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Statens vegvesen Region øst har sammen med Asker kommune og i samråd 

med andre fagmyndigheter satt i gang planarbeid for vegsystemet i E18-

korridoren i sentrale Asker. 

Som grunnlag for valg av alternativ skal det utarbeides en kommunedelplan 

med konsekvens¬utredning etter plan- og bygningslovens kap. VII-a. Formell 

avklaring for ny vegtrasé skal skje gjennom godkjenning av kommunedel-

planen Asker kommune. 

Foreliggende delrapport dokumenterer registreringer og verdivurdering for 

temaet naturmiljø og vurderer konsekvensene av de ulike vegalternativene.  

Hos Statens vegvesen Region øst er Knut Gløersen prosjektleder og Sølve 

Jerm planprosessleder.  

Til å gjennomføre utredningen for naturmiljø har Statens vegvesen Region 

øst engasjert Multiconsult AS. BioFokus har gjennomført feltundersøkelser. 

Arbeidet ble utført i perioden november 2012 til desember 2015. 

Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært Gunnar Bratheim. 

Naturforvalter Ingrid Norén har vært ansvarlig for å utarbeide denne 

rapporten.  

Eventuelle spørsmål vedrørende rapporten kan rettes til: 

Asker kommune ved Toril Skovli 

e-post:  toril.skovli@asker.kommune.no 

tlf: 66 76 80 58 eller 66 76 90 90 

 

Statens vegvesen Region øst ved Sølve Jerm 

e-post: solve.jerm@vegvesen.no 

tlf. 24 05 82 69 

 

 

Oslo, desember 2015 

 

Forord Forord 

mailto:toril.skovli@asker.kommune.no
mailto:solve.jerm@vegvesen.no
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0.1 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. Naturmiljø er et av temaene som 

skal belyses. 

0.2 Tiltaket 

Planområdet strekker seg langs E18 fra og med 

Oreholtkrysset på Drengsrud i vest til Slependen 

i øst. I tillegg omfattes nordre del av fv. 167 

Røykenveien og nordøstre del av fv. 165 

Slemmestadveien for å tilrettelegge for tilkobling 

til ny E18. 

Tiltaket omfatter: 

 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen. 

 Planskilte kryss for E18 ved Drengsrud/ 

Oreholt, Fusdal, Holmen/Nesbru og 

Slependen. 

 Bussveg langs E18 korridoren. 

 Nødvendig parallellveg/hovedsamleveg for 

strekninger hvor E18 går i tunnel. 

 Ny Røykenvei fra Lensmannslia til E18. 

 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra 

Drengsrud til Slependen. 

 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til 

E18/hovedsamleveg. 

I tilknytning til bussvegen planlegges også ny 

bussterminal med økt kapasitet ved Asker 

stasjon. Videre inngår nødvendig omlegging av 

lokalveger og gang- og sykkelforbindelser. 

 

 

0 Sammendrag 

 

Figur 0-1: Normalprofil for 4-felts E18 

 

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

 

For E18 på strekningen Drengsrud–Høn er det 

utredet to ulike alternativer: 

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

 

Alternativ 1B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal 

 

0.2.2 Parsell 2 E18 Høn–Slependen 

 

For E18 parsell 2 mellom Høn og Slependen er 

det utredet to alternativer: 

Alternativ 2.A: E18 med tunnel Holmen–Nesbru  

 

Alternativ 2.B: E18 med tunnel Haga–Nesbru  

 

Begge alternativer inkluderer ny tilkobling av 

Slemmestadveien med Syverstaddiagonalen. 

0.2.3 Parsell 3 fv. 167 Røykenveien 

 

På parsell 3 Røykenveien fra Lensmannslia tilE18 

er det utredet tre ulike alternativer: 

Alternativ 3.A: Kollektivfelt langs dagens veg  

 

Alternativ 3.B: Tunnel Lensmannslia–Fusdal 

 
Alternativ 3.C: Tunnel Lensmannslia–
Jørgensløkka 
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Figur 0-3: Samlekart for alternativer E18 
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0.3 Metode 

Dette er en temarapport for tema naturmiljø. 

Delområder er definert, avgrenset og 

verdivurdert med 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. Ut fra deres betydning for temaet 

er delområdene rangert på en tredelt skala fra 

liten til stor verdi.  

Etter visse kriterier blir omfanget av tiltaket 

vurdert for hvert alternativ i hvert enkelt del-

område. 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. 

 

  

 

Figur 0-4: Askerelva ved Asker stasjon 
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0.4 Dagens situasjon og verdier 

0.4.1 Beskrivelse av delområder 

Influensområdet for naturmiljø avgrenses av de 

arealene som inngår i planområdet og en 

buffersone på om lag 200-300 meter rundt som 

kan bli påvirket av forstyrrelser og lokal-

klimatiske endringer, samt direkte tilgrensende 

områder som inngår i sammenhengende 

lokaliteter eller naturtyper.  

Totalt er det vurdert og verdisatt 15 ulike 

områder. Dette er oppsummert i tabell 0-1, og 

områdene er vist på verdikart på de påfølgende 

sidene. 

Tabell 0-1: Verdivurderte delområder. Nummereringen henviser til verdikartene. 

Område Beskrivelse Verdi  

1. Askerelva Tre naturtypelokaliteter (alle gitt A-verdi), deriblant Askerelva, som er klassifisert som et viktig bekkedrag. Blant annet elvemusling er registrert elva, sammen 
med flere rødlistearter. Bekken har brukbare gyteforhold for ørret. Utvalgt naturtype hule eiker og kalklindeskog finnes i delområdet.  

 

   
Liten Middels Stor 

 

2. Fusdal Delområdet omfatter 14 naturtypelokaliteter, primært ask- og eikelokaliteter, samt noe kalkedelløvskog. Utvalgt naturtype hule eiker finnes i området ved 
Fredtunveien. Naturtypene i delområdet er små, ligger spredt og har manglende potensial for truede arter. Lokalitene har C- og B-verdi. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

3. Trollhaug Delområdet omfatter naturtypen kalkskog. Kalkskogen er klassifisert som svært viktig, A-verdi. Den truede arten sjokoladekjuke (EN) er registrert i naturtypen.  

   
Liten Middels Stor 

 

4. Fusdal-
bråten 

Delområdet omfatter naturtypen kalkskog (B-verdi). Lokaliteten har utforming tørr kalkgranskog, og er noe negativt påvirket av gammel fylling på et mindre 

areal og en nyere hogst øst i området. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

5. Høn Delområdet omfatter tre naturtypelokaliteter: rik edelløvskog (B-verdi), store gamle trær (C-verdi) og kalkbarskog (B-verdi). Lokalitetene er små og har 
begrenset potensial for truede arter 

 

   
Liten Middels Stor 

 

6. Undelstad Delområdet omfatter tre naturtypelokaliteter, som består av store gamle trær av ask (A-verdi) og rik edelløvskog med lågurt-hasselkratt og or-askeskog begge 
gitt B-verdi). Deler av området er påvirket av diverse inngrep. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

7. Hofstad Delområdet omfatter 13 naturtypelokaliteter: sju forekomster av utvalgt naturtype hule eiker, utvalgt naturtype kalklindeskog, gammel granskog, rik 
edelløvskog), ask, kalkedelløvskog og kalkbarskog. Flere rødlistearter er registrert i delområdet. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

8. Grønlia Delområdet er svært artsrikt og innehar 16 naturtypelokaliteter (A- og B-verdi) og 33 registrerte rødlistearter. Området er gitt viltvekt 4.  

   
Liten Middels Stor 

 

9. Hofstad-
eikene 

Delområdet omfatter seks naturtyper, hvorav én lokalitet er rik blandingsskog i lavlandet (B-verdi), og de resterende er fem gamle eiker (to gitt B-verdi og tre 
gitt C-verdi). 

 

   
Liten Middels Stor 

 

10 Holmen-
krysset 

Delområdet består av kalkfuruskog (gitt B-verdi), som er vurdert som sårbar (VU) og rikt hasselkratt, som noe av arealet kan betegnes som, er vurdert som 
sterkt truet (EN). Hasselkjuke (NT) er registrert i naturtypen. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

11. Torstad-
skogen 

Delområdet omfatter en lokalitet av bestående av to naturtyper: 60 % kalkgranskog og 40 % kalkfuruskog. Kalkgranskog er vurdert som sårbar (VU) og 
kalkfuruskog er nær truet (NT). Lokaliteten er samlet gitt B-verdi. 

 

   
Liten Middels Stor 
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Område Beskrivelse Verdi  

12. Neselva Neselva renner gjennom influensområdet og ut i Oslofjorden ved Holmen. Elva er registrert som naturtype viktig bekkedrag (A-verdi), og huser 
blant annet ål (CR) og edelkreps (EN). Det er også gjort en rekke fugleobservasjoner tilknyttet elva. Ved Nesbruveien 74 ligger to eiker som også er 
registrerte naturtyper (gitt C- og B-verdi). 

 

   
Liten Middels Stor 

 

13. Billingstad Delområdet omfatter fem naturtypelokaliteter, hvorav to er rik edelløvskog (begge gitt C-verdi) og tre er kalkskog (to gitt C-verdi og en gitt B-
verdi).  

 

   
Liten Middels Stor 

 

14. Grønnsundåsen Delområdet omfatter naturtypelokaliteten tørr kalkgranskog. Skogen er påvirket av fremmed treslag (gullregn) i øst, i tillegg en del påvirkning fra 
overforliggende hus i øst. Lokaliteten er også påvirket av inngrep langs E18. Skogen har imidlertid potensiale for truede jordboende sopp. (Gitt B-
verdi). 

 

   
Liten Middels Stor 

 

15. 
Slependen/Gyssestad 

Delområdet omfatter åtte naturtyper, de fleste tilknyttet Slependrenna. Det er forekomster av strandeng og strandsump (C-verdi), rik edelløvskog 
(b-verdi), bløtbunnsområder (C-verdi), kalkskog (C-verdi) og ålegraseng (A-verdi). Sistnevnte er imidlertid noe usikker, ettersom lokaliteten var 
borte ved ny registrering i 2012. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

Figur 0-5: Området ved Hofstadeikene 

 

Figur 0-6: Fra strandsonen langs Slependrenna 
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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. 0- alternativet er 

sammenligningsgrunnlaget, og har per definisjon 

ingen konsekvenser. 

0.5.2 Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn 

Alternativ 1.A

 
Ny E18 i dagen gir en ny kryssing av Askerelva, 

men ingen direkte inngrep i vassdraget. Dagens 

E18 blir ny hovedsamleveg, noe som også gir 

inngrep ved elva. Siden vegen allerede krysser her 

på bru, medfører ikke tiltaket noen ny situasjon. 

Alternativet innebærer en omlegging og 

forlenging av Askerveien og ny lokalveg gjennom 

naturtypen. Den største delen av naturtypen vil 

opprettholdes, men den blir fragmentert og det 

samlede arealet blir mindre. Løsmassetunnel 

gjennom Fusdalsbråten vil medføre at en 

naturtypelokalitet av kalkgranskog vil gå tapt eller 

bli kraftig fragmentert. 

Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –). 

Alternativ 1.B tunnel Lensmannslia-Fusdal

 
Ny E18 krysser under Askerelva som 

betongtunnel. Tunnelen vil være helt tett og 

innlekkasje fra elva ansees ikke som et problem. 

Som i alternativ 1.A benyttes dagens E18 som ny 

hovedsamleveg, noe ikke påvirker omfanget. Ny 

rundkjøring og ny lokalveg ved Trollhaug tangerer 

kalkskogen der i sørøst. Noe av lokaliteten vil gå 

tapt, men tiltaket vil kunne gjennomføres uten 

større inngrep. Røykenveien i tunnel munner ut i 

skråningen nord på Jørgensløkka, like sør for 

naturtypelokaliteten. Derfra går hovedsamle-

vegen i fire felt til rundkjøring med forbindelses-

ramper til E18. Rundkjøring og ramper beslagleg-

ger deler av kalkskogen her og bidrar til å dele 

skogen i to. Årsaken til dette er imidlertid mulig-

heten for sammenkobling med alternativ 3.C. 

Hovedtyngden av omfanget legges derfor til 3.C. 

Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –). 

0.5.3 Parsell 3 fv. 167 Røykenveien 

Alternativ 3.A 

Utvidelse med kollektivfelt i begge retninger fra 

Lensmannslia til kryss med Jørgensløkka vil 

medføre at to naturtypelokaliteter med ask (B-

verdi) går tapt. Omlegging av Jørgensløkka 

medfører veg for biltrafikk som går gjennom en 

naturtypelokalitet med asketrær, (C-verdi). 

Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –). 

Alternativ 3.B  

Etablering av ramper fra Røykenveien mot 

Bleikerveien vil trolig medføre at en viktig 

naturtype (ask) går tapt. Alternativet medfører 

ingen ytterligere inngrep i delområdet ettersom 

vegen går i tunnel under området, og har et 

mindre negativt omfang enn alternativ 3.A. 

Konsekvensen er liten negativ (–). 
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Alternativ 3.C 

Utvidelse av Røykenveien berører ingen 

naturverdier Rundkjøring og ramper ved 

Fusdalbråten beslaglegger deler av kalkskogen 

der og deler skogen i to. Samlet vil ny E18, 

ramper fra hovedsamleveg og ny rundkjøring 

nord for lokaliteten i alt. 1.B, sammen med 

tiltaket i alt. 3.C føre til at om lag halvparten av 

skogsarealet går tapt.  

Konsekvensen er middels til stort negativ  

(– –/ – – –). 

0.5.4 Parsell 2 E18 Høn-Slependen 

Alternativ 2.A 

 

Hovedsykkelveg/bussveg går rett gjennom or-

askeskogen på Undelstad som er kartlagt som en 

viktig naturtype. Inngrepene er så store at hele 

naturtypen må anses å gå ut. Grønlialokket gir et 

lite inngrep i utkanten av registrert naturtype 

kalkbarskog i samme område. 

Tunnelmunningen i sør på Syverstaddiagonalen 

anlegges i ytterkant av en kalkedelløvskog, slik at 

den blir noe redusert. Hovedsamleveg går inn i 

kort tunnel i en rik edelløvskog, som trolig vil gå 

tapt. Tilsvarende medfører nordlig tunnelpåhugg 

en liten reduksjon i en rasmark-lindeskog 

Hovedsykkelveg vil gå gjennom naturtype 

kalkedelløvskog på langs, og trolig medføre at 

lokaliteten går tapt.  

Alternativet berører ikke verdiene i Torstad-

skogen. Buss- og hovedsykkelveg går langs Nes-

elva fra sør og til Nesbru senter, der Fekjan går i 

dag. Dette medfører ingen inngrep i noe av 

naturtypelokalitetene. Fekjan stenges for gjen-

nomkjøring, med unntak av buss. Dette vil 

redusere trafikken lang elva og trafikkrelatert 

forurensning kan bli noe redusert. Ved Billing-

stadsletta krysser hovedsamleveg, bussveg og 

hovedsykkelveg elva. Kanvegetasjonen langs 

Neselva blir berørt på begge sider av elva. 

Innenfor industriområdet på Billingstadsletta er 

vegetasjonen langs breddene sikret gjennom 

reguleringsplaner, men trafikken generelt og 

avrenning fra områdene rundt er en trussel. 

Kollektivfeltet på Billingstadsletta vil kunne med-

føre at en lokalt viktig naturtypelokalitet av rik 

edelløvskog går tapt, ettersom denne ligger helt 

inntil dagnes veg. Bussveg og hovedsykkelveg på 

Billingstadsletta vil medføre at en lokalt viktig 

lokalitet med rik edelløvskog går tapt, ettersom 

denne ligger helt inntil dagens veg  

Utvidelse av E18 med tre felt i hver retning ved 

Grønsundåsen medfører inngrep i kalkbarskogen 

(B-verdi) der skogen ligger inntil dagens E18. 

Skogen bærer i dag preg av påvirkning fra 

eksisterende veg. 

Fra Slependenkrysset blir ny hovedsamleveg 

etablert parallelt med E18, før den går på 

eksisterende veg fra brua ved kommunegrensen. 

Tiltaket medfører noe utfylling i vannet på Asker-

siden, og vil direkte berøre lokalitetene som ligger 

langs vannkanten mot dagens E18. Takrørskogen i 

området halveres. Bløtbunnsområdene i strand-

sonen blir noe redusert som følge av utfylling.  

Bussvegen går inn i tunnel før rundkjøringen i 

krysset med Sandviksveien. Tunnelen munner ut 

på Gysstestad midt i en viktig edelløvskog.  

Etablering av lokalveg med rundkjøring og 

hovedsykkelveg langs Sandviksveien medfører 

ingen ulemper naturverdier i driftsfasen. Det 

forventes ikke at trafikkrelatert forurensning øker 

som følge av tiltaket. Det planlegges rensing av 

vannet ved hjelp av sandfang og sedimentasjons-

basseng fra vegsystemet før det slippes ut i sjøen.  
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Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –). 

Alternativ 2.B 

Hovedsykkelveg/bussveg gir samme inngrep i or-

askeskogen på Undelstad som for alternativ 2.A. 

ved Grønlia blir konsekvensene tilsvarende 

alternativ 2.A, med unntak av at 2.B ikke gir 

inngrep i rasmark-lindeskogen i området. Ved 

Holemkrysset går bussvegen i tunnel under 

kalkfuruskogen, og påvirker den ikke. Randsonen 

mot E18 må graves opp.  

 

 

Syverstaddiagonalen har samme konsekvenser 

som i 2.1A. Fra Holmenkrysset og til Slependen er 

konsekvensene de samme som i alternativ 2.A. 

Konsekvensen er liten til middels negativ  

(–/– –). 

0.5.5 Oppsummering 

Parsell 1 Oreholt–Høn og parsell 3 Røykenveien 

Omfang og konsekvens fordelt på de ulike 

kartlagte og verdisatte delområder er vist i tabell 

0-1.  

På E18 parsell 1 Oreholt–Høn er rangeringen 

vurdert som følger: 

1. Alternativ 0 

2. Alternativ 1.B 

2. Alternativ 1.A 

Alternativ 1.A er rangert som dårligere enn 1.B 

grunnet større inngrep ved Grønlia. Begge 

alternativer har negative konsekvenser for tema 

naturmiljø, og alternativ 0 er dermed rangert som 

det beste. 

For parsell 3 Røykenveien er rangeringen som 

følger 

1. Alternativ 0 

2. Alternativ 3.B 

3. Alternativ 3.A 

4. Alternativ 3.C 

Alternativ 3.A med ny veg i dagen berører en 

rekke naturtyper og er vurdert å ha liten til 

middels negativ konsekvens. Alternativ 3.B går i 

tunnel på det meste av strekningen, men har 

konflikt med én viktig naturtype. Konfliktgraden 

er vesentlig mindre enn for alt. 3.A. 3.C rangeres 

sist på grunn av større inngrep i 

naturtypelokaliteten ved Fusdalbråten. Alle 

alternativer har negative konsekvenser for tema 

naturmiljø, og alternativ 0 er dermed rangert som 

det beste. 
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Tabell 0-2: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø for parsell 1. Alternativ 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og 

ingen konsekvens for alle delområder (samlet konsekvens er 0) og er rangert som det beste (nr. 1) 

Delområde Verdi 

E18 alt. 1.A 

 

E18 alt. 1.B Røykenveien 

Alt. 3.A Alt. 3.B Alt. 3.C 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Askerelva S 
Lite 

negativt 
– 

Lite  
negativt 

–       

2. Fusdal L/M Intet 0 Intet 0 
Middels  
negativt 

–/– – 
Lite  

negativt 
– Intet 0 

3. Trollhaug S 
Middels 
negativt 

– –/ 
 – – – 

Lite  
negativt 

 –/ 
 – – 

      

4. 
Fusdalsbråten 

M 
Middels 

negativt 
– – 

Stort  
negativt 

– – Intet 0 Intet 0 
Middels 
negativt 

– –/ 
 – – – 

5. Høn L/M Intet 0 Intet 0       

Samlet konsekvens –/– – –/– – –/– – – – –/ – – – 

Rangering 3 2 3 2 4 
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Parsell 2 Høn–Slependen 

For parsell 2 er rangeringen som følger 

1. alternativ 0 

2. alternativ 2.B  

3. alternativ 2.A 

Alternativ 2.A og 2.B vurderes til liten til middels 

negativ konsekvens. Alternativ 2.A rangeres 

likevel nederst på grunn av større negative 

konsekvenser ved Grønlia. Alle alternativene 

medfører negative konsekvenser sammenliknet 

med 0-alternativet, som rangeres øverst. 

 

0.5.6 Forholdet til naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven (2) har en rekke 

bestemmelser som er relevante for arealinngrep 

som vegbygging. I det følgende gjennomgås 

forholdet til de mest sentrale bestemmelsene 

som angår dette tiltaket. 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskapsgrunnlaget i denne plansaken vurderes 

som godt. Kunnskapsgrunnlaget består av en 

rekke registreringsdata fra Naturbase (3) og 

Artsdatabanken (4), med data knyttet til natur-

typer, artsregistreringer og viltområder. Vilt-

områder i Asker kommune er kartlagt og 

beskrevet i egen rapport fra 2002 (5). Under-

søkelser av biologisk mangfold i Askerelva (6) ble 

foretatt 2004 og gir godt datagrunnlag for de 

deler av elva som renner gjennom influens-

området. I tillegg er det gjort egne 

feltundersøkelser i forbindelse med dette 

arbeidet av Biofokus (7). 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

Virkningene av vegtiltaket er i all hovedsak godt 

kjent og beskrevet i konsekvensutredningen. Ved 

følgende punkter er det gjort vurderinger ut fra 

føre-var-prinsippet: 

 For de aller fleste konflikter som er registrert 
foreligger det alternative løsninger (andre 
vegalternativer) som gir redusert konflikt 

Tabell 0-3: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø på 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. 1. 

