamlevegen vil også beslaglegge noe areal i
næringsområdet langs dagens E18, og ett
næringsbygg må innløses. Støy og
luftforurensning endres i liten grad
Samlet vurderes alternativet å ha liten negativ
konsekvens (-).

Utvidelse av Røykenveien til fire felt og etablering
av tunnelpåhugg vil beslaglegge areal og øke
barrierevirkningen på strekningen mellom
Lensmannslia og Bleikerveien. På
tunnelstrekningen mellom brannstasjonen og
Fusdal vil alternative medføre at trafikkmengden
reduseres vesentlig på dagens veg. Støy og
barrierevirkning vil dermed også reduseres
betydelig. Boligtettheten i området vil trolig
kunne bli høyere enn i 0-alternativet.
Tunnelpåhugg og ramper vil beslaglegge areal i
næringsområdet ved Jørgensløkka, og noen
mindre næringsbygg og et kontorbygg må
innløses.
Samlet vurderes alternativet å ha middels positiv
konsekvens (+ +).
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Utvidelse av Røykenveien til fire felt og etablering
av tunnelpåhugg beslaglegger noe areal lokalt
vest for brannstasjonen. På tunnelstrekningen
mellom brannstasjonen og Jørgensløkka vil
alternativet medføre at trafikkmengden
reduseres vesentlig på dagens veg. Støy og
barrierevirkning vil dermed også reduseres
betydelig. Boligtettheten i området vil trolig
kunne bli høyere enn i 0-alternativet.
Tunnelpåhugg og rundkjøring vil beslaglegge areal
på jordet ved Jørgensløkka, som er et framtidig
utbyggingsområde. Adkomstveg mot sør får
nærføring til boliger.
Samlet vurderes alternativet å ha middels positiv
konsekvens (+ +).

SIDE 139

Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Temarapport nærmiljø og friluftsliv

6.4
6.4.1

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

I alternativ 2.A vil E18 utvides til fullverdig
seksfelts veg med skuldre i dagens trasé fra Høn
til Hofstad. Dette innebærer en breddeutvidelse
og opprusting av dagens veg.
For områdene Høn-Hofstad og Undelstad-Haga vil
endringene på selve E18 gi små konsekvenser,
men etablering av bussveg og hovedsykkelveg på
sørsiden av E18 vil medføre store inngrep på
strekningen fra Undelstad til Reistad. Et stort
antall boliger må innløses, men de gjenværende
boligene får vesentlig bedre skjerming enn i 0alternativet.
Lokk ved Hofstad vil bedre tverrforbindelsene og
redusere støy lokalt ved Hofstad skole.

forstyrrelser for friluftsområdene. Vvegen ligger
lavt i terrenget og i god avstand fra boligene på
Reistad, slik at disse blir lite påvirket. Vest for
Holmenkrysset går E18, inklusive trafikken fra
Syverstaddiagonalen, inn i tunnel, og firefelts
hovedsamleveg etableres i dagens E18-trasé.
Dette medfører at områdene langs dagens E18
mellom Holmen og Nesbru får betydelig redusert
støy og luftforurensning. Kort lokk ved Ravnsborg
bedrer tverrforbindelsene over
hovedsamlevegen.
Ved Holmenkrysset, Nesbru og Billingstadsletta
vest vil det være nødvendig å innløse noen
næringsbygg og et mindre antall boliger for å
etablere sykkelveg og bussveg.
Tunnelmunning ved Nesbru vil kreve innløsning
av tre boliger ved påhugget. Øst for tunnelen vil
breddeutvidelse medføre inngrep inn mot
Grønsundåsen. Det blir etablert et kort lokk (ca
80 m) som vil gi bedre tverrforbindelser og
reduserer støy lokalt.
På Slependen vil nytt veganlegg beslaglegge et
større areal enn før. Ny strandsone med turveg
koblet til hovedsykkelveg ved Sandviksveien,
samt en rekke nye gang- og sykkeltraseer bedrer
forholdene for gående og syklende vesentlig i
dette området.

