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

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

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

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

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

Oslo, desember 2015

Til å gjennomføre utredningen for naturressurser har Statens vegvesen
Region øst engasjert Multiconsult AS. Arbeidet ble utført i perioden
november 2012 til desember 2015.
Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært Gunnar Bratheim. Ingrid Norén
og Vegard Meland har vært ansvarlig for å utarbeide denne rapporten.
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0
0.1

Sammendrag
Innledning

E18 gjennom Asker inngår i den helhetlige
planleggingen av Vestkorridoren, som brukes som
betegnelse på E18 mellom Framnes i Oslo og
Asker sentrum. Statens vegvesen Region øst har i
samarbeid med Asker kommune igangsatt arbeid
med kommunedelplan som skal avklare framtidig
trasé for E18 og tilhørende lokalt vegnett,
kollektivtraséer og hovedsykkelveg. I forbindelse
med planarbeidet utarbeides det konsekvensutredning i tråd med vedtatt planprogram.
Naturressurser er et av temaene som skal
belyses.
0.2

 Nødvendig parallellveg/hovedsamleveg for
strekninger hvor E18 går i tunnel.
 Ny Røykenvei fra Lensmannslia til E18.
 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra
Drengsrud til Slependen.
 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til
E18/hovedsamleveg.

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

Tiltaket

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

Figur 0-1: Normalprofil for 4-felts E18

Tiltaket omfatter:
 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen.
 Planskilte kryss for E18 ved Drengsrud/
Oreholt, Fusdal, Holmen/Nesbru og
Slependen.
 Bussveg langs E18 korridoren.
Figur 0-2: Normalprofil for 6-felts E18
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0.2.1

Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn

0.2.2

Parsell 2 E18 Høn–Slependen

0.2.3

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

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

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

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

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

Alternativ 2.A: E18 med tunnel Holmen–Nesbru

Alternativ 3.A: Kollektivfelt langs dagens veg

Alternativ 3.B: Tunnel Lensmannslia–Fusdal

Alternativ 1B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal

Alternativ 2.B: E18 med tunnel Haga–Nesbru

Alternativ 3.C: Tunnel Lensmannslia–
Jørgensløkka

Begge alternativer inkluderer ny tilkobling av
Slemmestadveien med Syverstaddiagonalen.
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Figur 0-3: Samlekart for alternativer E18
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0.3 Metode
Dette er en temarapport for tema naturressurser.
I dette prosjektet berøres primært jordbruksressurser. Delområder er definert, avgrenset og
verdivurdert. Ut fra deres betydning for temaet er
de rangert på en tredelt skala fra liten til stor
verdi.
Etter kriterier fra Statens vegvesen Håndbok V712
(1) blir omfanget av tiltaket vurdert for hvert
alternativ i hvert enkelt delområde.
Konsekvensen framkommer ved å sammenholde
verdien mot omfanget, dvs. om tiltaket vil
redusere eller styrke områdets verdi.
Konsekvensen angis på en ni-delt skala fra meget
stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor
negativ konsekvens (– – – –). Avslutningsvis
sammenstilles konsekvenser i hvert delområde til
en samlet vurdering for de alternativer som
vurderes. Utredningen er gjort utgangspunkt i
metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser (1). Metodikken følger
utgaven fra 2010, ettersom arbeidet med denne
utredningen startet opp før revidert håndbok ble
utgitt i 2014.
0.4

og bra jordsmonn. Nedbygging av det meste av
arealet har begrenset disse mulighetene.
Influensområdet er definert som det området
som berøres direkte av de ulike alternativene +
områder som naturlig hører sammen (naturlige
skranker).
Det viste influensområdet omfatter et areal på
omtrent 2,7 km2. Nedbygde områder (veger og
bebyggelse) dominerer, men det ligger noen
arealer med dyrket jord innimellom. De største er
Hønsjordet, Jørgensløkka og Syverstad. Noen
gartnerier finnes også. I tilknytting til disse er det
også noe grønnsaksdyrking på friland. En del av
de mindre dyrkede arealene er ikke lenger i drift,
dette gjelder spesielt i Fusdalsområdet. Noe av de
dyrkete arealene er vist som fremtidig
utbyggingsområder i kommuneplanenes arealdel.
Dette gjelder f.eks. store deler av Hønsjordet og
arealer rundt Fusdal gård.
0.4.2 Beskrivelse av delområder
Totalt er det vurdert og verdisatt 6 ulike områder.
Dette er oppsummert i tabell 0-1, og områdene er
vist på verdikartet på neste side.