Delområde Verdi 

E18 alt. 2.A E18 alt. 2.B 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

6. Undelstad M Middels til stort negativt – –/– – – Middels til stort negativt – –/– – – 

7. Hofstad S Intet  0 Intet 0 

8. Grønlia S Middels negativt – –/– – – Lite til middels negativt – – 

9. Hofstadeikene M Intet 0 Intet 0 

10. Holmenkrysset M Lite negativt – Intet til lite negativt – 

11. Torstadskogen M Intet 0 Intet 0 

12. Neselva S Lite negativt –/– – Lite negativt –/– – 

13. Billingstad M Lite negativt –/– – Lite negativt –/– – 

14. Grønnsundåsen M Lite negativt –/ – – Lite negativt –/ – – 

15. Gyssestad/Slependen S Lite til middels negativt – – Lite til middels negativt – – 

Samlet konsekvens –/ – – –/ – – 

Rangering 3 2 
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 Det er lagt opp til å unngå inngrep i 
elvestrengen ved kryssing av Askerelva og 
Neselva på bru. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

I metodene som er benyttet i konsekvens-

utredningen inngår belastning fra eksisterende 

tiltak og andre planlagte/vedtatte tiltak i 0-

alternativet. Ytterligere belastning som påføres 

økosystemene som følge av vegtiltaket vurderes 

med dette som bakgrunn, for å sikre at den 

samlede belastningen er hensyntatt.  

I planområdet er det planlagt utbyggingstiltak 

som ligger i vedtatt kommuneplan og dermed 

inngår i 0-alternativet. Dette er kommentert for 

de områdene det gjelder. I områder hvor det 

gjennom nye registreringer er påvist viktige 

verdier er dette kommentert i rapporten, som 

punkter som bør hensyntas i kommunens videre 

planlegging. 

I kapittel 6 om avbøtende tiltak gis en samlet 

oversikt over naturtyper som berøres av tiltaket. 

De fleste berørte naturtypelokalitetene blir noe 

redusert i størrelse som følge av at tiltaket går 

delvis inn i lokaliteten. Noen av lokalitetene vil bli 

fragmentert og enkelte av lokalitetene vil gå helt 

tapt. Naturtyper som trolig går tapt er 

hovedsakelig lokaliteter av rik edelløvskog og 

noen store, gamle asketrær. Asker kommune har 

mange lokaliteter av begge disse naturtypene, og 

tiltaket vurderes ikke å redusere forekomstene i 

området av betydelig grad. 

Planområdet og områdene i nær tilknytning 

bærer allerede preg av bebyggelse, 

jordbruksvirksomhet og infrastruktur. E18 går 

gjennom området, som består av flekkvise og små 

naturtypelokaliteter og artsforekomster som i 

stor grad står for seg selv. Tiltaket vil ikke i 

vesentlig grad endre økologiske sammenhenger i 

området eller områdets karakter.  

Askerelva renner ut i Bondivannet og er del av et 

større økosystem enn det som inngår i 

planområdet. Elva er klassifisert som et viktig 

bekkedrag med svært høy verdi. Det nye 

veganlegget vil bygges med et drenssystem som 

samler og renser overvann fra vegen før det 

slippes ut i resipient. Vaskevann fra tunnel vil 

behandles separat i egne lukkede rensebassenger 

før utslipp. Tiltaket vurderes derfor ikke å endre 

situasjonen for økosystemer i vann. 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres 
av tiltakshaver  

Gjennom planleggingen av tiltaket er det lagt inn 

tiltak og forutsetninger om tiltak for å begrense 

skade på naturmangfoldet. Kostnaden ved disse 

tiltakene bæres av tiltakshaver. De viktigste 

tiltakene er: 

 Ulike tunnelalternativer. Disse sparer 
naturverdier, og er langt dyrere enn veg i dagen 

 Tunnel/kulvertløsning ved Grønlia  

 Behandling og overvann- og vaskevann 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det er forutsatt flere tiltak for å begrense skade 

på naturmiljølokaliteter, jf. beskrivelse i § 9 og § 

11.  

I kapittel 5 beskrives det hvilke lokaliteter som 

likevel blir berørt. Hvorvidt man kan begrense 

konfliktene gjennom justering av løsninger vil 

være et tema i videre planlegging av tiltaket. 

Videre detaljering vil skje gjennom 

reguleringsplanfasen og byggeplanfasen, og 

følges opp gjennom en ytre miljø-plan (YM-plan) 

for tiltaket. YM-planen skal omhandle 

anleggsperioden og ha krav som sikrer at det tas 

hensyn til naturmangfoldet i anleggsperioden. 

Typisk kan det være at inngrep i registrerte 

naturverdier begrenses så langt det er mulig og at 

anleggsarbeidene ikke fører til skadelig 

forurensing av jord og vann. Videre skal det 

utarbeides YM-plan for driftsfasen. Typiske tiltak 

mtp. naturmangfold som kan sikres der er 

prosedyrer for feiing/vask av veganlegget, 

prosedyrer for vedlikehold av sandfang og 

behandling av forurenset slam og sand og tiltak 

rundt fremmede skadelig arter (kantslått).  

Kapittel IV. Fremmede organismer 

Vegbygging medfører alltid fare for spredning av 

fremmede arter. I influensområdet er det 
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registrert en rekke høyrisikoarter, jf. tabell 3-2. 

Anleggsarbeid med masseforflytning kan føre til 

at disse spres til nye områder. Det kan også 

transporteres frø/plantedeler med fremmed arter 

inn til anlegget ved dårlige rengjorte 

anleggsmaskiner og/eller i jordmasser som tas inn 

i anlegget.  

Statens vegvesen har utarbeidet egne regions-

vise handlingsplaner mot fremmede skadelige 

arter. Planene lister opp prioriterte arter, har 

målsetninger og tiltak for de ulike artene. 

Handlingsplanene vil bli lagt til grunn i arbeidet 

med ytre miljø plan og den videre planleggingen 

og anleggsgjennomføringen, for å bekjempe og 

forhindre spredning av fremmede skadelig arter. 

Lokalitetene med fremmede arter skal vises i rigg- 

og marksikringsplan med kommentar om 

behandling av disse massene.   

0.5.7 Konsekvenser i anleggsperioden 

Fare for forurensning 

Partikkeltilførsel er et aktuelt problem i 

anleggsfasen. Økt partikkelinnhold i vassdrag kan 

føre til direkte død (tetting av gjeller) eller ved 

nedslamming av bunnsubstratet med den følge at 

leveområder ødelegges. Elvemusling er spesielt 

utsatt. 

Alle typer masse må lagres i områder hvor 

avrenning og forurensning av elvene ikke vil 

utgjøre noen risiko. Anleggsfasen medfører alltid 

en viss fare for forurensning i form av oljesøl, 

drivstofflekkasjer, kjemikalier og lignende. Driving 

av tunnel medfører også utfordringer da 

drivevannet foruten å inneholde partikler også 

ofte har et høyt nitrogeninnhold grunnet 

sprengstoffrester, og det kan også være sterkt 

basisk. Tiltak må detaljeres gjennom ytre miljø-

planer for prosjektet, og det må stilles krav til 

entreprenør. 

0.5.8 Støy og forstyrrelse 

Anleggsaktivitet er støyende. Flere arter er 

sårbare for støy og forstyrrelser, eksempelvis 

ulike fuglearter. I influensområdet er det 

imidlertid stor grad av forstyrrelser fra ulike typer 

menneskelig aktivitet de fleste steder, slik at 

konfliktene med anleggsarbeidet vil være små 

0.6 Usikkerhet 

På dette plannivået vil det alltid være noe 

usikkerhet knyttet til endelig utforming av 

løsninger/alternativer. For små 

naturtypelokaliteter, som for eksempel 

enkelttrær eller grupper av trær, kan forholdsvis 

små endringer i løsningene gi store utslag for 

konsekvenser 

0.7 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er tiltak som gjennomføres for å 

begrense de negative effektene av ny veg. I 

denne planen kan sikring av registrerte 

naturtyper og kantvegetasjon, rensing av 

overvann og tunnelvaskevann, reetablering av 

kantvegetasjon og å begrense av spredning av 

fremmede arter være aktuelle tiltak. 

0.8 Oppfølgende undersøkelser 

Plan for Ytre Miljø 

Som en del av den videre planlegging skal det 

utarbeides en plan for ytre miljø i en senere 

planfase. Den skal sette krav til miljøtiltak i 

midlertidig og permanent situasjon. 

Rigg og andre anleggsområder 

Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området utover 

det rene arealbeslaget knyttet til valgt alternativ. 

I vurderingene som er gjort er det tatt hensyn til 

inngrep i anleggsbeltet. Videre er det behov for 

arealer til rigg, midlertidige massedeponier og 

anleggsveger. På dette nivået er det ikke klart 

hvilke områder som blir berørt av dette. Det må 

avklares i den videre detaljplanleggingen, og det 

må tas hensyn til de verdier som er registrert. 

Dette vil bli innarbeidet i ytre miljøplan og rigg og 

marksikringsplan. 

Massedeponier 

Høy tunnelandel i mange av alternativene vil 

medføre at tiltaket vil gi store overskudd av 

masser. Det må i den videre planleggingen 

avklares hvordan disse massene skal disponeres, 

og hvilke konsekvenser eventuelle deponier vil få. 
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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 steds-

utvikling i Asker og Bærum. De prosjektutløsende 

behovene er flere: 

E18 gir store lokale miljøproblemer og hindrer 
byutvikling 

E18 er en sammenhengende barriere på tvers av 

byggesonen i Asker, og arealbeslag, støy og 

luftforurensing legger begrensninger på 

arealutnyttelsen rundt kollektivknutepunktet i 

Asker sentrum. Også fv. 167 Røykenveien gir 

store miljøbelastninger for Asker sentrum og 

nærliggende bebyggelse, mens fv. 165 Slemme-

stadveien har tilsvarende effekt gjennom 

Holmen.  

Dårlig tilrettelegging for buss 

Busstrafikken i E18-korridoren har i dag store 

framkommelighetsproblemer i rushtrafikken. Av- 

og påkjøringsramper i kryss bryter 

kollektivfeltene mange steder, slik at bussene blir 

stående i samme kø som privatbilene.  

Det er dårlige overgangsmuligheter mellom buss 

og tog på knutepunktet Asker stasjon, på grunn 

av lang og købelastet adkomst fra 

hovedvegnettet til bussterminalen ved stasjonen. 

Manglende hovedsykkelnett 

Hovedsykkelvegnettet i Asker er i dag utbygd 

langs Slemmestadveien og Røykenveien, og inn til 

sentrum fra vest. Det mangler imidlertid en god 

øst-vest forbindelse langs E18-korridoren, og det 

er dermed dårlig tilrettelagt for syklende i den 

tyngste transportkorridoren, mot sentrale 

målpunkter som Sandvika, Fornebu, Lysaker og 

Oslo sentrum. Sykkelandelen i korridoren er 

derfor lav.  

Dårlig framkommelighet for 
næringstransportene 

Dagens situasjon i E18-korridoren gjennom Asker 

er preget av langvarige rushperioder og hyppige 

sammenbrudd som følge av trafikkuhell og andre 

hendelser. For næringslivet gir forsinkelsene store 

tap ved økt transporttid, forsinkete leveranser og 

dårlig forutsigbarhet.  

1.2 Mål for tiltaket 

1.2.1 Mål for E18-korridoren i Asker 

Prosjektet E18-korridoren i Asker er et 

miljøprosjekt som tilrettelegger for et bedre 

transportsystem, med fokus på kollektiv- og 

sykkeltransport langs korridoren og byutvikling 

rundt kollektivknutepunktene. Prosjektet skal 

redusere barrierevirkning, støy og lokal 

forurensing.  

Fastsatte mål for tiltaket er som følger (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 

1 Innledning 
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flere ønsker å gå, sykle og ta i bruk et bedret 

kollektivtilbud. 

 Ny E18 og nye lokalveger skal i størst mulig 

grad redusere støy, forurensning og 

barriereeffekter som er skapt av vegtrafikk.  

 Krav til god beredskap ved et stengt 

hovedvegnett skal oppfylles. 

1.3 Videre saksgang 

Forskrift om konsekvensutredninger (3) slår fast 

at denne typen vegtiltak krever konsekvens-

utredning. Videre legger den opp til full 

integrering mellom plan og konsekvensutredning. 

Formålet med bestemmelsene om 

konsekvensutredninger (KU) er:  

å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir 

tatt i betraktning under forberedelsen av 

planer eller tiltak, og når det tas stilling til 

om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak 

kan gjennomføres. 

Det er nå utarbeidet kommunedelplan med 

konsekvensutredning etter de krav som er stilt i 

planprogrammet. Statens vegvesen har 

utarbeidet en egen håndbok som beskriver 

metodikk som skal benyttes med 

konsekvensanalyser. Kommunedelplanen består 

av et plankart med bestemmelser og en 

planbeskrivelse. Konsekvensutredningen inngår i 

planbeskrivelsen. For flere utredningstemaer 

utarbeides det egne fagrapporter, denne 

rapporten er en av disse. Sammendrag fra 

fagrapportene inngår i planbeskrivelsen.  

 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.  
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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. 

Tiltaket omfatter: 

 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen. Tiltaket 

avsluttes øst for Slependkrysset. 

 Planskilte kryss for E18 ved 

Drengsrud/Oreholt, Fusdal/Høn (kobling med 

Røykenveien), Holmen/Nesbru (kobling med 

Slemmestadveien og Kirkeveien) og Slependen 

(kobling til E16 Sandvika, Nesøyveien, 

Sandviksveien). 

 Bussveg langs E18 korridoren. 

 Nødvendig parallellveg/hovedsamleveg på 

strekninger hvor E18 går i tunnel. 

 Ny Røykenvei fra Lensmannslia til E18 

 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra 

Drengsrud til Slependen. 

 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til 

E18/hovedsamleveg. 

I tilknytning til bussvegen planlegges også ny 

bussterminal med økt kapasitet ved Asker 

stasjon. Videre inngår nødvendig omlegging av 

lokalveger og gang- og sykkelforbindelser som 

følge av nytt overordnet vegnett. 

2.2 Veg i dagen 

2.2.1 E18 

Ny E18 planlegges som hovedveg klasse H7 med 

fartsgrense 80 km/t.  

Sikkerhetskrav i tunneler er dimensjonerende for 

planlagt kapasitet på E18. Øst for Fusdal er 

trafikkmengden så stor at det kreves 3+3 felt i 

tunnel, og også veg i dagen må derfor ha 3 felt i 

hver retning fra Fusdal til Slependen (mot 5 felt 

for ordinær biltrafikk i dag, tre vestgående og to 

2 Tiltaket  

 

Figur 2-1: Normalprofil for 4-felts E18 

 

Figur 2-2: Normalprofil for 6-felts E18 
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østgående). Vegbredden er 32 m. På 

vekslingsstrekning mellom kryss er det 

gjennomgående ramper på utsiden, slik at det blir 

til sammen 4+4 felt og en vegbredde på 39 m. 

Vest for Fusdal planlegges E18 i alternativ 1.A 

med 4 felt (som i dag). Vegbredden for firefelts 

veg er 25 m. I alternativ 1.B er det 6 felt, med 3+3 

felt i tunnel, der ett felt i hver retning er knyttet 

til lokale ramper på begge sider av tunnel, og ikke 

er gjennomgående på E18. Dette skyldes at det er 

fullt kryss på Fusdal i alternativ 1.B, men ikke i 

1.A. 

2.2.2 Hovedsamleveg 

Hovedsamleveg som skal fungere som 

omkjøringsveg for E18 ved stengt tunnel skal i 

utgangspunktet ha 2+2 felt ifølge vegnormalenes 

krav. Det kan imidlertid bli aktuelt å bygge 

hovedsamlevegen med 1+1 felt på hele eller deler 

av strekningen ut fra et ønske om å redusere 

tilgjengelig kapasitet for privatbil. 

Vegen er i kommunedelplanfasen planlagt med 2 

+ 2 felt, for å reservere tilstrekkelig areal for ulike 

løsninger. Samlet vegbredde for 4 felt er 16-18 

meter, 2 felt 13 meter. Tverrsnitt er vist i figur 

2-3og figur 2-4. 

I sentrum er det lagt til grunn et firefelts 

gateprofil for hovedsamlevegen. Gateprofil kan 

også være aktuelt for hovedsamleveg på flere 

strekninger, dette vurderes nærmere i den mer 

detaljerte planleggingen. 

  

  

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

   

Figur 2-4: Normalprofil for hovedsamleveg med fire felt og gateutforming med bred midtdeler. To varianter 

med henholdsvis sidestilte og midtstilte trerekker. Sidestilt beplantning vil brukes der det er plass til dette 



Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud  

Temarapport naturmiljø  

 

SIDE 24  Desember 2015 123134-PLAN-RAP-004 

2.3 Hovedsykkelveg 

2.3.1 Standard og utforming 

Det er i alle alternativer planlagt en gjennom-

gående 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 

2.3.2 Trasé 

Traséen for sykkelvegen er i hovedsak lik i alle 

alternativer. 

Fra Drengsrud følger hovedsykkelvegen traséen 

til dagens gang- og sykkelveg langs 

Drammensveien. Borgenveien krysses i plan, 

trolig med signalregulert kryss. Videre fortsetter 

traséen ned mot Oreholt, hvor den krysser over 

tunnelportalen for E18. I alternativ 1.A går 

traseen under ny hovedsamleveg og langs 

nordsiden av denne mot sentrum, mens i 1.B 

legges hovedsykkelvegen på sørsiden av 

hovedsamlevegen inn til ny kollektivterminal ved 

Asker stasjon. 

Like øst for kollektivterminalen vil traséen krysse 

over til nordsiden av bussvegen og ligge langs 

denne videre østover. I alt. 1.A er traséen lagt sør 

for E18 langs Hønsjordet, og i 1.B er den lagt 

langs nordsiden av vegen.  

Fra Høn og østover ligger traseen på sørsiden av 

E18 og bussvegen, inn mot bebyggelsen på Haga, 

ned til Hofstad skole. Her vil den i alt. 2.B krysse 

over til skolen på miljølokket for å holde høyden, 

og fortsetter langs nordsiden av E18, og krysser 

tilbake over nytt lokk til Grønlia. I 2.A ligger 

traseen på sørsiden av E18 mot Grønlia. Deretter 

ledes hovedsykkelvegen ned mot idrettsanlegget 

og Holmen sentrum, hvor den krysser den 

framtidige lokalvegen. 

Fra Holmen vil traséen følge sør-/østsiden av 

Fekjan fram til Nesbru. På Nesbru krysses 

Nesbruveien i plan, før hovedsykkelvegen ledes 

under E18 og følger øst- og sørsiden av 

Billingstadsletta videre, helt til ny adkomst for 

Ikea øst for Billingstadveien. Her svinger veien 

sørover opp mot Ikea, krysser deretter under 

Nesøyveien og ligger langs nordsiden av E18 fram 

til tunnelmunningen for Sandvikstunnelen. 

Sykkelvegen legges der over tunnelportalen 

sammen med Sandviksveien, og følger sørsiden 

av Sandviksveien videre mot Sandvika.  

 

 

Figur 2-5: Eksempel på sykkelveg med fortau, av 

samme type som er planlagt mellom Oreholt og 

Slependen 
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Figur 2-7: Trasé for hovedsykkelveg, vist som den ligger i alt. 1.A og 2.A 
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2.4 Kollektivsystem 

Et av hovedmålene for utbygging av ny E18 er å 

forbedre framkommeligheten for kollektiv-

trafikken. 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 

være lysregulering som gir stoppsignal for bil når 

bussen kommer.  

Holdeplassene kan utformes tilsvarende som på 

bybane, med opphøyde plattformer, plattformtak 

og sanntidssystemer. Det må også legges til rette 

for sykkelparkering. 

2.4.3 Trasé 

Fra Drengsrud til Lenken vil kollektivløsning være 

kollektivfelt langs Drammensveien.  

Fra Drammensveiens kryss med Lenken går det 

egen bussveg inn til terminalen, og videre østover 

er det egen bussveg på hele strekningen fram til 

Slependen. 

Fra sentrum til Høn ligger bussvegen nord for 

E18, med et stopp på Hønsjordet. Øst på 

Hønsjordet krysser traséen over til sørsiden av 

E18 langs bebyggelsen på Haga. Vest for 

miljølokket ved Hofstad skole etableres 

holdeplass. 

Traséen vil deretter følge sørsiden av dagens E18 

fram til Holmen, hvor det etableres holdeplass 

sør for dagens Holmenkryss. Her kan også buss ta 

av til Holmen sentrum.  

Busser fra Slemmestadveien kan kjøre Fekjan 

fram til bussveg på Nesbru. Fekjan vil være stengt 

for gjennomkjøring for annet enn buss. 

Alternativt kan buss kjøre inn på bussvegen ved 

dagens Holmenkryss. 

Øst for dagens Holmenkryss går bussvegen inn i 

en ca. 200 m lang tunnel/kulvert i alt. 2.B, mens 

den i alternativ 2.A ligger sammen med 

hovedsamlevegen i dagens E18-trasé. Deretter 

fortsetter bussvegen langs sørsiden av dagens 

E18 mot Nesbru senter.  

I alt. 2.A føres vegen ned på sørsiden av Nesbru 

senter med en holdeplass ved Fekjan før den 

krysser under E18 parallelt med Billingstadsletta. 

Kryssende veger lysreguleres slik at bussen har 

prioritet. 

I alt. 2.B legges traseen langs hovedsamlevegen 

nord for Nesbru senter, og må da krysse 

Billingstadsletta i en rundkjøring nord for E18.  

Det etableres holdeplass ved planlagt nytt 

lokalsenter for Billingstadsletta vest, og vegen 

legges på østsiden av Billingstadsletta fram til ny 

holdeplass ved Berger og videre langs sørsiden av 

Billingstadsletta til holdeplass øst for 

Billingstadveien. 

Herfra vil vegen legges lavt i terrenget, krysse 

under ny adkomst mot Ikea og under Nesøyveien 

før traseen fortsetter østover langs Slependveien. 

Like før rundkjøringen i krysset med 

Sandviksveien går bussvegen inn i en tunnel som 

munner ut ved hovedsamlevegen i dagens E18-

trasé ved Gyssestad og kobles til planlagt bussveg 

videre mot Sandvika. 
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Figur 2-8: Trasé for bussveg, vist med løsning basert på E18 alternativ 1.A og 2.A 
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Buss til og fra Nesøya sikres framkommelighet 

gjennom kollektivfelt på Nesøyveien fra 

Nesøybrua og egen arm til bussvegen. 

2.4.4 Ny kollektivterminal i Asker 

Som en del av prosjektet er det utarbeidet et 

forslag til ny kollektivterminal i Asker.  