Rampesystemer til og fra Syverstaddiagonalen vil
medføre nye veglinjer over jordene ved
Syverstad. Dette vil medføre noe støy og
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Holmen sentrum og Fekjan blir avlastet for
trafikk, noe som gir store positive konsekvenser
for sentrumsområdet på Holmen og bebyggelsen
langs Fekjan.
Gjennomgående bussveg og hovedsykkelveg vil
innebære bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikk
og et sterkt forbedret tilbud for syklende.
Avlasting av arealer langs dagens E18 på
tunnelstrekningen og langs Holmen og Fekjan,
sammen med vesentlige forbedringer for gående
og syklende gjør at de positive effektene av
alternativ 2. A er klart større enn de negative
konsekvensene av arealinngrepene. Alternativ 2.A
har liten til middels positiv konsekvens (+/++).
6.4.2

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

Fra Høn til Haga gir 2.B tilsvarende konsekvenser
som 2.A. Påhugget for ny E18 tunnel blir etablert
vest for Hofstad skole, og vil medføre inngrep i
bebyggelsen her. Rampe over tunnelportalen vil
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innebære en ny veglinje tettere på bebyggelsen
enn i dag.

for sentrumsområdet på Holmen og bebyggelsen
langs Fekjan.

Fra tunnelmunningen og østover til Holmen vil
det etableres bussveg og hovedsamleveg i dagens
E18 trasé. Syverstaddiagonalen kobles inn på
hovedsamlevegen vest for Grønlia. Inngrep i
Grønlia unngås, mens veglinjen over jordene på
Syverstad gir tilsvarende konsekvenser som i
alternativ 2.A.

Som for alternativ 2.A vil gjennomgående bussveg
og hovedsykkelveg innebære bedre
tilgjengelighet til kollektivtrafikk og et sterkt
forbedret tilbud for syklende.

E18 tunnelen medfører at områdene langs
dagens E18 mellom Haga og Nesbru får redusert
støy og luftforurensning sammenliknet med alt. 0,
men trafikken på hovedsamlevegen mellom
Holmen og Nesbru vil være vesentlig høyere enn i
2.A, slik at miljøgevinsten er noe mindre enn for
dette alternativet. Som i 2.A vil kort lokk ved
Ravnsborg bedre tverrforbindelsene over
hovedsamlevegen, og dagens Holmenkryss
erstattes av en rundkjøring.

Avlasting av arealer langs dagens E18 på
tunnelstrekningen og langs Holmen og Fekjan,
sammen med vesentlige forbedringer for gående
og syklende, gjør at de positive effektene av
alternativ 2.B er vesentlig større enn de negative
konsekvensene av arealinngrepene. Alternativ 2.B
har middels positiv konsekvens (+ +).

Ved Holmenkrysset, Nesbru og Billingstadsletta
vest vil det være nødvendig å innløse noen
næringsbygg og et mindre antall boliger for å
etablere sykkelveg og bussveg.
Tunnelmunning ved Nesbru er lik som i 2.A og vil
kreve innløsning av boliger ved påhugget.
Inngrepene i Grønsundåsen er også tilsvarende
som i 2.A.
Holmen sentrum og Fekjan blir avlastet for
trafikk, noe som gir store positive konsekvenser
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6.5

Oppsummering

6.5.1 Parsell 1 og 3
Omfang og konsekvens fordelt på de ulike
kartlagte og verdisatte delområder er vist i tabell
6-1. En samlet konsekvensvurdering for de ulike
alternativene er også gitt.

rangert som klart bedre enn 0-alternativet. 3.C
har noe lengre tunnel som avlaster et større
område, men gir samtidig nye inngrep ved nordre
munning nær Jørgensløkka. Samlet sett vurderes
3.C som svakt bedre enn 3.B, selv om de har
samme vurdering på konsekvensskalaen.