Dagens situasjon og verdier

0.4.1 Generell beskrivelse
I utgangspunktet har hele planområdet vært
meget godt egnet til landbruk med gunstig klima

123134-PLAN-RAP-006
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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.

boliger og E18 på Hønsjordet er uvisst, og vil mest
sannsynlig falle ut av produksjon. Her er det
imidlertid forutsatt drift siden det er vist som
landbruksområde i kommuneplanen.
Konsekvensen er liten negativ (–).

ninger fra Lensmannslia til kryss med
Jørgensløkka. Utvidet trasé medfører beslag på
ca. 2 daa av dyrket mark i delområdet.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ
(0/–).
Alternativ 3.B

Alternativ 1.B

0.5.2 Parsell 1 E18 Oreholt-Høn
Alternativ 1.A

Alternativet har som 1.B tunnel fra Lensmannslia,
og det samme jordet beslaglegges. Totalt sett
beslaglegger alternativet 19 daa fulldyrket jord.
Arealbeslaget og konsekvensen er likt som for alt.
1.A.
Vest for Askerelva legges alternativet i et bebygd
område uten verdier for dette temaet. Ved vestre
tunnelmunning beslaglegges et jorde som
allerede er omdisponert til andre formål. Videre
tunnelføring har begrensede konsekvenser. Men
løsmassetunnel, hovedsykkelveg og bussveg tar
noe over 12 dekar dyrket mark på Hønsjordet.
Samlet arealbeslag er 19 dekar fulldyrket jord. Av
dette er 7 allerede omdisponert i gjeldende
kommuneplan. Framtiden for det lille arealet med
dyrket jord som blir liggende igjen mellom nye
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Konsekvensen er liten negativ (–).

Jordet ved parsellstart som er på 7 dekar vil bli
beslaglagt i sin helhet. Videre tunnelføring
medfører at Fusdal ikke berøres. Jordet er ikke i
drift, og er vist som framtidig boligområde i
kommuneplanen.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ
(0/–).
Alternativ 3.C

0.5.3 Parsell 3 fv. 167 Røykenveien
Alternativ 3.A

Røykenveien utvides med kollektivfelt i begge ret-

Desember 2015

Røykeneveien utvides til fire felt i ny trasé fra
rundkjøringen med Lensmannslia til
tunnelpåhugg vest for brannstasjonen. Ny trasé
går over et jorde på 6,5 dekar, og vil beslaglegge
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hele jordet. Jordet er ikke i drift, og er vist som
framtidig boligområde i kommuneplanen.
Røykenveien i tunnel munner ut i et jorde ved
Jørgensløkka på 5,9 dekar. Vegen går i fire felt inn
i rundkjøring, og hele jordet ansees å
beslaglegges/tas ut av drift. Lokalveg fra
rundkjøringen til Jørgensløkka beslaglegger 1,6
daa med fulldyrka, lettbrukt jord. Totalt
beslaglegges 14 daa i dette alternativet.

konsekvens sammenliknet med 0-alternativet,
som er rangert som nr. 1.

Konsekvensen blir liten til middels negativ (0/–).

Alternativ 3.A og 3.B har samme konsekvens, men
skiller seg fra hverandre i arealbeslag. I alternativ
3.A beslaglegges 2 daa dyrket mark, mens i
alternativ 3.B blir 7 daa dyrket mark beslaglagt.
Alternativ 3.A er derfor rangert foran 3.B. Disse
arealene er allerede omdisponert i
kommuneplanen, og medfører ikke noe nytt
beslag i så måte. Grunnen til at alt. 3.A og 3.B
likevel rangeres etter 0-alternativet er fordi disse

Oppsummering
En rangering av alternativene på parsell 1 fra best
til dårligst er:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 1.A og 1.B
Begge alternativene medfører en negativ

Figur 0-4: Alt. 1.B ved Jørgensløkka

SIDE 12

For parsell 3 Røykenveien er rangeringen som
følger:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 3.A
3. Alternativ 3.B
4. Alternativ 3.C

Figur 0-5: Bruene og tunnelpåhugget ved
Lensmannslia i alt. 1.A. Påhugget ligger på
eksisterende jorde, som er avsatt til utbygging

Desember 2015

omdisponeringene ennå ikke er realisert.
Alternativ 3C fører til størst beslag av areal og
ulemper for landbruket, hovedsakelig ved
Jørgensløkka, og er rangert sist. Alle alternativene
medfører negative konsekvenser sammenliknet
med 0-alternativet, som er rangert som nr. 1.