Det er sett på to ulike plasseringer, avhengig av 

vegløsningen for E18 og tilhørende hovedsamle-

veg. I begge løsninger er terminalen dimensjonert 

med 10 plattformer, og mulighet for å ha inntil 20 

busser på terminalområdet samtidig. 

I tilknytning til bussplattformene må terminalen 

ha servicelokaler og sykkelparkering.  

Under terminalområdet sør for stasjonen kan det 

om ønskelig tilrettelegges for ytterligere 

sykkelparkering og parkering for bil. 

Utformingen av terminalen er ikke endelig 

detaljert på dette planstadiet, og vil være 

gjenstand for bearbeiding i detaljplanfasen. 

Kollektivterminal i alt. 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. 

 

 

Kollektivterminal i alt. 1.B 

I alt. 1.B med E18 i tunnel/kulvert under 

jernbanen frigjøres plass til å flytte 

hovedsamlevegen lenger mot sør, slik at 

terminalområdet i sin helhet kan plasseres sør for 

jernbanen, og lokk over sporområdet unngås. 

  

  

Figur 2-9: Kollektivterminal i alt. 1.A 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. 

Parsell 2 E18 Høn–Slependen 

For E18 parsell 2 mellom Høn og Slependen er det 

utredet to alternativer: 

 Alternativ 2.A: E18 med tunnel Holmen–

Nesbru.  

 Alternativ 2.B: E18 med tunnel Haga–Nesbru.  

Begge alternativer inkluderer ny tilkobling av 

Slemmestadveien med Syverstaddiagonalen. 

Slependkrysset er likt i begge alternativer, og 

utbyggingsteknisk vil dette krysset høre til 

etappen Ramstadsletta-Slependen. Parsellskillet 

mellom utbyggingsetappene ligger vest for 

Slependkrysset, midt på Ikea-bygget. Kostnader 

og prissatte virkninger for Slependkrysset er 

derfor spesifisert for seg. 

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien 

 Alternativ 3.A: Kollektivfelt langs dagens veg 
fra Lensmannslia til Fusdal. 

 Alternativ 3.B: Ny veg i tunnel Lensmannslia–
Fusdal. 

 Alternativ 3.C: Ny veg i tunnel Lensmannslia–
Jørgensløkka. 

Alternativ 3.A kan kombineres med begge 

løsninger for E18, mens de to tunnelløsningene er 

tilpasset hvert sitt E18-alternativ. 3.B kan kun 

kombineres med 1.A, og 3.C kun med 1.B.  

  

 

Figur 2-11: 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 om-

rådet ved Drengsrud og senkes til et nytt tunnel-

påhugg under Drammensveien. Vegen vil her gå i 

en 500 m lang tunnel under Hagaløkka fram til 

Hagaløkkveien. Det etableres nye bruer over jern-

banen og Askerelva sør for eksisterende bruer, og 

E18 går deretter inn i en ny tunnel mellom Lens-

mannslia 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. 

 

Figur 2-13: Alternativ 1.B, her vist med Røykenveien i tunnel etter alt. 3.C 
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2.5.4 Røykenveien, alternativ 3.A: Kollektivfelt 
langs dagens veg 

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 kollektivterminal-

en. 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 sentrums-

rettet 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 rund-

kjøringen 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 

 

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 rundkjør-

ingen med Lensmannslia og følger deretter Blei-

kerveien eller Lensmannslia mot sentrum. Trafikk-

mengden 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 vur-

deres 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  Figur 2-15: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.B  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 Error! Reference source not found.. Fra 

Hønsjordet til Grønlia utvides tverrprofilet til 

fullverdig seksfelts veg med skulder. Dette krever 

kun mindre inngrep, siden dagens veg har 6 felt 

på store deler av strekningen, men bussveg og 

sykkelveg sør for E18 vil medføre inngrep i 

bebyggelsen. 

Rett vest for Grønlia kobles det på felter fra 

Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) på E18, 

og det fører derfor til behov for 4+4 felt på 

vekslingsstrekningen fram til Holmen. 

Rett vest for dagens Holmenkryss senkes 

veglinjen, før E18 går inn i en 1,1 km lang 

fjelltunnel fram til Nesbru. Tunnelen bygges med 

to løp med 3 felt i hvert. Ved begge 

tunnelmunninger etableres ramper til 

hovedsamleveg, og fra Nesbru til Slependkrysset 

vil det bli en vekslingsstrekning med 4+4 felt 

tilsvarende som ved Holmen. To av feltene går av 

til Slependkrysset, og ytterligere to felt til 

hovedsamleveg mot Sandvika. E18 fortsetter 

videre i tunnel mot Sandvika (Sandvikstunnelen), 

med påhugg under Sandviksveien, like øst for 

krysset med Slependveien. 

Pårampe fra Slependkrysset til E18 østover 

avsluttes før Slependtunnelen, slik at denne får to 

felt i østgående retning. I vestgående retning tar 

tredje felt i tunnelen av til Slependkrysset før 

rampe fra hovedsamlevegen kobles på.  

Hovedsamleveg og lokalt vegnett 

Ramper fra E18 ved Holmen ledes til kryss med 

Kirkeveien over tunnelportalen ved dagens 

Holmenkryss.  Gang- og sykkelforbindelsen mot 

Holmen går under rampene.   

Fra Holmen til Nesbru fortsetter 

hovedsamlevegen i dagens E18-trasé til Nesbru, 

hvor det blir rundkjøring med forbindelse til 

Billingstadsletta, før hovedsamlevegen ledes inn 

på ramper mot E18. 

Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i 

dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også 

være forbindelsen til E16.  

Billingstadsletta beholdes som tofelts veg fram til 

ny adkomst til Ikea og næringsarealene langs 

Billingstadsletta. Herfra blir det fire felt fram til 

Nesøyveien. 

Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil 

kunne passere. 

Tilkobling av Slemmestadveien 
(Syverstaddiagonalen) 

Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i 

Slemmestadveien ved vestre del av jordet på 

Syverstad. Kollektivtrafikken vil få eget felt 

utenom rundkjøringen og ledes inn på 

eksisterende kollektivfelt på dagens veg mot 

Holmen.  

Vegen krysser jordet nord for dagens veg, går inn 

i en kort tunnel (200 m) under Syverstad gård og 

fortsetter nord til E18 hvor den kobles på 

hovedvegen med planskilte ramper mot øst. 

Lokk 

Ved Hofstad skole etableres lokk for E18, og dette 

vil være 155 m langt. Bussvegen vil gå i egen 

betongkulvert parallelt med E18.  

Ved Grønlia etableres en bred gangbru for å sikre 

forbindelse fra Vakås/Hofstad mot Holmen og 

grøntområdene i Grønlia.  

Øst for Holmenkrysset etableres et 17 m langt 

lokk til erstatning for dagens gangbru, noe som vil 

sikre god gang- og sykkelforbindelse på tvers av 

hovedsamlevegen. 

Ved Holmen kirke etableres et 80 m langt lokk 

over E18 for å redusere barrierevirkningen 

mellom boligområdene nord og sør for dagens 

veg.  

Lengden på lokk vil være gjenstand for mer 

detaljerte vurderinger i neste planfase. 
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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 

Error! Reference source not found..  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 E18-

trasé fram til Grønlia hvor de flettes sammen med 

Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) til en 

firefelts hovedsamleveg i dagens E18 videre mot 

Holmen. Dagens Holmenkryss erstattes av en stor 

rundkjøring, som gir forbindelse til Kirkeveien og 

lokalvegnettet på Holmen.  

Fra Holmen til Nesbru fortsetter hovedsamle-

vegen i dagens E18-trasé fram til rundkjøring ved 

Nesbru, med forbindelse til Billingstadsletta, før 

hovedsamlevegen ledes inn på ramper mot E18. 

Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i 

dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også 

være forbindelsen til E16.  

Billingstadsletta beholdes som tofelts veg fram til 

ny adkomst til Ikea og næringsarealene langs 

Billingstadsletta. Herfra blir det fire felt fram til 

Nesøyveien. 

Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil 

kunne passere. 

Tilkobling av Slemmestadveien 
(Syverstaddiagonalen) 

Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i 

Slemmestadveien ved vestre del av jordet på 

Syverstad. Kollektivtrafikken vil få eget felt 

utenom rundkjøringen og ledes inn på 

eksisterende kollektivfelt på dagens veg mot 

Holmen.  

Syverstaddiagonalen krysser jordet, går inn i en 

kort tunnel (190 m) under Syverstad gård og 

ligger i kanten av jordet inn mot Grønlia fram til 

sammenkobling med hovedsamlevegen nord for 

Reistad. 

Lokk 

Ved Hofstad skole etableres lokk over 

hovedsamleveg og bussveg. Dette vil være 50 m 

langt.  

Ved Grønlia etableres et kort lokk (30 m langt) for 

å sikre forbindelse fra Vakås/Hofstad mot Holmen 

og grøntområdene i Grønlia. I tillegg vil hoved-

sykkelvegen krysse over lokket. 

Øst for Holmenkrysset etableres et 17 m langt 

lokk til erstatning for dagens gangbru, noe som vil 

sikre god gang- og sykkelforbindelse på tvers av 

hovedsamlevegen. 

Ved Holmen kirke etableres et 80 m langt lokk 

over E18 for å redusere barrierevirkningen 

mellom boligområdene nord og sør for dagens 

veg.  

Lengden på lokk vil være gjenstand for mer 

detaljerte vurderinger i neste planfase. 
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Figur 2-18: E18 alternativ 2.B 
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3.1 Definisjon 

Statens vegvesens håndbok V712 

Konsekvensanalyser definerer naturmiljø slik (1): 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper 

og artsforekomster som har betydning for 

dyrs og planters levegrunnlag, samt 

geologiske elementer. Begrepet naturmiljø 

omfatter alle terrestriske (landjorda), 

limnologiske (ferskvann) og marine fore-

komster (brakkvann og saltvann), og 

biologisk mangfold knyttet til disse. 

Håndboka til Statens vegvesen ble revidert i 2014. 

Gjennom revisjons av håndboka er navnet på 

dette temaet endret fra naturmiljø til natur-

mangfold, samtidig som det er gjort endringer i 

registreringskategorier og verdisetting. Siden 

dette utredningsarbeidet har gått over flere år, er 

utgaven av håndboka fra 2010 benyttet. Ny 

metodikk er ikke implementert.  

3.2 Tematisk avgrensing 

I mange tilfeller har naturmiljøet betydning for, 

og vil dermed være en del av, andre fagtemaer. 

Skillelinjen går på at det er ulike aspekter som 

vektlegges under de ulike temaer. For å unngå 

dobbeltvekting ved at de samme aspekter 

konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det 

for temaet naturmiljø definert følgende 

avgrensinger (fra Håndbok V712): 

 Naturmiljøet avgrenses til å omfatte naturens 

egenverdi, og ikke dens verdi og funksjon for 

mennesker. Opplevelsesaspektet behandles 

under fagtema landskapsbilde. Bruksverdi som 

friluftsområder behandles under nærmiljø og 

friluftsliv 

 Naturen som livsmiljø for planter og dyr samt 

spesielle geologiske forekomster behandles 

under temaet naturmiljø, mens 

naturressursaspektet (ressurser for mennesker) 

som vilt, fisk, bær, vannmengde og 

vannkvalitet, berggrunn og løsmasser 

behandles under fagtema naturressurser.  

 De visuelle forhold knyttet til naturlandskapet 

og vegetasjon og den landskapsmessige 

betydningen av disse behandles under tema 

landskapsbilde, mens artenes betydning i et 

økologisk perspektiv behandles under tema 

naturmiljø. 

 I den grad luft, vann og grunn forurenses skal 

betydningen av dette for biologiske mangfoldet 

vurderes under naturmiljø. 

 

3.3 Registreringskategorier 

Kartlegging av naturmiljø kan knyttes til to nivåer: 

landskapsnivå, dvs. større områder og 

systemer, samt regional grønnstruktur 

viktige enkeltområder 

3.3.1 Landskapsnivå 

Både viktige enkeltarter og økosystemer er 

avhengig av større områder, systemer av områder 

og sammenhenger mellom dem. Det gjelder for 

eksempel villrein, elg, store rovdyr, samt en rekke 

fuglearter. Følgende registreringskategorier 

legges til grunn: 

Inngrepsfrie områder (INON): Områder i en 

viss avstand fra tyngre inngrep som veger, 

jernbane, kraftlinjer, vassdragsutbygginger 

etc. i henhold til Direktoratet for natur-

forvaltnings oversikt over inngrepsfrie 

områder i Norge. I Asker er det ingen 

inngrepsfrie naturområder, dette beskrives 

derfor ikke nærmere. 

Store viltområder: Leveområder og trekk-

veger for hjortevilt og andre arter som 

utnytter store arealer og/eller framviser 

faste sesongmessige trekk. 

Landskapsøkologiske sammenhenger: For-

deling av ulike naturtyper (antall, størrelse 

og innbyrdes avstander) og 

funksjonsområder, og deres betydning for 

artsmangfoldet. Vurderingene bygger på 
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registrering av viktige enkeltområder (se 

neste avsnitt). 

3.3.2 Viktige enkeltområder 

Som grunnlag for registrering og verdisetting er 

viktige enkeltområder lagt til grunn (se også 

tabell 3-2): 

Naturtype: Et ensartet avgrenset område i 

naturen, med plante- og dyreliv og 

tilhørende miljøfaktorer. 

Utvalgt naturtype: Noen naturtyper er særlig 

viktige for det biologiske mangfoldet. 

Utpekingen av utvalgte naturtyper er knyttet 

til forvaltningsmålet for naturtyper i 

naturmangfoldlovens § 4. Målet er at 

mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor 

deres naturlige utbredelsesområde. 

Rødlistearter: Arter som er oppført på 

Nasjonal rødliste for truete arter i Norge fra 

2010 (10) . Rødlistekategoriene er vist i 

tabell 3-1. 

 For alle rødlistete arter som er omtalt her 

er rødlistekategorien tatt med i parentes 

etter artsnavnet.  

Vilt/dyreliv: Andre viktige forekomster av 

fugl, pattedyr, amfibier, insekter, fisk og 

annet dyreliv i ferskvann og sjø og deres 

funksjonsområder (hekke-/yngleområder, 

trekkveger, beite-/næringsområder, reir-

plasser, etc.). Ved viltkartlegging etter DN-

håndbok 11 (11) gis de kartlagte enhetene 

(funksjonsområder) vekt etter hvor viktige 

de er. Skalaen er femdelt der 1 er den 

laveste verdien og 5 den høyeste. 

Vegetasjon: Viktige forekomster av kar-

planter, moser, sopp og lav, herunder både 

naturlig forekommende planteliv og 

eventuelle menneskelig introduserte arter. 

Arts- og individmangfold: Områder med 

spesielt stort arts- og eller individmangfold. 

Funksjonsområder: Kantsoner, grønn-

struktur, sammenhengende naturområder 

og andre områder med betydning for 

biologisk mangfold etc. 

Eksisterende inngrepsituasjon: Tilstede-

værelse eller fravær av tekniske inngrep, 

støy og annen forurensing.  

Naturhistoriske/geologiske elementer: 

Viktige berggrunns- og kvartærgeologiske 

elementer som morenerygger, raviner, 

grytehull, fossilforekomster etc. 

Naturtyper er den viktigste biologiske kart-

leggingsenhet slik det er definert i DN-håndbok 

13 ”Kartlegging av naturtyper, verdisetting av 

biologisk mangfold” (12). De kartlagte 

lokalitetene er videre verdsatt etter DN sitt 

system som deler lokalitetene i:  

 svært viktige (A) 

 viktige (B)  

 områder med lokal betydning (C)  

Alle naturtyper er videre vurdert i en egen 

rødliste fra 2011 (13). Den har de samme 

rødlistekategorier som rødlista for arter, se tabell 

3-1. Det er også laget en egen oversikt over 

truete og hensynskrevende vegetasjonstyper i 

Norge (14).  
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3.3.3 Fremmede arter 

Det er gjort økologiske risikovurderinger av 

fremmede arter i Norge (15). Med økologisk risiko 

menes om arten kan ha negative effekter på 

økosystemer, stedegne arter, genotyper eller kan 

være vektor for andre arter (parasitter og 

sykdommer) som kan være skadelig for stedegent 

biologisk mangfold. 

Tabell 3-2 viser risikokategorien disse artene er 

vurdert etter. Arter innenfor svært høy risiko og 

høy risiko er svartelistet. 

  

Tabell 3-1: Rødlistekategorier (10) 

Rødlistekategorier Rødliste 2010 

EX Utdødd (Extinct) En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd. 

EW Utdødd i vill tilstand  
(Extinct in the Wild) 

Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individer i 
dyrehager, botaniske hager og lignende. 

RE Lokalt utryddet 
(Regionally extinct) 

En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell 
region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i 
Norge etter år 1800. 

CR Kritisk truet (Critically 
endangered)  

En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for 
kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing. 

EN Sterkt truet 
(Endangered) 

En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for 
sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing. 

VU Sårbar  
(Vulnerable) 

En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for 
sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing 

NT Nær truet 
(Near threatened) 

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men 
er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid. 

DD Datamangel (Data 
deficient) 

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering 
er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og 
med livskraftig (LC). 

Tabell 3-2: Risikokategorier for fremmede arter (15) 

Kategori Beskrivelse 

SE  Svært høy risiko 
 

Fremmede arter med en svært høy risiko er faktiske eller potensielle økologiske skadegjørere og 
har potensial til å etablere seg over store områder.  

HI Høy risiko Fremmede arter med høy risiko er kjennetegnet ved en kombinasjon av risikoer. De har enten 
en begrenset/moderat evne til spredning, men utøver minst en middels økologisk effekt; 
alternativt har de bare små økologiske effekter, men et stort invasjonspotensial. 

PH Potensielt høy 
risiko 

Fremmede arter med potensielt høy risiko har enten store økologiske effekter, kombinert med 
et lite invasjonspotensial, eller et stort invasjonspotensial, men ingen kjente økologiske effekter.  

LO Lav risiko Fremmede arter med lav risiko er ikke dokumentert å ha noen vesentlig negativ påvirkning på 
norsk natur. 

NK Ingen kjent 
risiko 

Fremmede arter som ikke utgjør noen kjent risiko. 
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3.4 Verdi 

Verdivurderingen er i hovedsak gjort etter 

kriterier gitt i tabell 3-3 hentet fra Håndbok V712.  

Verdisettingen gjort i denne rapporten følger i 

stor grad verdisettingen fra kommunens vilt- og 

naturtypekartlegging, med enkelte justeringer på 

bakgrunn av tilleggsinformasjon fra feltarbeid 

eller samtaler med lokalkjente.  

Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner 

fra liten verdi til stor verdi:  

   Liten Middels Stor 

 

 

3.5 Omfang 

Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket i forhold 

til nærmiljø og friluftslivet er gitt i tabell 3-3 (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 

 
 

Tabell 3-3: Kriterier for å bedømme verdi for naturmiljø. Fra Håndbok V712 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Inngrepsfrie og sammen-
hengende naturområder, 
samt andre, landskaps-
økologiske sammen-
henger 

- Områder med ordinær 
landskapsøkologisk 
betydning. 

- Sammenhengende 
områder (over 3 km2) 
som ligger under 1 km 
fra tyngre inngrep, 
men som fortsatt har 
et urørt preg. 

- Enkeltområder eller 
system av områder 
med lokal eller 
regional, landskapsøko-
logisk betydning.  

- Enkeltområder eller 
system av områder 
med nasjonal, 
landskapsøkologisk 
betydning. 

Naturtypeområder/ 
vegetasjonsområder 

- Naturområder med 
biologisk mangfold som 
er representativ for 
distriktet. 

- Registrerte naturtyper 
eller vegetasjonstyper i 
verdikategori B eller C 
for biologisk mangfold. 

- Registrerte naturtyper 
eller vegetasjonstyper i 
verdikategori A for 
biologisk mangfold 

Områder med arts- og 
individmangfold 

- Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for 
distriktet. 

- Registrerte viltområder 
og vilttrekk med 
viltvekt 1. 

- Områder med stort 
artsmangfold i lokal 
eller regional 
målestokk.  

- Leveområder for arter i 
kategoriene ”nær 
truet” (NT) eller 
”datamangel” (DD)”.  

- Leveområder for arter 
som står som oppført 
på fylkesvise rødliste. 

- Registrerte viltområder 
og vilttrekk med 
viltvekt 2-3. 

- Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk.  

- Leveområder for arter i 
kategoriene ”kritisk 
truet” (CR), ”sterkt 
truet” (EN), eller 
”sårbar” (VU). Områder 
med forekomst av flere 
rødlistearter i lavere 
kategorier.  

- Registrerte viltområder 
og vilttrekk med 
viltvekt 4-5. 

Naturhistoriske områder 
(geologi, fossiler) 

- Områder med 
geologisk forekomster 
som bidrar til 
distriktets geologisk 
mangfold og karakter. 

- Geologiske 
forekomster og 
områder (geotoper) 
som i stor grad bidrar 
til distriktets eller 
regionens geologiske 
mangfold og karakter. 

- Geologiske 
forekomster og 
områder (geotoper) 
som i stor grad bidrar 
til landsdelens eller 
landets geologiske 
mangfold og karakter. 
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3.6 Forholdet til vedtatte planer  

Flere av de registrerte naturtypelokalitetene i 

området er kartlagt og beskrevet i området som 

er satt av til utbyggingsformål i kommuneplanen. 

I de tilfeller der dette dreier seg om utvalgte 

naturtyper og/eller naturtyper med høy verdi (A) 

er omfanget vurdert som om naturtypen ikke skal 

bygges ned. Årsaken til dette er at naturverdiene 

trolig ikke har vært kjent når planene om 

utbygging er vedtatt. Gjennom naturmangfold-

loven gis disse beskyttelse, og de skal vurderes 

før eventuell utbygging. Det samme er tilfelle 

med mindre isolerte naturtyper som f.eks. hule 

eiker som ligger i utbyggingsområder. Disse har 

nå en lovmessig beskyttelse selv om de ligger i 

områder som er satt av til utbygging. I de fleste 

tilfeller lar det seg også gjøre å bevare disse 

verdiene i et område som får endret arealbruk.  

3.7 Konsekvens 

Konsekvensen framkommer ved å sammenholdes 

verdien av et område/forekomst med omfanget 

av inngrepet. Som det framgår av figur 3-1 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. 