En rangering av alternativene på parsell 1 fra best
til dårligst er:
1.Alternativ 1.B
2.Alternativ 1.A
3.Alternativ 0
Begge utbyggingsalternativene er vurdert å gi
positive virkninger, og 0-alternativet rangeres
dermed sist. Tunnelløsningen under jernbanen gir
vesentlig større gevinster i form av redusert støy,
luftforurensing og barriere for Hagaløkka og
sentrum enn bruløsningen i 1.A. For områdene
ved Fusdal, Jørgensløkka og Lerkeveien er 1.A
bedre enn 1.B, men totalt sett kommer 1.B best
ut.
For parsell 3 Røykenveien er rangeringen som
følger:
1.Alternativ 3.C ny Røykenvei i tunnel
2.Alternativ 3.B ny Røykenvei i tunnel
3.Alternativ 0
4.Alternativ 3.A langs dagens veg
Alternativ 3.B og 3.C gir stor reduksjon i støy og
barrierevirkning på tunnelstrekningene og er
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Tabell 6-1: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv parsell 1 og 3. Alternativ 0 er ikke vist
E18

Røykenveien

Alt. 1.A
Delområde

Verdi

1. Drengsrud-Borgentoppen

M

2. Næring Drengsrud-Oreholt

L/M

3. Ånnerud-Askerhagen

M/S

4. Føyka

S

5. Hagaløkka skole

S

6. Hagaløkka

S

7. Sentrum

S

8. Asker vgs

S

9. Næring Lensmannslia-Røykenveien

L/M

10. Nordre Bondi

M/S

11. Næring Fusdal

L

12. Askerveien-Lerkeveien

M

13. Hønsjordet
15. Undelstad-Reistad
Veg og stinett for gående og syklende
Samlet konsekvens
Rangering

123134-PLAN-RAP-005

M/S
M
L/M

Omfang

Alt. 1B

Konsekvens Omfang

Lite positivt

+

Intet til lite
positivt
Lite til middels pos
Lite til middels pos

0/+
+/+ +
++

Lite positivt

+

Middels
positivt
Middels
positivt
Middels
positivt
Intet til lite
negativt
Middels
positivt
Intet til lite
positivt

+ +/
+++
+ +/
+++
+ +/
+++

0

Lite positivt

0/-

Stort pos.

Konsekvens

Lite positivt

Omfang

Alt. 3.B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.C

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

+

Intet til lite
positivt
Lite til middels pos.
Lite til middels pos

+/+ +

Lite positivt

+

Stort positivt

++++

0/+

++

Middels til
stort positivt
Middels til
stort positivt
Middels
positivt
Middels til
stort positivt

+++
+++
+/+ +

Lite negativt

-

+++

Lite negativt

-

Lite negativt

0/-

Intet til lite
negativt

0

+

Middels
negativt

– –

+/+ +

Lite positivt

+

+/+ +

Lite til middels pos.

+/+ +

++

Stort pos.

++

++

Lite til
middels pos
Lite til middels pos.

Alt. 3.A

Lite til middels
neg.
Middels til
stort pos
Intet til lite
negativt

+++
0

Lite positivt.

+

Middels til
stort pos
Lite til middels
positivt

Lite til middels
neg.

++

+++

–

++

++

2

1

3

2

1
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+++
+

– /– –
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6.5.2 Parsell 2
Begge utbyggingsalternativene er vurdert å gi
positive virkninger, og 0-alternativet rangeres
dermed sist. Løsningen med E18 i dagen gir store
konflikter i området Undelstad-Haga-Reistad i
alternativ 2.A, hvor det blir store inngrep langs
dagens veg og en rekke hus må innløses.
Inngrepene i dette området er forholdsvis store
også i alternativ 2.B, men her får deler av
området også vesentlige forbedringer som følge
av at E18 legges i tunnel. Alternativ 2.A gir litt
større konflikter enn 2.B ved Grønlia, som følge
av en bredere vegkorridor i området.

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

Mellom Holmen og Nesbru vil begge alternativer
gi betydelige forbedringer som følge av at E18
legges i tunnel. Alt. 2.A har størst positive effekter
på strekningen, siden dette alternativet medfører
minst trafikk på hovedsamlevegen.
Alle alternativer gir store forbedringer langs
Slemmestadveien gjennom Holmen.
Syverstaddiagonalen innebærer noe konflikt med
friluftsområdene ved Syverstad og Grønlia.
Begge alternativer gir økt arealforbruk til
vegformål på strekningen Nesbru-Slependen,
men samtidig forbedringer i form av bedre
støyskjerming og bedre forhold for kollektiv-,
gang- og sykkeltrafikk.
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Tabell 6-2: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv parsell 2. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens
for alle delområder (samlet konsekvens er 0) og er rangert som nr. 3
E18 alt. 2.A
Delområde

Verdi

E18 alt. 2. B

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens
+

14. Høn-Hofstad

M

Intet til lite positivt

0/+

Lite positivt

15. Undelstad-Reistad

M

Middels til stort neg.