Figur 0-6: Veganlegget ved Hønsjordet innebærer
inngrep i dyrket mark langs E18. Her er alternativ
1.B vist
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Tabell 0-1: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser innenfor parsell 1 og 3 (Røykenveien). 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)
E18
Delområde

Verdi

Røykenveien

Alt. 1.A
Omfang

Alt. 1B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.A

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.C

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

1. Fusdal-Bondi

L

Intet til lite
negativt

0/–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet til lite
negativt

0/–

2. Jørgensløkka

S

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Lite til middels
negativt

––

3. Hønsjordet

L

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Samlet konsekvens

–

–

0/-

0/–

–/– –

Rangering

2

2

2

3

4

0.5.4 Parsell 2 E18 Høn-Slependen
Alternativ 2.A

På Hofstad vil 1 dekar dyrket mark gå tapt.
Tiltaket medfører altså noen arealinngrep, og
dette vil ha en viss negativ konsekvens for
gartneridriften, men inngrepene er såpass små at
virksomheten kan opprettholdes. Det dyrkes i dag

123134-PLAN-RAP-006

grønnsaker ganske nær E18. Denne situasjonen
endres ikke med alternativet. Ny samleveg/bussveg parallelt med E18 tar beslag ca. 4 dekar
fylldyrket jord i utkanten av jordene på Syverstad.
Tilkoblingen mellom Slemmestadvegen og ny
lokalveg (dagens E18) skjærer gjennom jordene. I
tillegg til det rene arealbeslaget og mer tungvint
drift blir det her liggende noe dyrket jord mellom
ny veg og Grønlia/Syverstaddammene. Denne vil
sannsynligvis falle ut av produksjon og er derfor
inkludert i arealbeslaget. Hovedsamleveg med
ramper og ny lokalveg vil gå der gartneriet på
Ravnsborg ligger i dag og kreve innløsing av hele
gartneriet og arealene rundt vil gå tapt. Det totale
arealbeslaget for alternativet er 27,2 daa.
Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –).

Desember 2015

Alternativ 2.B

E18 legges i tunnel forbi delområdet, og mye av
trafikken vil dermed forsvinne. Dagens ÅDT er
60 000, og beregningene viser at den vil bli
15 000 ved ny situasjon. Med dette vil trafikkrelatert forurensning reduseres på Hofstad, og
forholdene for grønnsaksdyrking bli bedre.
Hovedsykkelveg som legges parallelt med dagens
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Tabell 0-2: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser 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
E18 alt. 2.A

E18 alt. 2.B

,

Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

4. Hofstad

M/S

Lite negativt til intet

0/–

Intet

0

5. Syverstad

S

Middels negativt

– –/– – –

Middels negativt

– –/– – –

6. Ravnsborg

M/S

Intet

0

Intet

0

Samlet konsekvens
Rangering

– /– –

––

2

3

E18 medfører imidlertid noe beslag ved Hofstad,
og ca. 3 dekar fulldyrket jord beslaglegges.
Tilkoblingen mellom Slemmestadvegen og ny
lokalveg (dagens E18) skjærer gjennom jordene
på Syverstad. I tillegg til det rene arealbeslaget og
mer tungvint drift blir det her liggende noe dyrket
jord mellom ny veg og Grønlia/Syverstaddammene, som sannsynligvis vil falle ut av produksjon
og dermed er inkludert i arealbeslaget. Beslaget
er beregnet til 17 dekar fulldyrket jord. På
Ravnsborg er konsekvensene de samme som i
alternativ 2.A. Omlegging av krysset medfører at
dagens avkjøringsrampe fra E18 mot Asker
sentrum blir lagt noe lenger bort fra gartneriet.
Det totale arealbeslaget for alternativet er 24,7
daa.
Konsekvensen er middels negativ (– –).