  

Figur 3-1: Konsekvensvifta fra Håndbok V712 
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3.8 Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

 kommunens vilt- og naturtypekartlegging 

 artskart 

 supplerende kartlegging av BioFokus 
høsten 2012 og 2013 

 kontakt med fagpersoner i kommunene 

 databaser som naturbase, artskart, 
lakseregisteret 

 bruk av tilgjengelig litteratur og Internett 
for å finne relevant informasjon om 
temaet 

3.9 Planprogram 

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal 

utredes innenfor temaet naturmiljø: 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper 

og artsforekomster som har betydning for 

dyrs og planters levegrunnlag, samt 

geologiske elementer. Begrepet naturmiljø 

omfatter alle terrestriske (landjorda), 

limnologiske (ferskvann) og marine 

forekomster (brakkvann og saltvann), og 

biologisk mangfold knyttet til disse. Viktige 

lokaliteter og sammenhengen mellom disse 

skal beskrives, verdivurderes og kartfestes. 

Konsekvensene og omfanget av 

alternativene må belyses i forhold til 

arealbeslag, linjeføring, fragmentering av 

områder, forurensning i grunnen, endringer 

i grunnvannsnivå, inngrep i bekker og 

terrengendringer. Vegens barrierevirkning 

må belyses og vurderes. Eventuelle 

virkninger av anleggsarbeider skal belyses 

og avbøtende tiltak vurderes. 
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4.1 Influensområdet 

Influensområdet vil variere avhengig av hvilke 

arter og livsmiljøer man vurderer. For vegetasjon/ 

planteliv og mindre arealkrevende dyrearter kan 

en veg gi begrensede virkninger når man kommer 

noen få meter bort fra selve inngrepet. Influens-

området til vegen vil i dette tilfellet være lite. For 

mer arealkrevende dyr og sky/sårbare arter vil 

influensområdet være langt større. Dette gjelder 

for eksempel hjortedyr som har sesongtrekk 

mellom sommer- og vinterbeiter og flere fugle-

arter som er sårbare for støy og menneskelig 

ferdsel i etablerings- og hekketiden. Planområdet 

er for en stor grad preget av bebyggelse og 

infrastruktur.  

Influensområdet for naturmiljø avgrenses av de 

arealene som inngår i planområdet og en 

buffersone på om lag 200-300 meter rundt som 

kan bli påvirket av forstyrrelser og lokalklimatiske 

endringer, samt direkte tilgrensende områder 

som inngår i sammenhengende lokaliteter eller 

naturtyper. For strekninger med tunnel stilles det 

strenge innlekkasjekrav på grunn av bebyggelse. 

Dette medfører at virkninger på naturmiljøet er 

usannsynlig. 

Influensområdet er vist i figur 4-1. 

  

4 Dagens situasjon og verdivurderinger 

 

Figur 4-1. Kart over influensområdet for naturmiljø 
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4.2 Naturgrunnlaget 

Berggrunnen (16) i Asker består i all hovedsak av 

kambrosiluriske bergarter dannet i de geologiske 

periodene kambrium, ordovicium og silur (600–

400 millioner år siden). Bergartene er dannet av 

sedimenter som er avsatt på havbunn i forbind-

else med dannelsen av Oslofeltet, og består av 

kalkstein, leirskifer og mergelstein. 

Lokalt forekommer ganger av permiske intrusiv-

bergarter (diabas, syenitt, rombeporfyr). Dette er 

harde bergarter, dannet av lava som har trengt 

opp gjennom de sedimentære bergartene i den 

geologiske perioden perm (300–250 millioner år 

siden). 

Løsmassene (16) i Askerområdet er av varierende 

sammensetning, og består i hovedsak av hav- og 

fjordavsetninger, forvitringsmateriale, fyllmasser 

og marine strandavsetninger. I enkelte områder 

inneholder grunnen organisk materiale og torv.  

Det er stor variasjon i mektigheten av løsmas-

sene, noe som er bekreftet gjennom grunnunder-

søkelser. I deler av området er det kun et tynt 

dekke over berggrunn.  

De store områdene med kalkrik berggrunn og 

marine avsetninger gir et næringsrikt jordsmonn. 

Sammen med et gunstig klima gir dette grunnlag 

for en rekke varmekjære og næringskrevende 

arter, slik vi finner det flere steder i indre 

Oslofjord. I områder som ikke er sterkt påvirket 

av menneskelige inngrep er det ofte et rikt 

biologisk mangfold, med edelløvskog, kalkskog 

eller rik barskog. Her er det også potensial for en 

rekke sjeldne og truede arter (rødlistearter) 

innenfor grupper som sopp, lav og insekter.  

4.2.1 Vegetasjon 

Influensområdet ligger i landskapsregion 02 

Oslofjorden (17). Hele regionen ligger i den 

nordlige edellauv- og barskogssone (boreo-

nemoral sone), og har regionalt sett en svært 

mangfoldig og interessant vegetasjon. Barskog 

dominerer. Karrig furuskog er vanlig på grunn-

lendte koller på Nesodden, Hurumlandet og 

grunnfjellet på østsiden av fjorden. Gran- eller 

blandingsskoger ses særlig på tykkere jorddekker 

i renner, lier og daler. Innslaget av edlere lauv-

trær, enten i blanding med barskog eller som 

reine bestand, er imidlertid vanlig. Ulike typer 

edellauvskog finnes på lune, næringsrike 

lokaliteter som skrenter, urer, renner og små 

sprekkedaler. Kalkbergartene har artsrik 

vegetasjon, og verdifulle naturtyper som kalk-

furuskoger, edellauvskoger og kalkrike skogsam-

funn m.m. finnes gjerne på areal som enda ikke er 

nedbygd. Ytterst i fjorden har sjønær skog enkelte 

steder preg av vindslitasje. 
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Figur 4-2: Berggrunn i området.  
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Figur 4-3: Løsmasser i området 
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4.3 Vann og vassdrag 

Influensområdet tangerer avgrensningen for 

Oslomarkvassdragene der Slemmestadveien går 

parallelt med Leangbukta. 

4.3.1 Askerelva 

Informasjon om Askerelva er hovedsakelig hentet 

fra Siste Sjanse-rapport om biologisk mangfold i 

Askerelva (6).  

Askervassdraget er ca. 18 km fra begynnelse til 

utløp i Oslofjorden, med et samlet fall på ca. 350 

m. Elven er betydelig utrettet i området mellom 

Kirkeveien og jernbanen. Som del av vassdraget 

er de to større sjøene Semsvann og Bondivann, 

beliggende på hhv. 145 og 99 moh. Hukenbekken 

og Drengsrudbekken er de to største sidevass-

dragene. Totalt nedbørsfelt er på 37,3 km², hvor-

av mindre deler ligger i Lier og Bærum kommun-

er. Årsnedbøren i nedbørsfeltet ligger på ca. 1000 

mm. Midlere årstemperatur er 5,4 °C (januar: -

5,2 °C, juli: 16,9 °C). Ved utløpet av Semsvann 

ligger pH på ca. 7,5. 

Marin grense i området ligger på 215 moh., og 

hele nedbørsfeltet ligger innenfor Oslofeltet. 

Kalkholdig berggrunn gjør området artsrikt både 

botanisk og zoologisk. Området består (delvis) av 

fossilførende bergarter. 

Under feltarbeidet utført av Siste Sjanse i juli 

2004 (6) ble åtte stasjoner langs Askerelva 

undersøkt. To av disse ligger innenfor 

influensområdet: Asker jernbanestasjon og Asker 

stadion. Asker jb.st. omfatter områdene like sør 

for der jernbanen krysser Askerelva. Asker 

stadion omfatter delene av elva som ligger like 

øst for Asker stadion, både ovenfor og nedenfor 

Drammensveien (brua). 

Elvemusling (VU) er funnet flere steder i Asker-

elva. Innenfor influensområdet er det gjort funn 

av død elvemusling ved nederste gangbru på 

Hagaløkka. 

 

Figur 4-4: Gjennom de sentrale delene av Asker er 

Askerelva preget av inngrep, men det er et 

langsiktig mål å restaurere tilstanden, og 

Askerdammen er etablert som første fase 

Det ble i 2004 registrert brukbare gyteforhold for 

ørret kun i et lite område ved fotballbanen øst for 

Asker stadion (i samme område som elvemusling 

ble funnet). Ørret er sannsynligvis den eneste 

laksefisken i området. Kun ørekyte og ørret ble 

påvist av fisk i Askerelva under feltarbeid i 2004, 

men undersøkelse av fiksefaunaen ble ikke 

vektlagt. 

Askerelva er registrert som naturtypelokalitet nr. 

103 under BioFokus sin kartlegging i 2012-2013 

(7). Lokaliteten er stor, den har mye svært verd-

ifull natur, har stor variasjon og er viktig både på 

landskapsnivå og på lokalitetsnivå. Det er kartlagt 

en rekke sjeldne naturtyper og arter i tilknytning 

til lokaliteten som har høy verdi, svært viktig (A 

verdi). 

4.3.2 Neselva 

Neselva er nederste del av vassdraget som øverst 

heter Svartbekken, og elva renner ut i Holmen-

bukta ved Fekjan. Et skjær i utløpet av elva er 

fredet som geologisk naturminne. Dette ligger 

utenfor influensområdet. 

Neselva er registrert som en naturtype og 

vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av at 

den er artsrik og med intakte kantsoner i deler av 

vassdraget, samt at den vurderes som forholdsvis 

lite forurenset. I tillegg er det registrert ål (CR) og 

edelkreps (EN), arter som hver for seg er 

tilstrekkelige til å gi lokaliteten A-verdi (18). 

Elva har vekslende bredde på kantsoner, fra helt 

manglende tresjikt og opp til 50 meter. Tresjiktet 

er dominert av gråor, hegg og alm (NT) (70 cm), 

med noe spisslønn (60 cm), selje, ask (NT) (80 
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cm), pil (60 cm), svartvier og bjørk (50 cm) 

innimellom. Det er sjelden å finne såpass intakte 

elvestrekninger med intakte meandere og opp-

rinnelig vegetasjon. Komplette bekkesystemer i 

lavlandet er nå sjeldne og spesielt bevarings-

verdige. I intensivt drevne jordbrukslandskap og i 

Sørøst-Norge generelt vil disse være spesielt 

viktige. Berggrunnen i området er kalkrik noe som 

gir mulighet for en rik flora og fauna i elva. Dette 

er også en viktig fuglebiotop. Grevlinghi finnes på 

østsiden av elva omtrent midtveis i biotopen. 

Tidligere undersøkelser har vist at det i elva lever 

laks, sjøørret, ørret, ørekyte og ål og ferskvanns-

kreps (19). Yngeltettheten av laks, sjøørret og 

stasjonær ørret er meget høy, og skal ha landets 

største fiskebestand i forhold til vannføringen 

(20). Nederste del av elvestrekningen mot sjøen 

er ikke meandrerende, og har dårlig utviklet 

kantsone, men er har funksjon som gytebekk, og 

som nødvendig vandringsvei for laks, ørret og ål. 

I hele den nederste delen, spesielt over jordene 

ved Berger, renner elva svært rolig. Her er det 

gammel havbunn, og elva har gravet seg store 

svinger som er gode gyteområder for fisk som 

kommer opp elva. Fossen ved Skustadgata 

hindrer videre oppgang av fisk (20). 

Videre går elva gjennom bebygde strøk til utløpet 

ved Holmen. Innenfor industriområdet på 

Billingstadsletta er vegetasjonen langs breddene 

sikret gjennom reguleringsplaner, men trafikken 

generelt og avrenning fra områdene rundt er en 

trussel (20). 

Ved utløpet i sjøen ligger Neselva naturminne, 

som er fredet. Formålet med fredningen er å 

verne en viktig lokalitet for forståelse av 

Oslofeltets fossilførende bergarter (21).  

4.3.3 Vannkvalitet 

Elvemusling unngår lokaliteter i vassdrag med 

høyt partikkelinnhold. Når vannet i forbindelse 

med nedbør og høy vannføring i perioder 

tilslammes og får uvanlig høy turbiditet, kan 

muslingen trekke seg sammen og lukke skallet. 

Den trives også dårlig i områder med høyt 

innhold av humussyrer (22). 

For voksne muslinger er det en klar sammenheng 

mellom overlevelse og pH. Muslingene blir 

negativt påvirket ved pH lavere enn 5 og forsuring 

leder også ofte til en heving av 

aluminiumsinnholdet som er svært giftig i 

uorganisk form. 

Tilførsel av næringsstoffene fosfor og nitrogen 

samt utslipp av organisk stoff virker negativt på 

elvemuslingen på grunn av økende eutrofiering. 

Dette gir økt sedimentering, og økt forbruk av 

oksygen i substratet går ut over overlevelsen til 

de unge muslingene (23). 

4.4 Dyreliv 

Det er ikke foretatt noen egen kartlegging av 

dyrelivet i området i forbindelse med dette 

arbeidet. Grunnet bebyggelse og infrastruktur 

mangler de store arealkrevende artene, og det er 

ikke registrert trekkområder i influensområdet. 

Gjennom viltkartlegging i Asker i 2002 ble det 

kartlagt én enhet innenfor influensområde, 

Syverstad (5). Om denne heter det:  

Syverstad viltområde omfatter de skog-

kledde arealene og dammene på Grønlia. 

Sentralt i viltområdet er to større dammer 

som er delvis omsluttet av gråor-heggeskog 

og alm-lindeskog. Skogen i viltområdet er 

hovedsakelig dominert av gran, men det er 

stor lokal variasjon med enkelte lommer av 

ulike typer edelløvskog og kalkskog.  

De to dammene med den omkringliggende 

skogen er viktig for en rekke fuglearter, 

både som hekkeområde og beite/jakt-

område. Det er bl.a. tidligere hekkefunn av 

sivhøne, sothøne og den sjeldne dverg-

dykkeren. Skogen har noe innslag av gamle, 

store og råtne trær og er viktig for ulike 

hakkespetter og det er bl.a. observert et 

par dvergspett i hekkesesongen.  

Blandingsskogen gir også gode kår for en 

rekke spurvefugler. Den relativt uvanlige 

bøksangeren er representert med flere 

hekkende par. Det er observert både liten 
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og stor salamander i den vestre dammen.  

Viltområdet benyttes av rådyr gjennom 

hele året, og området gir godt 

beitegrunnlag og mye skjul.  

Den samme lokaliteten er også beskrevet i 

Naturbasen som en naturtype og artsforekomst 

(Syverstad). I tillegg er det registrert to 

artsforekomster innenfor influensområdet i 

naturbasen.  Informasjonen herifra er for en stor 

grad hentet fra viltkart. Det er ingen registrerte 

trekkveger for hjortevilt i influensområdet 

Mye fugl er registrert i influensområdet i Artskart 

(4) gjennom Norsk Ornitologisk forenings 

Artsobservasjoner. Av rødlistede fuglearter finner 

vi dvergdykker, fiskemåke, hettemåke, hønse-

hauk, tårnseiler og vipe. Samtlige av disse er nær 

truet (NT), og alle observasjonene er gjort i og 

rundt Asker sentrum. 

Av pattedyr foreligger det få observasjoner. To 

observasjoner av vånd/jordrotte er gjort nær 

Asker sentrum. Ekorn) er også observert innenfor 

influensområdet. 

To observasjoner av rødrev er registrert i 

influensområdet. Den ene er kartfestet til Asker 

sentrum og den andre på Syverstad. Dette er kun 

observasjoner, og sier ikke noe om området 

nyttes til reproduksjon eller har andre viktige 

funksjoner for rødreven. 

I tillegg finnes vanlige arter spredt i influens-

området, oftest knyttet til det som er igjen av 

skog og enkeltstående trær og hager.  

4.4.1 Naturvernområder 

Det er ingen naturvernområder innenfor 

influensområdet. 

4.5 Naturtyper  

Kartlagte naturtyper er beskrevet i Naturbase (3) 

og BioFokus-rapport (7) fra kartleggingen i 

forbindelse med denne utredningen. og gjennom 

egen kartlegging i 2012. Naturtypelokalitetene 

som er registrert i influensområdet er listet i 

tabell 4-2 og vist i registreringskartene på de 

påfølgende sidene. De fleste av lokalitetene er 

edelløvskogslokaliteter og store gamle trær.  

Flere av naturtypelokalitetene er klassifisert som 

utvalgt naturtype hule eiker etter naturmangfold-

loven med tilhørende forskrift. Miljødirektoratet 

har utarbeidet en handlingsplan for denne natur-

typen. Målsetningen med handlingsplanen er å 

ivareta og legge til rette for gunstig utvikling og 

rekruttering av hule eiker, slik at artene som er 

knyttet til hul gammel eik kan beholde eller 

eventuelt utvikle levedyktige populasjoner (24).  

Området ved Grønlia peker seg ut som et særlig 

rikt område for biologisk mangfold. Det er her 

registrert 16 ulike naturtypelokaliteter innenfor 

et sammenhengende areal på 275 daa. 33 

rødlistede arter er foreløpig registrert i dette 

området. Dette er svært høyt for et så lite 

område. De fleste naturtypene er viktige eller 

svært viktige (B- og A-verdi). 

Tabell 4-1. Viltområder fra Naturbasen (18) 

Navn/sted Beskrivelse Vekt 

Bondivann Yngleområde for andefugler og beiteområde for gråhegre (vår).  2 

Syverstad Yngleområde for ringdue, møller, tippmeis, flaggspett, dvergspett, trekryper, stokmkandm myrsanger, 
bøksanger, nøttekråke, hagesanger, stillits og andefugler. Skogen er også viktig for artet tilnyttet 
dammen som salamadnere. Verdi fra A til C. 

4 

Syverstad-
dammen 

Yngleområde for toppand, sothøne, dvegdykker, kvinand, sivhøne, storsalamander og 
småsalamander. Registreringer fra slutten av 1990-tallet. Verdien varierer fra A til C 

A 
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Tabell 4-2: Oversikt over navn og nummer for den enkelte lokalitet. Areal i dekar. Arealet for små lokaliteter som store gamle trær er satt manuelt til 0,5 dekar (7) 

NR Lokalitet Hovednaturtype Naturtype Utforming Verdi Areal (daa) 

2 Syverstaddammen Sørvest Ferskvann/våtmark Dam - A 25 

11 Syverstaddammen Nordøst Ferskvann/våtmark Dam - B 8 

93 Hofstadeikene I Kulturlandskap Store gamle trær Eik A 0,3 

103 Askerelva Ferskvann/våtmark Viktig bekkedrag Bekk på kalkgrunn A 213 

107 Neselva Ferskvann/våtmark Viktig bekkedrag Viktig gytebekk A 111 

162 Syverstadveien Skog Kalkbarskog Tørr kalkgranskog A 64 

163 Syverstad nord Skog Rik edellauvskog Rasmark-lindeskog B 5 

164 Syverstaddammen vest Skog Rik edellauvskog Lågurt-eikeskog B 4 

165 Holmenbakkene Skog Kalkbarskog Tørr kalkgranskog A 137 

166 Syverstadbråten sør Kulturlandskap Slåttemark Kalkslåtteeng B 3 

167 Syverstadbråten Skog Rik edellauvskog - B 6 

168 Syverstadbråten nord Skog Kalkedellauvskog Kalklindeskog B 6 

169 Holmen ishall Skog Kalkbarskog Urterik kalkfuruskog B 5 

170 Slemmestadveien/ syverstad Skog Kalkedellauvskog Annen kalkedellauvskog A 11 

217 Hagaløkkveien I Skog Kalkedellauvskog Kalklindeskog A 5 

353 Bjørndalen Skog Kalkedellauvskog Kalkhasselskog A 10 

354 Bjørndalen S Skog Rik edelløvskog Or-askeskog A 10 

355 Hofstad V I Skog Gammel granskog Gammel lavlandsgranskog B 23 

356 Hofstad V II Skog Rik edellauvskog - B 4 

357 Hofstad IV Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,5 

358 Hofstad III Kulturlandskap Store gamle trær Eik A 0,5 

359 Hifstad I Kulturlandskap Store gamle trær Eik A 0,5 

360 Hofstad II Kulturlandskap Store gamle trær Ask C 0,5 

404 Slependrenna Andre viktige forekomster Ålegrassamfunn Vanlig ålegras A 134 

423 Hofstadeikene II Kulturlandskap Store gamle trær Eik A 0,5 

424 Hofstadeikene III Kulturlandskap Store gamle trær Eik A 0,5 

425 Hofstadeikene IV Kulturlandskap Store gamle trær Eik A 0,5 

441 Slependen Andre viktige forekomster Bløtbunnsområder i strandsonen Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder C 4 

442 Slependen Andre viktige forekomster Bløtbunnsområder i strandsonen Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder B 30 

443 Slependen Andre viktige forekomster Bløtbunnsområder i strandsonen Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder C 16 
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NR Lokalitet Hovednaturtype Naturtype Utforming Verdi Areal (daa) 

444 Torstadskogen Skog Kalkbarskog Tørr kalkgranskog B 11 

448 Syverstad sør Skog Kalkedellauvskog Annen kalkedellauvskog B 17 

461 Ikea N Skog Kalkbarskog Urterik kalkfuruskog C 1 

464 Holmen vest Skog Rik edellauvskog - C 1 

465 Ikea NV Skog Kalkbarskog Tørr kalkgranskog B 4 

466 Lilleåsen Skog Rik edellauvskog Lågurt-hasselkratt A 24 

481 Hagaløkkveien II Skog Kalkbarskog Urterik kalkfuruskog A 14 

567 Bjørndalen II Skog Kalkedellauvskog Kalklindeskog A 5 

589 Bjørklundsveien 22B Myr Kalkbarskog Urterik kalkfuruskog C 2 

600 Asker sentrum NØ Skog Kalkbarskog Tørr kalkgranskog B 23 

601 Asker sentrum Ø Skog Kalkbarskog Tørr kalkgranskog B 23 

602 Asker VGS Kulturlandskap Store gamle trær Ask B 0,5 

603 Fredtunveien 50 Kulturlandskap Store gamle trær Ask B 0,5 

604 Bondi nordre Kulturlandskap Store gamle trær Alm C 0,5 

606 Asker brannstasjon Ø Kulturlandskap Store gamle trær Ask B 0,5 

607 Hofstadgata 30 Ferskvann/våtmark Dam - A 0,5 

609 Bleikerveien 32 Kulturlandskap Store gamle trær Ask B 0,5 

610 Fusdal terrasse S Skog Kalkedellauvskog Annen kalkedellauvskog B 1 

611 Fusdal terrasse 6 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 2 

612 Jørgensløkka 66 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,5 

613 Jørgensløkka 60 Kulturlandskap Store gamle trær Ask C 0,5 

614 Jørgensløkka 56 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,5 

616 Nedre Høn terrasse 6-8 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 1 

620 Høn SV Skog Rik edellauvskog - B 1 

621 Undelstadveien Skog Rik edellauvskog Lågurt-hasselkratt B 7 

622 Undelstadveien NØ Skog Rik edellauvskog Or-askekog B 9 

623 Hønsveien 50 (E18) Skog Kalkbarskog - B 3 

624 Undelstad Kulturlandskap Store gamle trær Ask A 0,5 

625 Syverstad SV Kulturlandskap Slåttemark Kalkslåtteeng B 3 

626 Syverstad Ø Kulturlandskap Store gamle trær Ask B 2 

627 Syverstad V Kulturlandskap Store gamle trær - B 1 
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NR Lokalitet Hovednaturtype Naturtype Utforming Verdi Areal (daa) 

628 Hofstad Ø Skog Kalkbarskog Tørr kalkgranskog B 8 

629 Vakåsveien Skog Rik blandingsskog i lavlandet Boreonemoral blandingsskog B 6 

630 Grønnsundåsen N Skog Kalkbarskog Tørr kalkgranskog B 6 

631 Holmen kirke Ø Skog Rik edellauvskog - C 3 

633 Båstadryggen 4 Skog Kalkedelløvskog Annen kalkedelløvskog B 4,6 

653 Sundveien 15-17 Skog Kalkskog - C 2 

706 Gyssestad gård Skog Rik edelløvskog Lågurt-hasselkratt B 10 

707 Gyssestadveien NØ Skog Rik edelløvskog Alm-lindeskog B 16 

801 Asker stasjon SØ Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,5 

860 Asker terrasse 11 sør Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,5 

866 Nesbruveien 74 I Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,5 

867 Nesbruveien 74 II Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,5 

874 Fusal, Bleikerveien 18 Kulturlandskap Store gamle trær Alm B 0,5 

878 Arvid Andresens vei Skog Kalkbarskog Tørr kalkgranskog B 13 

880 Fusal, Bleikerveien 20 Kulturlandskap Store gamle trær Ask B 0,5 

888 Elgarnes Havstrand/kyst Strandeng og strandsump Strandeng-forstrand/panne C 5 

889 Reistadlia 18 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,5 

890 Hofstadgata 23 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,5 

891 Nye Vakåsvei 44 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,5 

892 Nye Vakåsvei 38 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,5 

893 Nye Vakåsvei 40 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,5 

894 Nye Vakåsvei 46 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,5 

895 Nye Vakåsvei 48 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,5 

896 Fusal, Bleikerveien 14 Kulturlandskap Parklandskap Alléer C 1 
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4.6 Rødlistearter 

Det er registrert en rekke ulike rødlistearter i 

influensområdet. En oversikt over disse er vist i 

tabell 4-3 og tabell 4-4. Områdene med flest 

rødlistearter er edelløvskogslokalitetene ved 

Hagaløkka, korridoren langs Askerelva og Grønlia. 