– –/– – –

Intet til lite positivt

0/+

16. Hofstad skole

S

Middels positivt

+ +/+ + +

Stort positivt

++++

17. Syverstad

M

Middels negativt

––

Lite til middels negativt

–/– –

18. Grønlia

S

Lite til middels negativt

––

Lite pos.

+

19. Hval/Syverstadkollen

M

Lite til middels pos.

+/+ +

Lite til middels pos.

+/+ +

20. Næring Holmen

L/M

Lite til middels positivt

+

Middels til stort pos.

+/+ +

21. Holmen sentrum

M/S

Stort positivt

+++

Stort positivt

+++

22. Holmen idrettsanl.

S

Middels positivt

+ +/+ + +

Middels positivt

+ +/+ + +

23. Holmenåsen-Fekjan

M

Stort positivt

+++

Stort positivt

+++

24. Torstadåsen

M

Middels positivt

++

Lite til middels positivt

+/+ +

L/M

Middels til stort pos.

++

Middels positivt

+/+ +

S

Lite til middels neg.

––

Lite til middels neg.

––

27. Mellom-Nes og Grønsundåsen

M/S

Intet til lite positivt

0/+

Intet til lite positivt

0/+

28.Vestre Nes – Holmen kirke

M/S

Lite positivt

+

Lite positivt

+

29. Billingstadsletta vest

M/S

Lite positivt

+

Lite positivt

+

30. Billingstadlia-Lilleåsen

M/S

Lite positivt

+

Lite positivt

+

31. Billingstadsletta øst-Slependen

L/M

Lite positivt

+

Lite positivt

+

32. Gyssestad nord

M

Lite positivt

+

Lite positivt

+

33. Gyssestad sør

M

Lite positivt

+

Lite positivt

+

34. Slependrenna-Nesøya

M/S

Intet til lite positivt

0/+

Intet til lite positivt

0/+

35. Veg- og stinett for gående og syklende

L/M

Stort positivt

++

Stort positivt

++

25. Nesbru
26. Skolene på Nesbru

Samlet konsekvens
Rangering
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6.6

Konsekvenser i anleggsperioden

6.6.1 Spesielt utfordrende områder
Områder som vil ha særlige utfordringer med
hensyn til anleggsgjennomføring nær boliger eller
andre følsomme områder er:
 Hagaløkka: Østre tunnelpåhugg for
Hagaløkkatunnelen i alternativ 1.A vil ligge tett
opptil blokkene ved Hagaløkka. Her vil det bli
langvarig og støyende anleggsaktivitet helt
inntil boligene. Tunneldriving vil gi støy og
rystelser.
 Asker videregående skole: Vestre
tunnelpåhugg for Fusdaltunnelen i alternativ
1.A vil ligge tett inntil skolebygget. Her vil det
bli langvarig og støyende anleggsaktivitet helt
inntil skolen. I alle alternativer må det
påregnes at tunneldriving av Fusdaltunnelen
vil gi støy og rystelser for skolen
 Lerkeveien: Bygging av nytt kryss i alternativ
1.B vil medføre langvarig anleggsaktivitet tett
inntil boligene i. En rekke boliger må også rives
 Sørsiden av E18 Høn-Haga-Reistad: Ny
bussveg, sykkelveg og etablering av lokk ved
Hofstad vil medføre langvarig anleggsaktivitet
tett inntil boligene i området i begge
alternativer på parsell 2. En rekke boliger må
også rives
 Haga og Hofstad: Etablering av tunnelpåhugg
og åpen byggegrop for løsmassetunnel i
alternativ 2.B vil langvarig og støyende
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anleggsaktivitet helt inntil flere boliger i
Hønsveien og Hofstadgata.
 Hofstad skole: Bygging av lokk ved Hofstad
skole vil medføre langvarig anleggsaktivitet
tett inntil skolen
 Holmen kirke/Grønsundåsen: Bygging av lokk
vil medføre langvarig og støyende
anleggsaktivitet og midlertidig
trafikkomlegging tett inntil flere boliger

støyende arbeider kan det være aktuelt at
beboere tilbys alternativt oppholdssted.