SIDE 14

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

Desember 2015

0.6 Konsekvenser i anleggsperioden
Anleggsvirksomhet vil gi forbigående problemer
for jordbruket. Det kan bli nødvendig å ta i bruk
dyrkete arealer til midlertidige lagerområder,
deponier og anleggsveger. Dette vil gi ulemper
som den enkelte må få erstattet.
0.7

Usikkerhet

Det er usikkerheter knyttet til arealberegningen
som er benyttet. De ulike alternativene er ikke
planlagt i detalj, og det kan også være noen
feil/unøyaktigheter i markslagsdataene. Siden
dette temaet er lite konfliktfylt bedømmes denne
usikkerheten å være så liten at den ikke har
betydning i konsekvensvurderingen totalt sett.
0.8

Avbøtende tiltak

0.8.1 Detaljplanlegging
Valgt alternativ vil bli detaljert i regulerings/detaljplan og byggeplan. Det er viktig at en da
ser på mulighetene for å begrense arealbeslaget
av dyrket jord ved å optimalisere veglinjen. Dette
må gjøres i samarbeid med de berørte
grunneierne.
0.8.2 Informasjon
Et godt avbøtende tiltak i forhold til jordbruket er
informasjon. Byggherre må informere berørte
grunneiere godt og i god tid før anleggsstart. De
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enkelte har da mulighet til å planlegge driften i
forhold til anleggsarbeidet.
0.9
0.9.1

Oppfølgende undersøkelser
YM-plan

I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal
det utarbeides en YM-plan (ytre miljø) for å sikre
at nødvendige hensyn blir tatt gjennom
anleggsfasen. Hovedformålet med YM-planen er
å sørge for at alle krav til det ytre miljøet blir
videreført fra reguleringsplan og ivaretatt i
kontraktene. Dette kan gjelde alt fra ivaretakelse
av sårbar natur og dyreliv, forurensning til
anleggsstøy, linjeføring og estetikk. Innenfor Ytre
Miljø er det flere forhold som er relevant for
tema naturressurser.
0.9.2

Brønner

Valgt alternativ kan komme i berøring med
brønner. Brønner må kartlegges i senere
planfaser, og berørte brønner erstattes.
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Figur 0-7: Oversiktsillustrasjon, alternativ 1.B ved Asker sentrum
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

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

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

1.1.1 Prosjektutløsende behov

Manglende hovedsykkelnett

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

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

E18 gir store lokale miljøproblemer og hindrer
byutvikling
E18 er en sammenhengende barriere på tvers av
byggesonen i Asker, og arealbeslag, støy og
luftforurensing legger begrensninger på
arealutnyttelsen rundt kollektivknutepunktet i
Asker sentrum. Også fv. 167 Røykenveien gir
store miljøbelastninger for Asker sentrum og
nærliggende bebyggelse, mens fv. 165 Slemmestadveien har tilsvarende effekt gjennom
Holmen.

SIDE 16

Dårlig framkommelighet for
næringstransportene
Dagens situasjon i E18-korridoren gjennom Asker
er preget av langvarige rushperioder og hyppige
sammenbrudd som følge av trafikkuhell og andre
hendelser. For næringslivet gir forsinkelsene store
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tap ved økt transporttid, forsinkete leveranser og
dårlig forutsigbarhet.
1.2

Mål for tiltaket

1.2.1 Mål for E18-korridoren i Asker
Prosjektet E18-korridoren i Asker er et
miljøprosjekt som tilrettelegger for et bedre
transportsystem, med fokus på kollektiv- og
sykkeltransport langs korridoren og byutvikling
rundt kollektivknutepunktene. Prosjektet skal
redusere barrierevirkning, støy og lokal
forurensing.
Fastsatte mål for tiltaket er som følger (2):
 Ny løsning for E18 skal gi bedre
fremkommelighet og bedre flyt for
næringstrafikken.
 Ny løsning for E18 skal sikre god
fremkommelighet for sykler og busser, inn til
jernbanestasjonene og parallelt med E18.
Løsningen skal bidra til en bedre
trafikkfordeling og samhandling mellom
sykkel, buss og tog.
 Ny E18 skal bidra til en aktiv byutvikling, med
handel, service, bolig og arbeidsplasser i
Holmen og Asker sentrum i den hensikt å
overføre vesentlige deler av transportbehovet
fra privatbil til buss / jernbane. Løsninger
forutsetter å redusere barriereeffektene slik at
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flere ønsker å gå, sykle og ta i bruk et bedret
kollektivtilbud.
 Ny E18 og nye lokalveger skal i størst mulig
grad redusere støy, forurensning og
barriereeffekter som er skapt av vegtrafikk.
 Krav til god beredskap ved et stengt
hovedvegnett skal oppfylles.
1.3

Videre saksgang

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

Tiltaket

2.1

Avgrensing

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

lokalveger og gang- og sykkelforbindelser som
følge av nytt overordnet vegnett.
2.2

Veg i dagen

2.2.1 E18
Ny E18 planlegges som hovedveg klasse H7 med

fartsgrense 80 km/t.
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

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

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.