En del av registreringene er av eldre dato, eller 

har ukjent årstall. For mange av disse er det lite 

trolig at biotopene er intakt pr. i dag. 

 
  

Tabell 4-3. Rødlistearter i influensområdet 

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Sist registrert Status 

Sommerfugler Pyrgus alveus alvesmyger Ukjent VU 

Karplanter Fraxinus excelsior ask 2010 NT 

Sopp Cortinarius nanceiensis bananslørsopp 2011 VU 

Sopp Cortinarius fraudulosus barstrøslørsopp 2004 NT 

Karplanter Carex pseudocyperus dronningstarr 2008 NT 

Sopp Cortinarius caesiocanescens dueblå slørsopp 2004 EN 

Fugl Tachybaptus ruficollis dvergdykker 2006 NT 

Sopp Gomphus clavatus fiolgubbe 2004 NT 

Fugl Larus canus fiskemåke 1971 NT 

Karplanter Neottia nidus-avis fuglereir 1993 NT 

Sopp Entoloma sinuatum giftig rødskivesopp 1982 NT 

Fugl Accipiter gentilis hønsehauk 2009 NT 

Sopp Dichomitus campestris hasselkjuke 2008 NT 

Fugl Chroicocephalus ridibundus hettemåke 2009 NT 

Sopp Cortinarius lustratus hvit melslørsopp 2004 VU 

Karplanter Salix alba hvitpil 1964 VU 

Sommerfugler Tyria jacobaeae karminspinner 1908 EN 

Karplanter Carex riparia kjempestarr 1925 EN 
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Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Sist registrert Status 

Fugl Columba livia klippedue 2012 RE 

Sopp Grifola frondosa korallkjuke 1963 VU 

Karplanter Lemna trisulca korsandemat 2004 NT 

Sommerfugler Plebejus argyrognomon lakrismjeltblåvinge Ukjent CR 

Sommerfugler Argynnis niobe niobeperlemorvinge Ukjent EN 

Moser Frullania bolanderi pelsblæremose 2008 VU 

Sopp Fomitopsis rosea rosenkjuke 2000 NT 

Sopp Cortinarius urbicus sølvslørsopp 2004 NT 

Fugl Gallinula chloropus sivhøne 2010 NT 

Amfibier, reptiler Triturus vulgaris småsalamander 2004 NT 

Amfibier, reptiler Triturus cristatus storsalamander 2010 VU 

Fugl Apus apus tårnseiler 1971 NT 

Sopp Climacodon septentrionalis trappepiggsopp 2001 NT 

Fugl Vanellus vanellus vipe 1971 NT 

Lav Strangospora ochrophora  Ukjent VU 

Lav Gyalecta ulmi  1838 NT 

Sopp Proliferodiscus tricolor  2010 VU 

Bløtdyr Margaritifera margaritifera Elvemusling 2001 VU 

Bærum 

Karplanter Valeriana officinalis Legevendelrot 1999 NT 

Karplanter Taxus baccata Barlind 2007 VU 

Sopp Uncobasidium luteolum  1977 VU 
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Tabell 4-4: Rødlistede arter registrert av BioFokus i naturtypene i planområdet (7). Antall lokaliteter angir hvor mange lokaliteter en art er registrert. 

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Status Ant. lokaliteter 
Amfibier og reptiler Triturus cristatus Stor salamander VU 1 

 Triturus vulgaris Liten salamander NT 1 
Andre virvelløse dyr Margaritifera margaritifera Elvemusling VU 1 

 Astacus astacus edelkreps EN 1 
Ferskvannsfisk Anguilla anguilla Ål CR 1 
Karplanter Carex acutiformis Rankstarr VU 2 

 Carex pseudocyperus Dronningstarr NT 2 
 Carlina vulgaris Stjernetistel NT 1 
 Lemna trisulca Korsandemat NT 1 
 Neottia nidus-avis Fuglereir NT 1 
 Ulmus glabra Alm NT 3 
 Chenopodium bonus-henricus Stolt henrik NT 1 
 Filipendula vulgaris Knollmjødurt NT 4 
 Fraxinus excelsior Ask NT 10 
 Hyoscyamus niger Bulmeurt EN 1 
Lav Gyalecta ulmi Almelav NT 1 
 Sclerophora pallida Bleikdoggnål NT 2 
Moser Frullania bolanderi Pelsblæremose VU 10 
 Frullania oakesiana Oreblæremose EN 1 
 Syntrichia virescens Borkhårstjerne VU 1 
Sopp Antrodiella americana Broddsoppsnyltekjuke NT 1 
 Cortinarius caesiocanescens Dueblå slørsopp EN 1 
 Cortinarius fraudulosus Barstrøslørsopp NT 1 
 Cortinarius nanceiensis Bananslørsopp VU 1 
 Cortinarius praestans Kjempeslørsopp VU 1 
 Cortinarius urbicus Sølvslørsopp NT 1 
 Gomphus clavatus Fiolgubbe NT 1 
 Grifola frondosa Korallkjuke VU 1 
 Hypoxylon vogesiacum Almekullsopp NT 2 
 Junghuhnia collabens Sjokoladekjuke EN 2 
 Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 1 
 Phlebia centrifuga Rynkeskinn NT 1 
 Tricholoma batschii Besk kastanjemusserong VU 1 
 Clitocybe alexandri Pluggtraktsopp NT 1 
 Phellodon niger Svartsølvpigg NT 1 
 Sarcodon leucopus Glatt storpigg NT 1 
 Cortinarius lustratus Hvit melslørsopp VU 1 
 Dichomitus campestris Hasselkjuke NT 5 
 Proliferodiscus tricolor eikehårskål VU 18 
 Lepiota grangei Grønn parasollsopp EN 1 
 Auricularia mesenterica skrukkeøre NT 8 
Totalt    97 
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4.7 Fremmede arter 

Liste over svartelistede arter (kategori SE og HI) i 

influensområdet er listet i tabell 4-5. Samtlige av 

disse artene er karplanter, og registrert nært 

tilknyttet vegbanen, med unntak av valurt, grav-

myrt og marsfiol som er registrert i tilknytning til 

bolig- og hageområder. Russekål, vinterkarse, 

hvitsteinkløver og kanadgullris dominerer i antall 

individer i forhold til de andre svartelistede 

artene. 

Store mengder russekål er registrert langs 

strekningen E18 Holmen-Slependen, samt langs 

Billingstadsletta og Fekjan. 

 

Tabell 4-5: Svartelistede arter i influensområdet 

Kategori Vitenskapelig navn Norsk navn 

HI Bunias orientalis Russekål 

SE Heracleum mantegazzianum Kjempebjørnekjeks 

HI Senecio viscosus Klistersvineblom 

SE Acer pseudoplatanus Platanlønn 

SE Barbarea vulgaris Vinterkarse 

SE Melilotus albus Hvitsteinkløver 

SE Rosa rugosa Rynkerose 

SE Solidago canadensis Kanadagullris 

SE Arctium tomentosum Ullborre 

SE Reynoutria japonica Parkslirekne 

HI Lysimachia punctata Fagerfredløs 

SE Lupinus polyphyllus Hagelupin 

HI Melilotus altissimus Strandsteinkløver 

SE Odontites vernus serotinus Engrødtopp 

HI Symphytum officinale Valurt 

SE Vinca minor Gravmyrt 

SE Viola odorata Marsfiol 
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Figur 4-5: Rød- og svartelistearter i området 
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5.1 Generelt 

Enkelte konsekvenser for naturmiljøet er felles 

for alle alternativene, om enn av varierende 

omfang.  

5.1.1 Forholdet til naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven (2) har en rekke 

bestemmelser som er relevante for arealinngrep 

som vegbygging. I det følgende gjennomgås 

forholdet til de mest sentrale bestemmelsene 

som angår dette tiltaket. 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

Naturmangfoldlovens § 8 lyder som følger: 

Offentlige beslutninger som berører 

naturmangfoldet skal så langt det er 

rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap 

om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt 

effekten av påvirkninger. Kravet til 

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på 

kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaringer gjennom bruk av og samspill 

med naturen, herunder slik samisk bruk, og 

som kan bidra til bærekraftig bruk og vern 

av naturmangfoldet. 

Kunnskapsgrunnlaget i denne plansaken vurderes 

som godt. Kunnskapsgrunnlaget består av en 

rekke registreringsdata fra Naturbase (3) og 

Artsdatabanken (4), med data knyttet til natur-

typer, artsregistreringer og viltområder. Vilt-

områder i Asker kommune er kartlagt og 

beskrevet i egen rapport fra 2002 (5). Under-

søkelser av biologisk mangfold i Askerelva (6) ble 

foretatt 2004 og gir godt datagrunnlag for de 

deler av elva som renner gjennom influens-

området. I tillegg er det gjort egne 

feltundersøkelser i forbindelse med dette 

arbeidet av Biofokus (7). 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

Naturmangfoldlovens § 9 lyder som følger: 

Når det treffes en beslutning uten at det 

foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal 

det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på 

kunnskap brukes som begrunnelse for å 

utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak. 

Virkningene av vegtiltaket er i all hovedsak godt 

kjent og beskrevet i konsekvensutredningen. Ved 

følgende punkter er det gjort vurderinger ut fra 

føre-var-prinsippet: 

 For de aller fleste konflikter som er registrert 
foreligger det alternative løsninger (andre 
vegalternativer) som gir redusert konflikt 

 Det er lagt opp til å unngå inngrep i 
elvestrengen ved kryssing av Askerelva og 
Neselva på bru. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Naturmangfoldlovens § 10 lyder som følger: 

En påvirkning av et økosystem skal 

vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

I metodene som er benyttet i konsekvens-

utredningen inngår belastning fra eksisterende 

tiltak og andre planlagte/vedtatte tiltak i 0-

alternativet. Ytterligere belastning som påføres 

økosystemene som følge av vegtiltaket vurderes 

med dette som bakgrunn, for å sikre at den 

samlede belastningen er hensyntatt.  

I planområdet er det planlagt utbyggingstiltak 

som ligger i vedtatt kommuneplan og dermed 

inngår i 0-alternativet. Dette er kommentert for 

de områdene det gjelder. I områder hvor det 

gjennom nye registreringer er påvist viktige 

verdier er dette kommentert i rapporten, som 
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punkter som bør hensyntas i kommunens videre 

planlegging. 

I kapittel 6 om avbøtende tiltak gis en samlet 

oversikt over naturtyper som berøres av tiltaket. 

De fleste berørte naturtypelokalitetene blir noe 

redusert i størrelse som følge av at tiltaket går 

delvis inn i lokaliteten. Noen av lokalitetene vil bli 

fragmentert og enkelte av lokalitetene vil gå helt 

tapt. Naturtyper som trolig går tapt er 

hovedsakelig lokaliteter av rik edelløvskog og 

noen store, gamle asketrær. Asker kommune har 

mange lokaliteter av begge disse naturtypene, og 

tiltaket vurderes ikke å redusere forekomstene i 

området av betydelig grad. 

Planområdet og områdene i nær tilknytning 

bærer allerede preg av bebyggelse, 

jordbruksvirksomhet og infrastruktur. E18 går 

gjennom området, som består av flekkvise og små 

naturtypelokaliteter og artsforekomster som i 

stor grad står for seg selv. Tiltaket vil ikke i 

vesentlig grad endre økologiske sammenhenger i 

området eller områdets karakter.  

Askerelva renner ut i Bondivannet og er del av et 

større økosystem enn det som inngår i 

planområdet. Elva er klassifisert som et viktig 

bekkedrag med svært høy verdi. Det nye 

veganlegget vil bygges med et drenssystem som 

samler og renser overvann fra vegen før det 

slippes ut i resipient. Vaskevann fra tunnel vil 

behandles separat i egne lukkede rensebassenger 

før utslipp. Tiltaket vurderes derfor ikke å endre 

situasjonen for økosystemer i vann. 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres 
av tiltakshaver  

Naturmangfoldlovens § 11 lyder som følger: 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å 

hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, 

dersom dette ikke er urimelig ut fra 

tiltakets og skadens karakter.  

Gjennom planleggingen av tiltaket er det lagt inn 

tiltak og forutsetninger om tiltak for å begrense 

skade på naturmangfoldet. Kostnaden ved disse 

tiltakene bæres av tiltakshaver. De viktigste 

tiltakene er: 

 Ulike tunnelalternativer. Disse sparer 
naturverdier, og er langt dyrere enn veg i dagen 

 Tunnel/kulvertløsning ved Grønlia  

 Behandling og overvann- og vaskevann 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Naturmangfoldlovens § 12 lyder som følger: 

For å unngå eller begrense skader på 

naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 

i slike driftsmetoder og slik teknikk og 

lokalisering som, ut fra en samlet vurdering 

av tidligere, nåværende og fremtidig bruk 

av mangfoldet og økonomiske forhold, gir 

de beste samfunnsmessige resultater. 

Det er forutsatt flere tiltak for å begrense skade 

på naturmiljølokaliteter, jf. beskrivelse i § 9 og § 

11.  

I kapittel 5 beskrives det hvilke lokaliteter som 

likevel blir berørt. Hvorvidt man kan begrense 

konfliktene gjennom justering av løsninger vil 

være et tema i videre planlegging av tiltaket. 

Videre detaljering vil skje gjennom 

reguleringsplanfasen og byggeplanfasen, og 

følges opp gjennom en ytre miljø-plan (YM-plan) 

for tiltaket. YM-planen skal omhandle 

anleggsperioden og ha krav som sikrer at det tas 

hensyn til naturmangfoldet i anleggsperioden. 

Typisk kan det være at inngrep i registrerte 

naturverdier begrenses så langt det er mulig og at 

anleggsarbeidene ikke fører til skadelig 

forurensing av jord og vann. Videre skal det 

utarbeides YM-plan for driftsfasen. Typiske tiltak 

mtp. naturmangfold som kan sikres der er 

prosedyrer for feiing/vask av veganlegget, 

prosedyrer for vedlikehold av sandfang og 

behandling av forurenset slam og sand og tiltak 

rundt fremmede skadelig arter (kantslått).  

Kapittel IV. Fremmede organismer 

Naturmangfoldloven har krav til aktsomhet med 

tanke på fremmede organismer. § 28 sier bl.a. 

Den som setter i verk virksomhet eller tiltak 

som kan medføre spredning eller utslipp av 

levende eller levedyktige organismer til 

steder der de ikke forekommer naturlig, 
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skal i rimelig utstrekning treffe tiltak for å 

hindre dette. 

Vegbygging medfører alltid fare for spredning av 

fremmede arter. I influensområdet er det 

registrert en rekke høyrisikoarter, jf. tabell 3-2. 

Anleggsarbeid med masseforflytning kan føre til 

at disse spres til nye områder. Det kan også 

transporteres frø/plantedeler med fremmed arter 

inn til anlegget ved dårlige rengjorte 

anleggsmaskiner og/eller i jordmasser som tas inn 

i anlegget.  

Statens vegvesen har utarbeidet egne regions-

vise handlingsplaner mot fremmede skadelige 

arter. Planene lister opp prioriterte arter, har 

målsetninger og tiltak for de ulike artene. 

Handlingsplanene vil bli lagt til grunn i arbeidet 

med ytre miljø plan og den videre planleggingen 

og anleggsgjennomføringen, for å bekjempe og 

forhindre spredning av fremmede skadelig arter. 

Lokalitetene med fremmede arter skal vises i rigg- 

og marksikringsplan med kommentar om 

behandling av disse massene.   

 

5.1.2 Forholdet til forskrift om rammer for 
vannforvaltningen (vannforskriften) 

Forskriftens krav 

Vannforskriften (25) er den norske 

gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann 

(Vanndirektivet). Dette er et av EUs viktigste 

miljødirektiver. Hovedformålet med ramme-

direktivet for vann er å beskytte, og om 

nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann, 

grunnvann og kystnære områder. Forskriften 

fastsetter miljømål for overflatevann i § 4:  

Tilstanden i overflatevann skal beskyttes 

mot forringelse, forbedres og gjenopprettes 

med sikte på at vannforekomstene skal ha 

minst god økologisk og god kjemiske 

tilstand … […]   

I vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller nye 

inngrep heter det: 

Ny aktivitet eller nye inngrep i en 

vannforekomst kan gjennomføres selv om 

dette medfører at miljømålene i § 4 - § 6 

ikke nås eller at tilstanden forringes, 

dersom dette skyldes  

a) nye endringer i de fysiske egenskapene 

til en overflatevannforekomst eller endret 

nivå i en grunnvannsforekomst, eller   

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører 

forringelse i miljøtilstanden i en 

vannforekomst fra svært god tilstand til 

god tilstand.   

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:  

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes 

inn for å begrense negativ utvikling i 

vannforekomstens tilstand,   

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene 

eller aktivitetene skal være større enn tapet 

av miljøkvalitet, og   

c) hensikten med de nye inngrepene eller 

aktivitetene kan på grunn av manglende 

teknisk gjennomførbarhet eller 

uforholdsmessig store kostnader, ikke med 

rimelighet oppnås med andre midler som 

miljømessig er vesentlig bedre.   

Konsekvenser 

Askerelva med tilhørende sidevassdrag og 

Neselva berøres av tiltaket. For disse vassdragene 

pågår det arbeid med tiltaksplaner, og miljømål 

for vannforekomstene er foreløpig ikke 

utarbeidet (26). 

5.1.3 Støy 

Støy fra vegtrafikken kan være et problem for 

noen fuglearter. Dette skyldes bl.a. at sang og 

varsellåter bærer dårligere nær veg. En litteratur-

undersøkelse i forbindelse med en konsekvens-

utredning for Østfoldbanen konkluderer med at 

støynivå og frekvens synes å være de viktigste 

parameterne for fugl utenom de rene arealkon-

fliktene (27). Siden ny veg hovedsakelig ligger i 

den samme korridor som dagens veg, og i et 

område som allerede er sterkt påvirket av ulike 

inngrep, vil trolig situasjonen ikke endres mye 

sammenlignet med i dag. 
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5.1.4 Belysning 

Den nye vegen vil få gjennomgående belysning, 

tilsvarende dagens veg. Dette vil trolig ikke ha 

store konsekvenser for naturmiljøet. Barriere-

virkningene for vilt blir imidlertid større med 

belysning, men dette har liten betydning i 

influensområdet, ettersom det er tett utbygd og 

dagens veg har belysing.  
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5.2 Delområde 1: Askerelva 

5.2.1 Avgrensing 

Området går på begge sider av Askerelva og rundt 

naturtypelokalitetene vest for jernbanen. 

 

Figur 5-1: Avgrensning av delområde 1 Askerelva. 

5.2.2 Beskrivelse 

Delområdet består av Askerelva (naturtype-

lokalitet nr. 103), som renner gjennom influens-

området, samt naturtypelokalitet 217 og 481, 

henholdsvis Hagaløkkveien I og II. Askerelva er et 

viktig bekkedrag som inneholder blant annet 

utvalgt naturtype hule eiker og død ved i alle 

nedbrytningsstadier. Lokaliteten er mer 

utdypende beskrevet under kapittel 4.3.1 om 

vassdrag. Hagaløkkveien I består av rik edel-

løvskog, utforming kalklindeskog, som er en 

utvalgt naturtype, mens Hagaløkkveien II består 

av naturtype kalkskog.  