6.6.2 Midlertidige stengninger
Anleggsperioden vil medføre midlertidige
stengninger av veger og ferdselsårer. Barn og
unge er spesielt sårbare for om ferdselsårer
mellom bolig og skole og områder som brukes til
lek blokkeres. For å forhindre dette må det
etableres midlertidige veger/stier som erstatning
for de som stenges, samtidig som nye ruter
merkes godt.

6.7

6.6.3

Støy, rystelser og støv

Anleggsaktivitet gir forstyrrelser i form av støy,
vibrasjoner og rystelser, samt at det kan gi
støvproblemer. Dette kan medføre plager for
beboere og brukere av nærområdene til ny E18.
Det vil bli stilt krav til anleggsdriften iht.
støyretningslinjene. Videre vil Ytre miljø-plan ta
for seg problemer knyttet til rystelser og
vibrasjoner, og stille krav til entreprenør/
byggherre. I kortvarige perioder med sterkt
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Støvplager begrenses ved gode anleggsrutiner
som rengjøring av maskiner, salting/vanning av
anleggsveger, tildekking av lass etc. Dette vil bli
behandlet i YM-plan for anleggsperioden.
Et viktig tiltak for personer som blir direkte berørt
er god informasjon om planlagt anleggsaktivitet.

Usikkerhet

6.7.1 Massedeponering
Det er foreløpig ikke avklart hvor
overskuddsmasser fra tunnelstrekninger skal
deponeres. Dette vil bli avklart i den videre
planleggingen. Massetransport og deponier vil
påvirke vurderingen av konsekvenser i
anleggsfasen.
6.7.2 Utforming
Detaljert utforming av tiltaket kan ha forholdsvis
stor betydning for tema nærmiljø og friluftsliv i en
del tilfeller. For eksempel vil lengde/omfang av
lokkløsninger ha stor påvirkning på
konsekvensene i ulike delområder.

123134-PLAN-RAP-005
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7

Avbøtende tiltak

Støyskjermingstiltak
Det er lagt inn langsgående støyskjermer langs
store deler av E18 og deler av hovedsamlevegen.
Langs hovedsamlevegen i sentrumsområdet er
det flere steder ikke lagt opp til skjerming, da
denne skal utformes som en gate. Her bør man
aktivt legge opp til bruk av bygg som skjerming
gjennom kommunens arealplanlegging. Bruk av
næringsbygg som støyskjermer kan også vurderes
på egnede tomter langs E18.
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8

Oppfølgende undersøkelser

Som en del av den videre detaljplanleggingen av
valgt alternativ er det flere forhold som er
relevant for dette temaet.
Støyberegninger
På dette planstadiet er det foretatt
støyberegninger for alle alternativer. I den videre
detaljeringen av valgt alternativ vil det bli utført
mer nøyaktige beregninger for hver enkelt bolig
som står i fare for å bli utsatt for støy over
grenseverdiene. Dette vil danne grunnlag for
detaljerte støytiltak som lokale støyskjerming og
fasadetiltak for berørte boliger med uteplasser.
Innløsning kan være aktuelt om det ikke er mulig
å tilfredsstille støykravene.
Plan for Ytre miljø (YM-plan)
I forbindelse med reguleringsplanarbeid og videre
prosjektering skal det utarbeides en YM-plan
(ytre miljø) for å sikre at nødvendige hensyn blir
tatt gjennom anleggsfasen. Hovedformålet med
YM-planen er å sørge for at alle krav til det ytre
miljøet blir videreført fra reguleringsplan og
ivaretatt i kontraktene. Dette kan gjelde alt fra
ivaretakelse av sårbar natur og dyreliv,
forurensning til anleggsstøy, linjeføring og
estetikk. Innenfor Ytre Miljø er det flere forhold
som er relevant for tema nærmiljø og friluftsliv.
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