5.2.3 Verdi 

Lokaliteten Askerelva er stor, den har mye svært 

verdifull natur, har stor variasjon og er viktig både 

på landskapsnivå og på lokalitetsnivå. Det er 

kartlagt en rekke sjeldne naturtyper og arter i 

tilknytning til lokaliteten som har høy verdi. Elva 

er laks- og sjøørretførende med 1,1 km 

lakseførende strekning fra Åbydammen til elva 

renner ut ved Blakstad (28). Strekningen ligger 

utenfor delområdet, men tiltakene som gjennom-

føres innenfor delområdet vil kunne påvirke elva 

nedstrøms. Naturtypen er gitt svært viktig (A-

verdi). 

Lokalitet 217 kalklindeskog er en sjelden og truet 

naturtype som fungerer som hotspot for en rekke 

sjeldne og trua arter. Lokaliteten gis derfor verdi 

som svært viktig (A-verdi). 

Verdien av naturtypelokalitet 481 må sees i 

sammenheng med den avgrensede kalklinde-

skogen. Variert kalkskog og til dels rik løvskog 

med kildeinnslag utgjør en truet naturtype med 

begrensede restarealer. Lokaliteten gis derfor 

verdi som svært viktig (A-verdi), da også 

potensialet for sjeldne og trua arter er svært 

høyt. 

De tre naturtypene innenfor delområdet er 

klassifisert som svært viktige (A-verdi). 

Delområdet vurderes til å ha stor verdi. 

 

5.2.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 1.A  

Ny E18 i dagen gir en ny kryssing av Askerelva. 

Brua går imidlertid høyt over elva, og gir ingen 

direkte inngrep i vassdraget. Elva er allerede 

lukket rett nedstrøms ny kryssing. Dagens E18 blir 

ny hovedsamleveg, noe som også gir inngrep ved 

elva. Dagens E18 krysser imidlertid her på bru, og 

tiltaket gir ingen ny situasjon.  

Mulige konsekvenser for elvemuslingbestanden 

Påvirkning på vannkvaliteten som følge av 

vegsalting kan være en risikofaktor i driftsfasen. 

Det er liten kunnskap om hvordan elvemusling 

tåler salt. Askerelva ligger imidlertid under marin 

grense, og har en viss saltkonsentrasjon naturlig. 

Det er trolig også noe påvirkning fra dagens veg. 

Bestanden av musling ser ut til å tåle dette, da 

det er registrert forekomster flere steder i elva.  

 

   
Liten Middels Stor 
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Størst saltmengder vil tilflyte elva under snø-

smeltingen. Da vil også vannføringen i elva være 

stor, og konsentrasjonen av salt vil følgelig bli lav, 

selv om den med ny veg langs dagens trasé kan 

øke noe i forhold til dagens situasjon – det blir 

med en ny firefelts veg i tillegg til dagens veg et 

større vegareal, og dette krever mer salt. Men 

med såpass korte strekninger av E18 som ligger 

tett inntil elva vil påvirkningen på musling-

bestanden høyst sannsynlig være svært liten. 

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

negativ (–). 

Alternativ 1.B  

Alternativ 1.B krysser under Askerelva som 

betongtunnel. Tunnelen vil være helt tett og 

innlekkasje fra elva ansees ikke som et problem. 

Som i alternativ 1.A benyttes dagens E18 som ny 

hovedsamleveg, noe som ikke påvirker omfanget.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

negativ (–). 

 

  

 

Figur 5-2: Askerelva ved Asker stasjon 
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5.3 Delområde 2: Fusdal 

5.3.1 Avgrensning 

Delområdet strekker seg fra Lensmannslia i vest, 

parallelt med E18 og avgrenses ved Jørgensløkka i 

øst og nesten ned til Bleikerhaugen i sør. 

5.3.2 Beskrivelse 

Delområdet består av en rekke naturtype-

lokaliteter, som er verdifulle enkelttrær og noe rik 

edelløvskog: 801 (eik), 603 (ask), 604 (alm), 602 

(ask), 606 (ask), 609 (ask), 880 (ask), 874 (alm), 

896 (allé), 610 (kalkedelløvskog), 611 (eik), 

612(eik), 613 (ask) og 614 (eik), Utvalgt naturtype 

hule eiker finnes i området ved Fredtunveien. 

 

Figur 5-3: Avgrensning av delområde 2 Fusdal 

5.3.3 Verdi 

Verdivurderingene for hver lokalitet er gjengitt 

kort her. Mer utfyllende beskrivelser er gitt i egen 

rapport utarbeidet av BioFokus (7). 

Naturtype 801 Asker stasjon SØ er en forholdsvis 

grov eik med funn av en sårbar art og gitt verdi 

som viktig (B-verdi).  

Lokalitet nr. 603 Fredtunveien 50 er en stor gam-

mel ask, som skårer middels til høyt på størrelse 

og middels på treegenskaper og dokumenterte 

rødlistearter. Potensialet for arter vurderes 

imidlertid som middels. Gitt B-verdi. 

Naturtype 604 Bondi nordre er en stor gammel 

alm, som skårer middels på størrelse og lavt til 

middels på treegenskaper. Rødlistepotensialet er 

vurdert som lavt til middels. Lokaliteten gis derfor 

verdi som lokalt viktig (C-verdi). 

I naturtype 602 Asker vgs og 609 Bleikerveien 32 

(store gamle asketrær) skårer trærne middels på 

størrelse og på treparameteren hulhet. Det 

forventes at potensialet for rødlistearter er 

middels. Lokalitetens verdi vurderes samlet som 

viktig (B-verdi). 

Lokalitet 606 Asker brannstasjon Ø (stor gammel 

ask) har få verdifulle treegenskaper ut over å ha 

en meget grov basis. Det er på dette grunnlag og 

treets beliggenhet i et område med mange andre 

lignende trær at treet gis verdi som viktig (B 

verdi). 

Asken registrert som naturtype 880 Fusdal, 

Bleikerveien 20 vurderes som viktig (B-verdi) 

grunnet forekomsten av en grov, styvet ask med 

stor hulhet og forekomst av to rødlistearter. 

Lokalitet nr. 874 Fusdal, Bleikerveien 40 vurderes 

som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en 

grov alm med en del grov død ved på det store 

gamle almetreet. Mangel på andre viktige 

elementer trekker verdien noe ned. 

Naturtype 896 Fusdal, Bleikerveien 14 er en allé, 

og vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet 

forekomsten av flere styvede, dels hule asketrær. 

Ingen av trærne er spesielt grove, men har 

elementer som gjør at interessante og rødlistede 

arter kan forekomme på lokaliteten. 

Naturtype 610 Fusdal terrasse S er en 

kalkedelløvskog. Slike skoger er artsrike miljøer. 

Denne lokaliteten gis, på tross av en del 

påvirkning og lite areal, verdi som viktig (B-verdi) 

ut fra sitt potensial for å romme sjeldne og trua 

arter knyttet til denne naturtypen. 

For lokalitet nr. 611 Fusdal terrasse 6 er en 

gruppe store gamle eiketrær. Trærne skårer 

middels til lavt på størrelse og lavt på viktige 

treparametere som død ved, hulheter og grov 

barkstruktur. Antall trær og trærnes størrelse gir 

samlet verdi som viktig (B-verdi). 

Naturtypene 612 (eik), 613 (ask) og 614 (eik) er 

gitt C-verdi som følge av liten størrelse, dårlig 
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utviklede treegenskaper og lavt potensial for 

truede arter.  

Naturtypene i delområdet ligger spredd og 

manglende potensial for truede arter, samt liten 

størrelse medfører at området samlet vurderes til 

å ha liten til middels verdi. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

5.3.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 1.A og 1.B 

Alternativene er lagt i tunnel under (eller litt nord 

for) delområdet, og det berøres ikke.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0). 

Røykenveien alternativ 3.A 

Utvidelse med kollektivfelt i begge retninger fra 

Lensmannslia til kryss med Jørgensløkka vil 

medføre at naturtypelokalitet 606 (ask, B-verdi) 

og 880 (ask, B-verdi) går tapt. Omlegging av 

Jørgensløkka medfører at veg for biltrafikk går 

gjennom naturtype 896 (asketrær, C-verdi), som 

vil gå tapt.  

Andre naturverdier i området berøres ikke.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir liten til middels negativ (–/– –). 

Røykenveien alternativ 3.B 

Etablering av ramper fra Røykenveien mot 

Bleikerveien vil trolig medføre at naturtype nr. 

606 (ask, B-verdi) går tapt. Alternativet medfører 

ingen ytterligere inngrep i delområdet ettersom 

vegen går i tunnel under området. 

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir liten negativ (–). 

Røykenveien alternativ 3.C 

Hovedsamlevegen går i tunnel under store deler 

av delområdet. Utvidelse av Røykenveien berører 

ingen av verdiene i området. Tiltaket medfører 

ingen inngrep i delområdet.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0). 

 

Figur 5-4: Fusdalkrysset i alt. 1.A med 

Røykenveien i tunnel (alt. 3.B) 

 

Figur 5-5: Fusdalkrysset i alt. 1.A med 

Røykenveien i dagen (alt. 3.A) 

  



Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud  

Temarapport naturmiljø  

 

SIDE 70  Desember 2015 123134-PLAN-RAP-004 

5.4 Delområde 3: Trollhaug 

5.4.1 Avgrensning 

Området avgrenses av skogområdet mellom 

Askerveien og Vipeveien. 

5.4.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter naturtype nr. 600, kalkskog. 

Kalkskogen er klassifisert som svært viktig, A-

verdi. 

5.4.3 Verdi 

Lokaliteten skårer høyt på forekomst av 

rødlistede naturtyper. Kalkgranskog er rødlistet 

som sårbar, kildeskog som sårbar og or-askeskog 

er en sjelden naturtype. Lokaliteten skårer 

middels på størrelse og middels til høyt på 

habitategenskaper. Området er ikke påvirket i 

senere tid. Det er gjort funn av en direkte truet 

art (sjokoladekjuke, EN) og potensialet for flere 

truete arter vurderes som høyt. Lokalitetens 

samlede verdi blir derfor svært viktig (A-verdi). 

Delområdet vurderes til å ha stor verdi. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

5.4.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 1.A  

Alternativet innebærer en omlegging og 

forlenging av Askerveien og ny lokalveg gjennom 

naturtypen. Den største delen av naturtypen vil 

opprettholdes, men den blir fragmentert og det 

samlede arealet blir mindre. Dette området er 

vist som framtidig vegareal og næringsområde i 

kommuneplanen i Asker. Verdiene til naturtypen 

var ikke kjent på det tidspunkt som planen ble 

vedtatt, den er kartlagt og beskrevet som en del 

av dette arbeidet.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels 

til stor negativ (– –/– – –). 

Alternativ 1.B  

Ny rundkjøring og ny lokalveg tangerer 

naturtypen i sørøst. Noe av lokaliteten vil gå tapt, 

men tiltaket vil kunne gjennomføres uten større 

inngrep.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten til 

middels negativ (–/– –). 

 
Figur 5-7: Begge løsninger innebærer inngrep i 

naturtypen, men 1.B som vist her gir minst 

konflikt. 

  

 

Figur 5-6: Avgrensning av delområde 3 Trollhaug. 
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5.5 Delområde 4: Fusdalbråten 

5.5.1 Avgrensning 

Delområdet er avgrenset av skogområdet mellom 

Jørgensløkka i sør og E18 i nord. 

5.5.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter naturtype nr. 601, kalkskog. 

Lokaliteten har utforming tørr kalkgranskog. 

5.5.3 Verdi 

Potensialet for jordboende sopp vurderes som 

middels. Lokaliteten er noe negativt påvirket av 

gammel fylling på et mindre areal og en nyere 

hogst øst i området. Hoveddelen av lokaliteten er 

imidlertid ikke negativt påvirket i senere år. 

Habitatkvaliteter med tanke på 

gammelskogselementer er lav til middels. Både 

kalkgranskog, kalkfuruskog og or-askeskog 

vurderes å være rødlistede naturtyper med stor 

tilbakegang de siste tiårene. Samlet vurderes 

området å være viktig (B-verdi). Delområdet 

vurderes til å ha middels verdi. 

 

5.5.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 1.A  

Ny E18 kommer ut i dagen i delområdet, og vil 

sammen med ramper for ny hovedsamleveg gi 

inngrep i kalkgranskogen. Deler av naturtypen 

kan bevares, men inngrepene blir så store at den 

vil bli betydelig redusert.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

middels negativ (– –). 

Alternativ 1.B 

Røykenveien i tunnel munner ut i skråningen nord 

på Jørgensløkka, like sør for naturtypelokaliteten. 

Derfra går hovedsamlevegen i fire felt til 

rundkjøring med forbindelsesramper til E18. 

Rundkjøring og ramper beslaglegger deler av 

kalkskogen og deler skogen i to. Omfanget av 

alternativet må sees i sammenheng med 

alternativ 3.C. Rundkjøringen som griper inn 

naturtypen er nødvendig for tilkobling av 3.C, og 

3.C tilregnes derfor størsteparten av omfanget 

her. 

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir middels til 

stor negativ (– – –). 

Alternativ 3 A og 3B 

Alternativene berører ikke delområdet.  

Omfanget er intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 

  

 

   
Liten Middels Stor 

 

Figur 5-8: Avgrensning av delområde 4 

Fusdalbråten. 
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Alternativ 3C 

Rundkjøring og ramper beslaglegger deler av 

kalkskogen og deler skogen i to. Samlet vil ny E18, 

ramper fra hovedsamleveg og ny rundkjøring 

nord for lokaliteten i alt. 1.B, sammen med 

tiltaket i alt. 3.C føre til at om lag halvparten av 

skogsarealet går tapt.  

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir middels til 

stor negativ (– –/– – –). 

  

 

Figur 5-9: Portal på Jørgensløkka sett fra øst, alt. 1B 
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5.6 Delområde 5: Høn 

5.6.1 Avgrensning 

Delområdet strekker seg fra midten av 

Hønsjordene i vest, og går i en stripe i kanten av 

influensområdet. Området avgrenses i øst ved 

Hønsveien 52. 

5.6.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter naturtype nr. 620 (rik 

edelløvskog) 616 (store gamle trær) og 623 

(kalkbarskog). 

5.6.3 Verdi 

Naturtype 620 Høn SV skårer lavt på parameterne 

størrelse og habitatkvaliteter, men middels på 

potensial for rødlistearter. Denne typen kalkskog 

er også en truet naturtype. Samlet gis lokaliteten 

verdi som viktig (B-verdi). 

Lokalitet nr. 616 Nedre Høn terrasse 6-8 skårer 

lavt på størrelse og treegenskaper, samt potensial 

for truede arter. Lokaliteten gis derfor verdi som 

lokalt viktig (C-verdi). 

Naturtype 623 Hønsveien 50 er gitt B-verdi, men 

kun observert fra bil. Verdien er gitt på bakgrunn 

av liknende lokaliteter i området. 

Lokalitetene er små og har begrenset potensial 

for truede arter. Samlet vurderes delområdet 

vurderes å ha liten til middels verdi. 
 

   
Liten Middels Stor 

 

5.6.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 1.A og 1.B 

Alternativene berører ikke naturverdier i 

området, utover eventuell støyskjerming langs 

nordsiden av ny veg. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 

 

Figur 5-11: Oversiktsillustrasjon av Hønsjordet 

sett fra øst, alt. 1.A 

 

Figur 5-12: Oversiktsillustrasjon av Hønsjordet 

sett fra øst, alt. 1.B 

 

Figur 5-10: Avgrensning av delområde 5 Høn. 
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5.7 Delområde 6: Undelstad 

5.7.1 Avgrensning 

Delområdet avgrensens i øst like nord for krysset 

mellom Undelstadveien og Undelstad terrasse. 

Avgrensningen er gjort for å innlemme naturtyper 

i området. Området ligger mellom E18 og 

Undelstad terrasse, og går nesten bort til 

Hagakollen i øst.  

5.7.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter naturtypelokalitetene 624, 

621 og 622. Lokalitetene består av henholdsvis 

store gamle trær av ask og rik edelløvskog med 

lågurt-hasselkratt og or-askeskog. 

5.7.3 Verdi 

Lokalitet 624 Undelstad (stor gammel ask) skårer 

høyt på størrelse og på treparameterne hulhet og 

forekomst av verdifull barkstruktur. Det forventes 

at potensialet for ytterligere rødlistearter er høyt. 

Trærne er en del av et stort nettverk av lignende 

styvingstrær og andre gamle trær i Asker 

kommune. Lokaliteten vurderes som svært viktig 

(A-verdi). 

Naturtype 621 Undelstadveien består av lågurt-

hasselkratt. Lokaliteten er ikke godt undersøkt, 

men det forventes at potensialet for truete arter 

er middels i denne typen kalkskog. Lokaliteten er 

middels stor og har middels intakte 

habitatkvaliteter. Naturtypen er rødlistet som 

nær truet. En samlet vurdering gir verdi som 

viktig (B-verdi) da de er en del påvirket i nyere og 

eldre tid. 

Naturtype 622 Undelstadveien NØ er en or-

askeskog og har to registrerte rødlistearter: 

almeskinn (VU) og almekullsopp (NT). Det antas 

at området har et visst potensial for ytterligere 

noen rødlistede arter. Området er en del 

påvirket, men habitatkvalitetene er overveiende 

ganske gode. Samlet verdi, inkludert vurdering av 

områdets størrelse, gir verdi som viktig (B-verdi). 

Delområdet vurderes å ha middels verdi. 
 

   
Liten Middels Stor 

 

5.7.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 2.A og 2.B 

Hovedsykkelveg/bussveg gir inngrep i 

delområdet, og går rett gjennom or-askeskogen 

som er kartlagt som en naturtype (B-verdi, nr. 

622). Inngrepene er så store at hele naturtypen 

må anses å gå ut for alle alternativene selv om 

føringen er noe ulik. De andre naturtypene som 

er registrert i delområdet berøres ikke.  

Omfanget vurderes som middels til stort 

negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

middels til stor negativ (– –/– – –). 

 

  

 

Figur 5-13: Avgrensning av delområde 6 Undelstad. 
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5.8 Delområde 7: Hofstad 

5.8.1 Avgrensning 

Delområdet omfatter skogområdene rundt 

jordene på Hofstad, mellom Hofstadgata og 

Fasanveien/Vakåsveien. I vest avgrenses området 

ved Nordre Hofstad og i øst av E18. 

5.8.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter naturtype nr. 607 (dam), 

890 (hul eik), 354 (or-askeskog), 355 (gammel 

granskog), 356 (rik edelløvskog), 360 (ask), 423-

425, 93, 357 og 359 (hule eiker), 353 

(kalkedelløvskog), 358 (eik), 567 (kalklindeskog), 

og 629 (kalkbarskog).  

5.8.3 Verdi 

Naturtypelokalitet nr. 607 Hofstadgata 30 er en 

firkantet dam fullpakket med hornblad, samt 

korsandemat. Småsalamander er registrert i 

dammen, og den er vurdert som svært viktig (A-

verdi). 

Naturtype 890 Hofstadgata 23 vurderes som 

viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov 

eik med begynnende grov sprekkebark og død 

ved på stammen. Mangel på andre viktige 

elementer trekker verdien noe ned. 

Lokalitet 354 Bjørndalen S består blant annet av 

snelle-ask skog som er en utforming av 

varmekjær kildeløvskog som igjen er en direkte 

truet vegetasjonstype. I denne delen er gråor 

dominerende treslag. Or-askeskog er en 

vegetasjonstype som står oppført som noe truet 

(VU). Området er rikt og anses og ha gode 

muligheter til å utvikle ytterligere kvaliteter av 

gamle trær i et fuktig miljø. Lokaliteten er vurdert 

som svært viktig (A-verdi).  

Lokalitet nr. 355 Hofstad VI med gammel 

granskog vurderes til å være viktig (B) grunnet 

stort potensiale for arter knyttet til grov skog og 

næringsrik grunn, samt på grunn av dette er en 

type som er sjelden i de lavereliggende delene av 

Asker. Bølgekjuke (VU) er påvist i naturtypen. 

Nr. 356 Hofstad VII er gitt B-verdi, fordi gamle 

lønneskoger er sjeldent i landskapet. 

Vegetasjonen er rik med mye blåveis. 

Naturtype 360 Hofstad II er en ask som ikke er 

veldig grov, ikke har hulheter og ingen spesielle 

arter er påvist. Treet vurderes å være av lokal 

verdi (C verdi) per 2005. 

Lokalitetene 93, 423-425 og 357- 359 er eiketrær 

gitt A-verdi grunnet størrelsen på eikene og det at 

det finnes en rekke store eiker på et mindre 

område gjør de til svært viktige objekter for 

biologisk mangfold. 

Lokalitet nr. 353 Bjørndalen er en rik utgave av 

alm-lindeskog, og vurdert til å være svært viktig 

(A-verdi). Her er det også en god forekomst av 

pelsblæremose (VU). 

Naturtype 567 Bjørndalen II skårer høyt på 

parametere som størrelse, potensiale for og funn 

av rødlistearten bananslørsopp (VU), og 

forekomst av truet naturtype. Den gis derfor verdi 

svært viktig (A-verdi). 

Naturtype 629 Hofstad Ø skårer middels på 

størrelse, habitatkvaliteter, påvirkning og 

potensial for rødlistede arter. Den gis derfor verdi 

viktig (B-verdi). 

Samlet vurderes delområdet til å ha stor verdi. 
 

   
Liten Middels Stor 

 

 

Figur 5-14: Avgrensning av delområde 7 Hofstad 
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5.8.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 2.A 

Ingen av alternativene medfører inngrep i noen 

av naturverdiene i delområdet 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

ubetydelig (0). 

Alternativ 2.B 

Tunnel under delområdet kan forårsake tørke 

som følge av lekkasje. Dette kan ha negativ effekt 

på naturtypene i delområdet. Kravene som stilles 

til tunnelen tilsier imidlertid at dette ikke vil 

oppstå. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

 

  

 

Figur 5-15: Hofstad 
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5.9 Delområde 8: Grønlia 

5.9.1 Avgrensning 

Området er avgrenset til skogområdene på 

Syverstadbråten og Holmenbakkene, inkludert 

Syverstaddammen og Syverstad gård. 

5.9.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter naturtype nr. 625 

(slåttemark), 627 (store gamle trær), 448 

(kalkedelløvskog), 626 (ask), 162-170, 2 (dam) og 

11 (dam). 

5.9.3 Verdi 

Verdivurderingene for hver lokalitet er her gjen-

gitt kort. Mer utfyllende beskrivelser er gitt i egen 

rapport utarbeidet av BioFokus (7). 

Naturtype 625 Syverstad SV er kalkslåtteeng gitt 

B-verdi. Kalkslåtteeng er en kritisk truet naturtype 

og skal i utgangspunktet ha verdi som svært 

viktig. Mangel på hevd over tid og innslag av 

fremmede arter trekker imidlertid verdien ned til 

viktig. 

Nr. 627 Syverstad V består av store gamle trær. 

Det forventes at trærne har mye av de samme 

kvalitetene som styvingstrær ellers i kommunen. 

Trærne er ganske store og gis derfor verdi som 

viktig (B-verdi). 

Naturtype 448 Syverstad sør er en del påvirket 

gjennom tidligere tiders beitebruk og kalkedel-

løvskogen er derfor ikke veldig gammel, bortsett 

fra enkelte gamle styvingstrær. Området har også 

mistet noen kvaliteter i forbindelse med utvidelse 

av veg i sør. Rødlisteartene stolt henrik (NT), 

rustkjuke, bleikdoggnål (NT), pelsblæremose (VU) 

er registrert. Naturtypen er gitt B-verdi. 

Lokalitet 626 Syverstad Ø er en gruppe asketrær 

(20-25 stk.). Trærne skårer middels på størrelse 

og på treparameteren hulhet og forekomst av 

verdifull barkstruktur og mosedekning. Det 

forventes at potensialet for ytterligere 

rødlistearter er middels til høyt. Samlet vurderes 

lokaliteten som viktig (B-verdi). 

Naturtype 162 Syverstadveien er en kalkgranskog, 

som regnes som velutviklet. Det er registrert flere 

rødlistearter, bl.a. den sterkt truede drueblå 

slørsopp. Lokaliteten gis derfor A-verdi. 

Naturtype 163 Syverstad nord er rasmark-

lindeskog. Området er negativt påvirket av 

fyllingsmateriale, men har potensiale som habitat 

for sjeldne arter på sikt. Gitt B-verdi. 

Nr. 164 Syverstaddammen vest er lågurt-eikeskog 

klassifisert som viktig (B-verdi). Naturtypen er 

rødlistet og området har rimelig intakte habitat-

kvaliteter selv om noe hogst er utført i nedre del 

mot lysløype. 

Lokalitet 165 Holmenbakkene (tørr kalkgranskog) 

skårer høyt på størrelse og registrerte og 

potensielle rødlistearter (11 registrert) og er 

vurdert som svært viktig (A-verdi). 

Naturtype 166 Syverstadbråten sør består av 

kalkslåtteeng, som er vurdert som en sterkt truet 

naturtype, men siden arealet med intakt eng er 

lite og det er en del negativ påvirkning på enga 

trekkes verdien ned fra svært viktig til viktig (B-

verdi). 

Lokalitet nr. 167 Syverstadbråten består av rik 

edelløvskog klassifisert som viktig (B-verdi). Noe 

innslag av fremmede arter. 

 

Figur 5-16: Avgrensning av delområde 8 Grønlia. 
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Naturtype 168 Syverstadbråten nord 

(kalklindeskog) skårer høyt på verdi og 

habitatkvalitet, men det er ikke dokumentert 

arter fra området. Lokaliteten gis derfor foreløpig 

verdi som viktig (B-verdi). 

Funn av sårbar art (pelsblæremose, VU) og 

potensial for noen flere rødlistede arter i natur-

typelokalitet 169 Holmen ishall (urterik kalkbar-

skog), rimelig intakt skogmiljø og middels godt 

utviklede habitategenskaper gir samlet verdi som 

viktig (B-verdi). 

Lokalitet 170 Slemmestadveien/Syverstad er en 

naturlig del av de større kalkskogsområdene på 

Syverstad som ligger rundt denne lokaliteten. Sett 

i sammenheng med disse forventes kvalitetene å 

være de samme. Lokaliteten gis derfor verdi som 

svært viktig (A-verdi) da størrelsen samlet er stor, 

habitatkvalitetene er gode, potensialet for 

rødlistearter stort, det er forekomst av rødlistede 

naturtyper og området er relativt lite påvirket. 

Naturtype nr. 2 Syverstaddammen sørvest er en 

kalkrik dam med registreringer av småsalamander 

(NT) og stor salamander (VU). Gitt A-verdi. 

Naturtype 11 Syverstaddammen nordøst er en 

dam som ligger i forbindelse med dammen i 

lokalitet 2. Det er ikke registrert salamander i 

denne dammen, men det finnes trolig pga. 

nærhet til annen salamanderdam. Vurdert som 

viktig (B-verdi). 

Delområdet har viltvekt 4 og til sammen 33 

registrerte rødlistearter. Delområdet er samlet 

sett vurdert til å ha stor verdi. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

5.9.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 2.A 

Tunnelmunningen i sør på Syverstaddiagonalen 

anlegges i ytterkant av naturtype nr. 448, slik at 

den blir noe redusert. Tilsvarende medfører 

nordlig tunnelpåhugg en liten reduksjon i natur-

type 163. Bussveg og hovedsykkelveg går gjen-

nom naturtype 167, som trolig vil bli betydelig 

redusert eller gå tapt. Hovedsykkelvegen 

fortsetter gjennom naturtype 168 på langs, og vil 

trolig medføre at lokaliteten går tapt. Øvrige 

naturverdier i området blir ikke berørt. 

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels 

til stor negativ (– –/– – –). 

Alternativ 2.B 

Tunnelmunningen i sør på Syverstaddiagonalen 

anlegges i ytterkant av naturtype nr. 448, slik at 

den blir noe redusert. Hovedsamleveg med 

kollektivfelt kan redusere naturtype 167 noe i 

ytterkant. Hovedsykkelveg vil gå gjennom 

naturtype 168 på langs, og trolig medføre at 

lokaliteten blir såpass redusert at den går tapt. 

Øvrige naturverdier i området blir ikke berørt. 

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels 

negativ (– –). 
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Figur 5-17: Ramper og portaler ved Grønlia i alt. 2.A, sett fra sørvest Figur 5-18: Vegutformingen ved Grønlia i alt. 2.B 
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5.10 Delområde 9: Hofstadeikene 

5.10.1 Avgrensning 

Delområdet er avgrenset med utgangspunkt i 

blandingsskogen på vestsiden av Nye Vakås vei og 

fem eiketrær på østsiden. 

 

Figur 5-19: Avgrensning av delområde 9 Hofstad-

eiekene 

5.10.2 Beskrivelse 

Delområdet består av naturtype nr. 629 og 891-

895. Nr. 629 er rik blandingsskog i lavlandet, 

mens nr. 891-895 består av fem gamle eiker. 

5.10.3 Verdi 

Biotoper som naturtype 629, som delvis står på 

dypere løsmasser, er sjeldent forekommende i 

Indre Oslofjord. Skogen er variert og sørvendt og 

vurderes å ha potensial for sjeldne og trua arter, 

særlig på noe sikt. Selv om området er en del 

påvirket gis det verdi som viktig (B verdi). 

Nr. 891 og 892 er klassifisert som viktige (B-verdi) 

grunnet forekomst av en grov eik med 

begynnende grov sprekkebark. Mangel på andre 

viktige elementer trekker verdien ned. Nr. 893-

895 er gitt C-verdi grunnet forekomsten av en 

noe grov eik. Litt liten størrelse og mangel på 

viktige elementer, trekker verdien ned. 

Delområdet vurderes til å ha middels verdi. 

 

5.10.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 2.A og 2.B 

Tiltaket berører ikke delområdet. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

 

 

Figur 5-20: Området ved Hofstadeikene 

  

 

   
Liten Middels Stor 
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5.11 Delområde 10: Holmenkrysset 

5.11.1 Avgrensning 

Delområdet er avgrenset med utgangspunkt i 

kalkskogen nord-øst for Holmenkrysset. 

 

Figur 5-21: Avgrensning av delområde 10 

Holmenkrysset 

5.11.2 Beskrivelse 

Delområdet består av naturtype nr. 878. Kalk-

furuskog er vurdert som sårbar (VU) og rikt 

hasselkratt, som noe av arealet kan betegnes 

som, er vurdert som sterkt truet (EN). 

5.11.3 Verdi 

Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) fordi alle 

kalkskoger er viktige. Hasselkjuke (NT) er påvist i 

naturtypen. Lokaliteten vurderes ikke som til-

strekkelig stor og utviklet til å vurderes som svært 

viktig. Delområdet vurderes å ha middels verdi. 

 

5.11.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 2.A 

Bussvegen går gjennom naturtypen i vest langs 

eksisterende E18. Dette medfører at lokaliteten 

reduseres noe.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (–). 

Alternativ 2.B 

Bussvegen går i tunnel under lokaliteten, og på-

virker den ikke. Randsonen mot E18 må graves 

opp.  

Omfanget vurderes som intet til lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (–). 

 

 

Figur 5-22: Holmenkrysset i alternativ 2.A 

 

Figur 5-23: Holmenkrysset i alternativ 2.B 

  

 

   
Liten Middels Stor 
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5.12 Delområde 11: Torstadskogen 

5.12.1 Avgrensning 

Delområdet er avgrenset med utgangspunkt i 

kalkbarskogen mellom Torstad skole og E18. 

5.12.2 Beskrivelse 

Delområdet består av naturtypelokalitet nr. 444. 

Lokaliteten består av to naturtyper: 60 % 

kalkgranskog og 40 % kalkfuruskog. Lokaliteten 

ligger på kalk og defineres som kalkbarskog med 

en mosaikk av kalkgranskog, urterik kalkfuruskog 

med mye hassel. Særlig de øverste deler er 

kalkgranskog med godt innslag av furu og stort 

innslag av hasselkratt. Naturtypene kalkgranskog 

er vurdert som sårbar (VU) og kalkfuruskog er 

nær truet (NT). 

5.12.3 Verdi 

Lokaliteten skårer middels til høyt på areal og 

habitatkvalitet vurderes som middels og det 

samme potensialet for rødlistearter. Samlet er 

lokaliteten gitt B-verdi. Delområdet vurderes å ha 

middels verdi. 

 

5.12.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 2.A 

E18 går i tunnel under naturtypen. Gitt at 

tunnelen ikke medfører lekkasje, vil dette ikke 

påvirke lokaliteten. Hovedsamleveg tangerer 

delområdet i sørvest, men berører ikke 

naturtypen. 

Omfanget vurderes som intet. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

Alternativ 2.B 

Hovedsamleveg tangerer delområdet i sørvest, 

men berører ikke naturtypen. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

 

  

 

   
Liten Middels Stor 

 

Figur 5-24: Avgrensning av delområde 11 

Torstadskogen 
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5.13 Delområde 12: Neselva 

5.13.1 Avgrensning 

Delområdet er avgrenset med utgangspunkt 

Neselva med en buffer på hver side av elva. Del-

området strekker seg fra ytterkanten av influens-

området i nord til elvas utløp i Oslofjorden. 

 

Figur 5-25: Avgrensning av delområde 12 Neselva 

5.13.2 Beskrivelse 

Neselva renner gjennom delområdet og ut i 

Oslofjorden ved Holmen. Elva er registrert som 

naturtype viktig bekkedrag (nr. 107). Ved 

Nesbruveien 74 ligger to eiker som også er 

registrerte naturtyper (nr. 866 og 867). Laven 

eikehårsnål (VU) finnes på eika i naturtype nr. 

867. Det er flere eldre registreringer gjort på 

1970- og 80-tallet av rødlistede fuglearter 

innenfor naturtypen Neselva i delområdet. 

Registreringene sier imidlertid ikke noe om 

artenes bruk av området, utover at de er 

observert der. Ettersom observasjonene er gamle 

og noe upresise tillegges de ikke mye vekt. Elva er 

registrert som lakse- og sjøørretførende med 

henholdsvis dårlige og reduserte bestander (28). 

Lakseførende strekning er på 3,5 km, og hele 

elvestrekningen gjennom delområdet inngår i 

dette. Neselva er ytterligere beskrevet i kapittel 

4.3.2.  

Figur 5-26: Avgrensing av delområde 12 Neselva 

5.13.3 Verdi 

Neselva vurderes som svært viktig (A-verdi), fordi 

den er artsrik og har intakte kantsoner i deler av 

vassdraget, samt at den vurderes som forholdsvis 

lite forurenset. I tillegg er det registrert ål (CR) og 

edelkreps (EN), arter som hver for seg er 

tilstrekkelige til å gi lokaliteten A-verdi. De to 

eikene er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) og 

viktig (B-verdi). Delområdet er vurdert å ha stor 

verdi. 
 

   
Liten Middels Stor 

 

5.13.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 2.A og 2B 

Buss- og hovedsykkelveg går langs elva fra sør og 

til Nesbru senter, der Fekjan går i dag. Fekjan 

stenges for gjennomkjøring, med unntak av buss. 

Dette vil redusere trafikken lang elva og 

trafikkrelatert forurensning kan bli noe redusert. 

Buss- og hovedsykkelvegen medfører ingen 

inngrep i naturtypen. Ved Billingstadsletta krysser 

hovedsamleveg, bussveg og hovedsykkelveg elva. 

Kanvegetasjonen langs Neselva blir noe berørt på 

begge side av elva. 

Innenfor industriområdet på Billingstadsletta er 

vegetasjonen langs breddene sikret gjennom 

reguleringsplaner, men trafikken generelt og 

avrenning fra områdene rundt er en trussel. 

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten til 

middels negativ (–/– –). 
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5.14 Delområde 13: Billingstad 

5.14.1 Avgrensning 

Delområdet er avgrenset rundt fem naturtyper i 

samme område. Delområdet strekker seg fra 

Billingstadsletta i vest og langs Nesbruveien i øst. 

 

Figur 5-27: Avgrensing av område 13 Billingstad. 

5.14.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter fem naturtypelokaliteter, 

hvorav nr. 464 og 631 er rik edelløvskog og nr. 

589, 465 og 461 er kalkskog.  

5.14.3 Verdi 

Lokalitet nr. 464 Holmen vest gis lokal verdi (C-

verdi) på grunn av liten størrelse og manglende 

dødved-kontinuitet. Potensialet for trua arter 

vurderes også kun som lavt til middels. 

Lokalitet nr. 631 Holmen kirke øst skårer lavt på 

størrelse og påvirkning og habitatkvaliteter og 

lavt til middels på potensial for sjeldne og truete 

arter. Området vurderes på tross av en del 

påvirkning å ha tilstrekkelig kvaliteter til å 

vurderes som en prioritert naturtypelokalitet med 

lokal verdi (C-verdi). 

Lokalitet nr. 589 Bjørklundsveien 22B er en 

kalkfuruskog og vurderes som lokalt viktig (C-

verdi). Påvirkningen og størrelsen gjør at verdien 

ikke settes høyere. 

Lokalitet nr. 465 IKEA NV har utforming tørr 

kalkgranskog. Både kalkskog og or-askeskog er 

truede naturtyper. Noe manglende kontinuitet i 

dødved og lite område gjør at lokaliteten blir 

vurdert som viktig (B-verdi). 

Lokalitet nr. 461 IKEA N har utforming urterik 

kalkfuruskog. Kalkskog skal i følge DN Håndbok 13 

minst ha B-verdi. Lokaliteten er imidlertid svært 

liten og beskåret på flere kanter. Noe innslag av 

fremmede arter. Lokaliteten gis derfor verdi som 

lokalt viktig (C-verdi).  

Samlet vurderes delområdet å ha middels verdi. 
 

   
Liten Middels Stor 

 

5.14.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 2.A og 2B 

Bussveg og hovedsykkelveg på Billingstadsletta vil 

medføre at naturtypelokalitet 464 går tapt, 

ettersom denne ligger helt inntil dagens veg.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (– ). 
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5.15 Delområde 14: Grønnsundåsen 

5.15.1 Avgrensning 

Delområdet er avgrenset rundt kalkbarskogen på 

Grønnsundåsen. Skogen ligger parallelt med E18. 

5.15.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter naturtypelokalitet nr. 630, 

utforming tørr kalkgranskog. Skogen er påvirket 

av fremmed treslag (gullregn) i øst, i tillegg en del 

påvirkning fra overforliggende hus i øst. 

Lokaliteten er også påvirket av inngrep langs E18. 

Området fremstår som en ganske smal stripe med 

gjenværende skog og er derfor utsatt for 

kanteffekter gjennom hele biotopen. 

5.15.3 Verdi 

Skogen er eldre, men har få 

gammelskogselementer. Den er påvirket av 

gullregn i øst og i et belte mot motorveien har det 

skjedd vegetasjonsendringer pga. nedlegging av 

rør eller lignende for en del år tilbake. Det meste 

av skogen er imidlertid rik med klare 

kalkskogskvaliteter og potensial for sjeldne og 

truete jordboende sopp. Verdien vurderes samlet 

som viktig (B-verdi). Delområdet vurderes å ha 

middels verdi. 

 
 

   
Liten Middels Stor 

 

5.15.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 2.A og 2.B 

Utvidelse av E18 med tre felt og skulder i hver 

retning medfører inngrep i naturtypen der skogen 

ligger inntil dagens E18. Skogen bærer i dag preg 

av påvirkning fra eksisterende veg. 

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten til middels negativ (–/– –). 

 

 

Figur 5-29: Skjæring Grønsundåsen alternativ 2.A/2.B 

  

 

Figur 5-28: Avgrensing av delområde 14 

Grønnsundåsen. 
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5.16 Delområde 15: Gyssestad/Slependen 

5.16.1 Avgrensing 

Delområdet strekker seg østover fra 

Slependenkrysset og nesten frem til Bjørnsvika. 

Det omfatter Slependrenna på nedsiden av dagen 

E18, og strekker seg til Gyssestadkollen på 

oversiden. 

5.16.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter naturtypelokalitet nr. 888 

(strandeng og strandsump), nr. 706 og 707, begge 

rik edelløvskog, nr. 404 (ålegrassamfunn), nr. 441-

443 (bløtbunnsområder i strandsonen), og 653 

(kalkskog). 

5.16.3 Verdi 

Lokalitet nr. 888 Elgarnes består av en takrørskog, 

og kan ha betydning for fuglelivet i området. 

Lokaliteten er lokalt viktig (C-verdi). 

Lokalitet nr. 706 Gyssestad gård har flere natur-

typer og sjeldne utforminger på et lite areal, med 

funn av enkelte sjeldne/krevende arter i felt. 

Lokaliteten består av flere naturtyper: Rik edel-

lauvskog (rikt hasselkratt, alm-lindeskog) og 

kalkskog (tørr kalkfuruskog). Kalkskog er vurdert 

som en sårbar vegetasjonstype (VU). Den rød-

listede arten barlind (VU) er funnet i lokaliteten, 

som vurderes som viktig (B-verdi).  

Lokalitet nr. 707 Gyssestadveien NØ er dominert 

av alm-lindeskog, men har også innslag av en del 

gran og boreale løvtrær som utgjør rik blandings-

skog i lavlandet. Lokaliteten er dominert av lind, 

hassel og grov bjørk i skrentslutningen. Grov furu 

langs øvre del av skrenten. Flersjiktet skog med 

lite vegetasjon i felt grunnet bratt rasmark, skifer 

og rombeporfyr. Det ble gjort tallrike funn av 

vedboende sopp uten at disse er artsbestemt. 

Potensialet for rødlistede markboende sopp 

vurderes som stort. Biotopen påvirkes trolig noe 

negativt av nærheten til E18. Lokaliteten vurderes 

som viktig (B-verdi). 

Lokalitet nr. 404 Slependenrenna er en svært stor 

ålegraseng (ca 135 000 m2) som ligger beskyttet 

til inne i Slependenrenna mellom Asker og 

Bærum Området har trolig stor betydning som 

oppvekstområde for sjøørret. Lokaliteten 

vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av 

størrelsen. Kartleggingen av naturtypelokaliteten 

ble foretatt av NIVA i 2008. Ved nye 

undersøkelser i mai 2013 undersøkte NIVA 

lokaliteten på nytt, men fant ingen grønne blader 

igjen (29). Området er imidlertid fortsatt registret 

som naturtype ålegrassamfunn i naturbase (18). 

Lokalitet nr. 441, 442 og 443 er hver sin del av et 

større område ved Slependen som er oppstykket 

av båtutstikkere og mudret. Området har stor 

båttetthet. Lokalitet nr. 442 vurderes som viktig 

(B-verdi) på grunn av størrelsen, mens nr. 441 og 

443 er lokalt viktige (C-verdi). 

Lokalitet nr. 653 Sundveien 15-17 består av 

kalkstrandberg og kalkskog med rik vegetasjon. 

Lokaliteten har potensial for krevende 

markboende sopparter, og er vurdert som lokalt 

viktig (C-verdi) 

Det er registret tre rødlistede arter innenfor 

delområdet. Legevendelrot (NT) er registrert ved 

Gyssestad båthavn, barlind (VU) er registrert ved 

Gyssestad gård og soppen Uncobasidium 

luteolum (VU) på Kjørbo. Sistnevnte er imidlertid 

registrert i 1977, og det er usikkert om arten 

fortsatt finnes her.  

Delområdet vurderes å ha stor verdi. 
 

   
Liten Middels Stor 

 

 

Figur 5-30: Avgrensning av delområde15 

Gyssestad/Slependen. 
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5.16.4 Omfang og konsekvens 

Alternativ 2.A og 2.B 

Fra Slependenkrysset blir ny hovedsamleveg 

etablert parallelt med E18, før den går på 

eksisterende veg fra brua ved kommunegrensen. 

Tiltaket medfører noe utfylling i vannet på 

Askersiden, og vil direkte berøre lokalitetene som 

ligger langs vannkanten mot dagens E18. For 

lokalitet nr. 888 medfører inngrepet omtrent en 

halvering av lokaliteten. Lokalitet nr. 441 blir noe 

redusert som følge av utfylling.  Det samme blir 

nr. 442.  

Bussvegen går inn i tunnel før rundkjøringen i 

krysset med Sandviksveien. Tunnelen munner ut 

på Gysstestad midt i naturtype 707. 

Etablering av lokalveg med rundkjøring og 

hovedsykkelveg langs Sandviksveien medfører 

ingen ulemper for naturverdier innenfor 

delområdet i driftsfasen. Det forventes ikke at 

trafikkrelatert forurensning øker som følge av 

tiltaket. Det planlegges rensing av vannet ved 

hjelp av sandfang og sedimentasjonsbasseng fra 

vegsystemet før det slippes ut i sjøen.  

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Figur 5-31: Fra strandsonen langs Slependrenna 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels 

negativ (– –). 
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5.17 Oppsummering av konsekvenser for 
alternativer 

5.17.1 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. 0- alternativet er 

sammenligningsgrunnlaget, og har per definisjon 

ingen konsekvenser. 

5.17.2 Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn 

Alternativ 1.A

 
Ny E18 i dagen gir en ny kryssing av Askerelva, 

men ingen direkte inngrep i vassdraget. Dagens 

E18 blir ny hovedsamleveg, noe som også gir 

inngrep ved elva. Siden vegen allerede krysser her 

på bru, medfører ikke tiltaket noen ny situasjon. 

Alternativet innebærer en omlegging og for-

lenging av Askerveien og ny lokalveg gjennom 

naturtypen. Den største delen av naturtypen vil 

opprettholdes, men den blir fragmentert og det 

samlede arealet blir mindre. Løsmassetunnel 

gjennom Fusdalsbråten vil medføre at en natur-

typelokalitet av kalkgranskog vil gå tapt eller bli 

kraftig fragmentert. 

Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –). 

Alternativ 1.B tunnel Lensmannslia-Fusdal

 
Ny E18 krysser under Askerelva som betong-

tunnel. Tunnelen vil være helt tett og innlekkasje 

fra elva ansees ikke som et problem. Som i alter-

nativ 1.A benyttes dagens E18 som ny hoved-

samleveg, noe ikke påvirker omfanget. Ny rund-

kjøring og ny lokalveg ved Trollhaug tangerer 

kalkskogen der i sørøst. Noe av lokaliteten vil gå 

tapt, men tiltaket vil kunne gjennomføres uten 

større inngrep. Røykenveien i tunnel munner ut i 

skråningen nord på Jørgensløkka, like sør for 

naturtypelokaliteten. Derfra går hovedsamle-

vegen i fire felt til rundkjøring med forbindelses-

ramper til E18. Rundkjøring og ramper beslagleg-

ger deler av kalkskogen her og bidrar til å dele 

skogen i to. Årsaken til dette er imidlertid mulig-

heten for sammenkobling med alternativ 3.C. 

Hovedtyngden av omfanget legges derfor til 3.C. 

Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –). 

5.17.3 Parsell 3 fv. 167 Røykenveien 

Alternativ 3.A 

Utvidelse med kollektivfelt i begge retninger fra 

Lensmannslia til kryss med Jørgensløkka vil 

medføre at to naturtypelokaliteter med ask (B-

verdi) går tapt. Omlegging av Jørgensløkka med-

fører veg for biltrafikk som går gjennom en 

naturtypelokalitet med asketrær, (C-verdi). 

Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –). 
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Alternativ 3.B  

Etablering av ramper fra Røykenveien mot 

Bleikerveien vil trolig medføre at en viktig 

naturtype (ask) går tapt. Alternativet medfører 

ingen ytterligere inngrep i delområdet ettersom 

vegen går i tunnel under området, og har et 

mindre negativt omfang enn alternativ 3.A. 

Konsekvensen er liten negativ (–). 

Alternativ 3.C 

Utvidelse av Røykenveien berører ingen natur-

verdier Rundkjøring og ramper ved Fusdalbråten 

beslaglegger deler av kalkskogen der og deler 

skogen i to. Samlet vil ny E18, ramper fra 

hovedsamleveg og ny rundkjøring nord for 

lokaliteten i alt. 1.B, sammen med tiltaket i alt. 

3.C føre til at om lag halvparten av skogsarealet 

går tapt.  

Konsekvensen er middels til stort negativ  

(– –/ – – –). 

5.17.4 Parsell 2 E18 Høn-Slependen 

Alternativ 2.A 

 

Hovedsykkelveg/bussveg går rett gjennom or-

askeskogen på Undelstad som er kartlagt som en 

viktig naturtype. Inngrepene er så store at hele 

naturtypen må anses å gå ut. Grønlialokket gir et 

lite inngrep i utkanten av registrert naturtype 

kalkbarskog i samme område. 

Tunnelmunningen i sør på Syverstaddiagonalen 

anlegges i ytterkant av en kalkedelløvskog, slik at 

den blir noe redusert. Hovedsamleveg går inn i 

kort tunnel i en rik edelløvskog, som trolig vil gå 

tapt. Tilsvarende medfører nordlig tunnelpåhugg 

en liten reduksjon i en rasmark-lindeskog 

Hovedsykkelveg vil gå gjennom naturtype 

kalkedelløvskog på langs, og trolig medføre at 

lokaliteten går tapt.  

Alternativet berører ikke verdiene i Torstad-

skogen. Buss- og hovedsykkelveg går langs 

Neselva fra sør og til Nesbru senter, der Fekjan 

går i dag. Dette medfører ingen inngrep i noe av 

naturtypelokalitetene. Fekjan stenges for 

gjennomkjøring, med unntak av buss. Dette vil 

redusere trafikken lang elva og trafikkrelatert 

forurensning kan bli noe redusert. Ved Billing-

stadsletta krysser hovedsamleveg, bussveg og 

hovedsykkelveg elva. Kanvegetasjonen langs 

Neselva blir berørt på begge sider av elva. 

Innenfor industriområdet på Billingstadsletta er 

vegetasjonen langs breddene sikret gjennom 

reguleringsplaner, men trafikken generelt og 

avrenning fra områdene rundt er en trussel. 

Kollektivfeltet på Billingstadsletta vil kunne 

medføre at en lokalt viktig naturtypelokalitet av 

rik edelløvskog går tapt, ettersom denne ligger 

helt inntil dagnes veg. Bussveg og hovedsykkelveg 

på Billingstadsletta vil medføre at en lokalt viktig 

lokalitet med rik edelløvskog går tapt, ettersom 

denne ligger helt inntil dagens veg  

Utvidelse av E18 med tre felt i hver retning ved 

Grønsundåsen medfører inngrep i kalkbarskogen 

(B-verdi) der skogen ligger inntil dagens E18. 

Skogen bærer i dag preg av påvirkning fra 

eksisterende veg. 

Fra Slependenkrysset blir ny hovedsamleveg 

etablert parallelt med E18, før den går på 

eksisterende veg fra brua ved kommunegrensen. 
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Tiltaket medfører noe utfylling i vannet på 

Askersiden, og vil direkte berøre lokalitetene som 

ligger langs vannkanten mot dagens E18. Takrør-

skogen i området halveres. Bløtbunnsområdene i 

strandsonen blir noe redusert som følge av 

utfylling.  

Bussvegen går inn i tunnel før rundkjøringen i 

krysset med Sandviksveien. Tunnelen munner ut 

på Gysstestad midt i en viktig edelløvskog.  

Etablering av lokalveg med rundkjøring og 

hovedsykkelveg langs Sandviksveien medfører 

ingen ulemper naturverdier i driftsfasen. Det 

forventes ikke at trafikkrelatert forurensning øker 

som følge av tiltaket. Det planlegges rensing av 

vannet ved hjelp av sandfang og sedimentasjons-

basseng fra vegsystemet før det slippes ut i sjøen.  

Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –). 

Alternativ 2.B 

 

Hovedsykkelveg/bussveg gir samme inngrep i or-

askeskogen på Undelstad som for alternativ 2.A. 

ved Grønlia blir konsekvensene tilsvarende 

alternativ 2.A, med unntak av at 2.B ikke gir 

inngrep i rasmark-lindeskogen i området. Ved 

Holemkrysset går bussvegen i tunnel under kalk-

furuskogen, og påvirker den ikke. Randsonen mot 

E18 må graves opp.  

Syverstaddiagonalen har samme konsekvenser 

som i 2.1A. Fra Holmenkrysset og til Slependen er 

konsekvensene de samme som i alternativ 2.A. 

Konsekvensen er liten til middels negativ  

(–/– –). 

 
  

 

Figur 5-32: Oversiktsbilde Slependkrysset, alt. 

2.A/2.B 

 

Figur 5-33: Gyssestad alt. 2A/2.B 
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5.17.5 Oppsummering 

Parsell 1 Oreholt–Høn og parsell 3 Røykenveien 

Omfang og konsekvens fordelt på de ulike 

kartlagte og verdisatte delområder er vist i tabell 

0-1.  

På E18 parsell 1 Oreholt–Høn er rangeringen 

vurdert som følger: 

1. Alternativ 0 

2. Alternativ 1.B 

3. Alternativ 1.A 

Alternativ 1.A er rangert som dårligere enn 1.B 

grunnet større inngrep ved Grønlia. Begge 

alternativer har negative konsekvenser for tema 

naturmiljø, og alternativ 0 er dermed rangert som 

det beste. 

For parsell 3 Røykenveien er rangeringen som 

følger 

1. Alternativ 0 

2. Alternativ 3.B 

3. Alternativ 3.A 

4. Alternativ 3.C 

Alternativ 3.A med ny veg i dagen berører en 

rekke naturtyper og er vurdert å ha liten til 

middels negativ konsekvens. Alternativ 3.B går i 

tunnel på det meste av strekningen, men har 

konflikt med én viktig naturtype. Konfliktgraden 

er vesentlig mindre enn for alt. 3.A. 3. rangeres 

sist på grunn av større inngrep i naturtype-

lokaliteten ved Fusdalbråten. Alle alternativer har 

negative konsekvenser for tema naturmiljø, og 

alternativ 0 er dermed rangert som det beste. 

 

 

  

Tabell 5-1: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø for parsell 1. Alternativ 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og 

ingen konsekvens for alle delområder (samlet konsekvens er 0) og er rangert som det beste (nr. 1) 

Delområde Verdi 

E18 alt. 1.A E18 alt. 1.B Røykenveien 

Alt. 3.A Alt. 3.B Alt. 3.C 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Askerelva S 
Lite 

negativt 
– 

Lite  
negativt 

–       

2. Fusdal L/M Intet 0 Intet 0 
Middels  
negativt 

–/– – 
Lite  

negativt 
– Intet 0 

3. Trollhaug S 
Middels 
negativt 

– –/ 
 – – – 

Lite  
negativt 

 –/ 
 – – 

      

4. Fusdals-
bråten 

M 
Middels 

negativt 
– – 

Stort  
negativt 

– – Intet 0 Intet 0 
Middels 
negativt 

– –/ 
 – – – 

5. Høn L/M Intet 0 Intet 0       

Samlet konsekvens –/– – –/– – –/– – – – –/ – – – 

Rangering 3 2 3 2 4 
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Parsell 2 Høn–Slependen 

For parsell 2 er rangeringen som følger 

1. Alternativ 0 

2. Alternativ 2.B  

3. Alternativ 2.A 

Alternativ 2.A og 2.B vurderes til liten til middels 

negativ konsekvens. Alternativ 2.A rangeres 

likevel nederst på grunn av større negative 

konsekvenser ved Grønlia. Alle alternativene 

medfører negative konsekvenser sammenliknet 

med 0-alternativet, som rangeres øverst. 

5.18 Konsekvenser i anleggsperioden 

I dette kapittelet gis en overordnet vurdering av 

konsekvenser i anleggsfasen. Dette vil bli grundig 

gjennomgått gjennom i plan for Ytre Miljø i neste 

planfase. 

5.18.1 Fare for forurensning 

Partikkeltilførsel er et aktuelt problem i anleggs-

fasen. De berørte områdene i Asker er ikke 

spesielt erosjonsutsatte, med anleggsaktivitet vil 

medføre store vegetasjonsløse flater, og ved 

sterkt regnvær kan det bli betydelig erosjon og 

økt partikkelinnhold i vassdrag som kan påvirke 

livet i vassdraget negativt. Enten som direkte død 

(tetting av gjeller) eller ved nedslamming av 

bunnsubstratet med den følge at leveområder 

ødelegges.  

Elvemusling er spesielt utsatt. Dersom 

bunnsubstratet dekkes av for tykt lag med 

sedimenter, vil larvene i bunnsubstratet dø på 

grunn av for lite oksygen. Selv en forbigående 

nedslamming kan redusere rekrutteringen 

vesentlig, da mange årsklasser kan bli rammet 

(larvene lever 4-8 år i bunnsubstratet). Ettersom 

bru over Askerelva ikke vil gi direkte inngrep i 

elvestrengen vurderes likevel tilførselen av 

finpartikler å bli liten, slik at konsekvensene for 

muslingbestanden blir små. Eventuelle tiltak 

vurderes i YM-plan 

Alle typer masse må lagres i områder hvor 

avrenning og forurensning av elvene ikke vil 

utgjøre noen risiko.  

Tabell 5-2: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø på 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. 1. 

Delområde Verdi 

E18 alt. 2.A E18 alt. 2.B 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

6. Undelstad M 
Middels til stort 

negativt 
– –/– – – 

Middels til stort 
negativt 

– –/– – – 

7. Hofstad S Intet  0 Intet 0 

8. Grønlia S Middels negativt – –/– – – 
Lite til middels 

negativt 
– – 

9. Hofstadeikene M Intet 0 Intet 0 

10. Holmenkrysset M Lite negativt – Intet til lite negativt – 

11. Torstadskogen M Intet 0 Intet 0 

12. Neselva S Lite negativt –/– – Lite negativt –/– – 

13. Billingstad M Lite negativt –/– – Lite negativt –/– – 

14. Grønnsundåsen M Lite negativt –/ – – Lite negativt –/ – – 

15. Gyssestad/Slependen S 
Lite til middels 

negativt 
– – 

Lite til middels 
negativt 

– – 

Samlet konsekvens –/ – – –/ – – 

Rangering 3 2 

 



 Statens vegvesen Region øst 

 5 Verdi, omfang og konsekvens 

 

123134-PLAN-RAP-004 Desember 2015 SIDE 95 

Begrensning av faren for partikkelavrenning 

gjøres ved god anleggsplanlegging slik at store 

flater ikke vegetasjonsavdekkes samtidig, og tiltak 

i form av avskjærende grøfter, tildekking og 

lignende. Dette må detaljeres gjennom ytre miljø-

planer for prosjektet, og det må stilles krav til 

entreprenør.  

Anleggsfasen medfører alltid en viss fare for 

forurensning i form av oljesøl, drivstofflekkasjer, 

kjemikalier og lignende. Driving av tunnel 

medfører også utfordringer da drivevannet 

foruten å inneholde partikler også ofte har et 

høyt nitrogeninnhold grunnet sprengstoffrester, 

og det kan også være sterkt basisk. På samme 

måte som for erosjon må YM-planen stille krav 

for å begrense faren for forurensing. 

5.18.2 Støy og forstyrrelse 

Anleggsaktivitet er støyende. Flere arter er 

sårbare for støy og forstyrrelse, eksempelvis ulike 

fuglearter. I influensområdet er det imidlertid 

stor grad av forstyrrelse fra ulike typer 

menneskelig aktivitet de fleste steder, slik at 

konfliktene med anleggsarbeidet vil være små 

5.18.3 Unngå unødvendig påvirkning av 
naturtyper og kantvegetasjon 

Som beskrevet under avbøtende tiltak er det også 

viktig at en tar hensyn til registrerte verdier i 

anleggsperioden. Områder med verdier bør 

merkes av slik at en unngår unødvendige inngrep 

under vegbyggingen, se tabell 6-1.  

5.19 Usikkerhet 

På dette plannivået vil det alltid være noe 

usikkerhet knyttet til endelig utforming av 

løsninger/alternativer. For små naturtype-

lokaliteter, som for eksempel enkelttrær eller 

grupper av trær, kan forholdsvis små endringer i 

løsningene gi store utslag for konsekvenser 
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6 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er tiltak som gjennomføres for å 

begrense de negative effektene av ny veg. I en del 

tilfeller kan avbøtende tiltak redusere de negative 

konsekvensene betydelig. I denne planen er det 

ingen avbøtende tiltak som gir stor effekt. Noe av 

det som er beskrevet her er også tiltak som inn-

går i de ulike alternativene, og er derfor strengt 

tatt ikke avbøtende tiltak. De er likevel tatt med 

her for å gi en samlet beskrivelse av mulighetene.  

6.1 Sikring av registrerte naturtyper  

Tabell 6-1 - tabell 6-3 viser naturtyper som blir 

berørt av ulike alternativer. Det må legges vekt på 

å skåne disse i detaljplanleggingen. Det kan også 

søkes å ta vare på en del av toppjorden fra lokali-

tetene, for senere å prøve å reetablere natur-

typen. Dette kan imidlertid være vanskelig siden 

vegen skaper nye forhold, noe som for eksempel 

vanskeliggjør reetablering av fuktige biotoper. 

Tabell 6-1: Naturtyper som blir direkte berørt av 

de ulike alternativene, parsell 1 

Alt. Naturtype Berøring 

1.A Nr. 103 Viktig bekkedrag 

Nr. 600 Kalkskog 

Nr. 601 Store gamle trær 

Bru over  

Fragmentert 

Blir trolig helt ødelagt 
eller fragmentert 

1.B Nr. 103 Viktig bekkedrag 

Nr. 600 Kalkskog 

Bru over  

Fragmentert 

Tabell 6-2: Naturtyper som blir direkte berørt av 

de ulike alternativene, parsell 2 

Alt. Naturtype Berøring 

2.A Nr. 622 Rik edelløvskog 

Nr. 448 Kalkedelløvskog 

Nr. 167 Rik edelløvskog 

Nr. 464 Rik edelløvskog 

Nr. 630 Kalkbarskog 

Nr. 163 Rasmark-lindeskog 

Nr. 878 Kalkfuruskog 

Nr. 888 Strandeng og 
strandsump 

Nr. 441 Bløtbunn i strandsonen 

Nr. 442 Bløtbunn i strandsonen 

Blir trolig ødelagt 

Noe redusert 

Blir trolig ødelagt 

Blir trolig ødelagt 

Noe redusert 

Noe redusert 

Noe redusert 

Halveres 

 

Noe redusert 

Noe redusert 

2.B Nr. 622 Rik edelløvskog 

Nr. 167 Rik edelløvskog 

Nr. 464 Rik edelløvskog 

Nr. 630 Kalkbarskog 

Nr. 878 Kalkfuruskog 

Nr. 888 Strandeng og 
strandsump 

Nr. 441 Bløtbunn i strandsonen 

Nr. 442 Bløtbunn i strandsonen 

Blir trolig ødelagt 

Noe redusert 

Blir trolig ødelagt 

Noe redusert 

Noe redusert 

Halveres 

 

Noe redusert 

Noe redusert 

Tabell 6-3: Naturtyper som blir direkte berørt av 

de ulike alternativene, parsell 3 

Alt. Naturtype Berøring 

3.A Nr. 606 Store gamle trær 

Nr. 880 Store gamle trær 

Nr. 896 Parklandskap 

Blir trolig ødelagt 

Blir trolig ødelagt 

Blir trolig ødelagt 

3.B Nr. 606 Store gamle trær Blir trolig ødelagt 

3.C Nr. 601 Kalkskog Betydelig 
redusert 

6.2 Retablering av kantvegetasjon 

I samsvar med prinsippnotatet for landskaps-

bildet skal prinsippet med naturlig revegetering 

videreføres. Verdifull vegetasjon og landskaps-

partier skal bevares så langt det er mulig. Ved 

nyplanting skal det brukes vegetasjon som natur-

lig hører hjemme i området. I kryssområder kan 

det unntaksvis vurderes å bruke annen type 

vegetasjon. På skråninger og fyllinger skal det 

legges tilbake toppjord, slik at disse glir inn i 

omgivelsene på en naturlig måte. 

6.3 Begrense spredning av fremmede 
skadelige arter 

Masser som kan inneholde frø av svartelistete 

arter må ikke benyttes som toppjord, da dette 

øker spredningsfaren. Jorda kan eventuelt brukes 

som undergrunnsjord i anlegg eller toppdekke der 

det slås hyppig, for eksempel midtrabatter med 

gressdekke. Ettersom de ulike artene blomstrer til 

forskjellig tid vil én slått i løpet av sesongen ikke 

hindre plantene i å sette modne frø, og det vil 

derfor være behov for å slå flere ganger. Flere 

svartelistede arter er registrert i området, 

primært langs vegbanen, se avsnitt 4.7. Dersom 

massene dekkes fullstendig gjennom hele vekst-

sesongen så alle lysskudd forhindres i å utvikle 

seg, vil rotsystemet til de fleste arter dø i løpet av 

to vekstsesonger. Massene bør håndteres lokalt, 

og ikke flyttes til andre deler av strekningen, for å 

hindre ytterligere spredning. 
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7.1 Plan for Ytre Miljø 

Som en del av den videre planlegging skal det 

utarbeides en plan for ytre miljø. Den sammen-

stiller behov og krav fra alle fagområder og er 

forpliktende både for vegvesen og fagmyndig-

heter. Den skal sette krav til miljøtiltak i 

midlertidig og permanent situasjon. 

 

7.2 Rigg og andre anleggsområder 

Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området utover 

det rene arealbeslaget knyttet til valgt alternativ. 

I vurderingene som er gjort er det tatt hensyn til 

inngrep i anleggsbeltet. Videre er det behov for 

arealer til rigg, midlertidige massedeponier og 

anleggsveger. På dette nivået er det ikke klart 

hvilke områder som blir berørt av dette. Det må 

avklares i den videre detaljplanleggingen, og det 

må tas hensyn til de verdier som er registrert. 

Dette vil bli innarbeidet i ytre miljøplan og rigg og 

marksikringsplan. 

7.3 Massedeponier 

Høy tunnelandel i mange av alternativene vil 

medføre at tiltaket vil gi store overskudd av mas-

ser. Det må i den videre planleggingen avklares 

hvordan disse massene skal disponeres, og hvilke 

konsekvenser eventuelle deponier vil få. 

  

7 Oppfølgende undersøkelser 
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