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

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

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

2.2.2 Hovedsamleveg

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

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

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

Hovedsykkelveg

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

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

123134-PLAN-RAP-006

Desember 2015

SIDE 21

Kommunedelplan E 18 Slependen-Drengsrud
Temarapport naturressurser

2.4 Kollektivsystem
Et av hovedmålene for utbygging av ny E18 er å
forbedre framkommeligheten for kollektivtrafikken. Det er derfor lagt vekt på å utvikle
løsninger med et separat system for
kollektivtrafikk. Målet er at kollektivtrafikken skal
være uavhengig av framkommelighet på E18, som
i perioder forventes å kunne være dårlig også i
framtidig situasjon.
2.4.1 Valg av konsept

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.

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 planarbeidet for E18 gjennom Asker foreslås det
som hovedprinsipp å legge kollektivtrafikken på
en egen gjennomgående bussveg som er skilt fra
trafikkstrømmene på E18.

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.

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.

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

Det etableres holdeplass ved planlagt nytt
lokalsenter for Billingstadsletta vest, og vegen
legges på østsiden av Billingstadsletta fram til ny
holdeplass ved Berger og videre langs sørsiden av
Billingstadsletta til holdeplass øst for
Billingstadveien.

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

Herfra vil vegen legges lavt i terrenget, krysse
under ny adkomst mot Ikea og under Nesøyveien
før traseen fortsetter østover langs Slependveien.
Like før rundkjøringen i krysset med
Sandviksveien går bussvegen inn i en tunnel som
munner ut ved hovedsamlevegen i dagens E18trasé ved Gyssestad og kobles til planlagt bussveg
videre mot Sandvika.

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
SIDE 22

Busser fra Slemmestadveien kan kjøre Fekjan
fram til bussveg på Nesbru. Fekjan vil være stengt
for gjennomkjøring for annet enn buss.
Alternativt kan buss kjøre inn på bussvegen ved
dagens Holmenkryss.
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I alt. 2.B legges traseen langs hovedsamlevegen
nord for Nesbru senter, og må da krysse
Billingstadsletta i en rundkjøring nord for E18.
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Figur 2-8: Trasé for bussveg, vist med løsning basert på E18 alternativ 1.A og 2.A

123134-PLAN-RAP-006

Desember 2015

SIDE 23

Kommunedelplan E 18 Slependen-Drengsrud
Temarapport naturressurser

Buss til og fra Nesøya sikres framkommelighet
gjennom kollektivfelt på Nesøyveien fra
Nesøybrua og egen arm til bussvegen.
2.4.4 Ny kollektivterminal i Asker
Som en del av prosjektet er det utarbeidet et
forslag til ny kollektivterminal i Asker.
Det er sett på to ulike plasseringer, avhengig av
vegløsningen for E18 og tilhørende hovedsamleveg. I begge løsninger er terminalen dimensjonert
med 10 plattformer, og mulighet for å ha inntil 20
busser på terminalområdet samtidig.

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

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

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

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

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

Utredningsalternativer

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.

Slependkrysset, midt på Ikea-bygget. Kostnader
og prissatte virkninger for Slependkrysset er
derfor spesifisert for seg.

Parsell 2 E18 Høn–Slependen

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

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

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

 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

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

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

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

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

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

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

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

Busstrafikken vil få kollektivfelt sør for rundkjøringen med Lensmannslia og følger deretter
Bleikerveien mot sentrum. Trafikkmengden her
på avlastet veg vil være moderat, og
framkommeligheten for buss vil bli god. Fra
krysset Bleikerveien–Jørgensløkka stenges
Bleikerveien for gjennomkjøring mot sentrum for
ordinær trafikk, slik at bussen får prioritet.
Røykenvei i tunnel i alternativ 3.B kan kun
kombineres med alternativ 1.A for E18.
Alternativ 3.B kan også om ønskelig utformes
med samme tunnelpåhugg og løsning for lokalveg
ved Lensmannslia som alt. 3.C

SIDE 28

Desember 2015

Tunnelen har to løp og blir 1,0 km lang. Den
munner ut i skråningen nord på Jørgensløkka, like
ved nytt kryss på E18. Rundkjøring gir forbindelse
til ramper vestover og østover på E18 og lokalt
vegnett.
Busstrafikken vil få kollektivfelt sør for rundkjøringen med Lensmannslia og følger deretter Bleikerveien eller Lensmannslia mot sentrum. Trafikkmengden på avlastet veg vil være noe større enn i
alt. 3.B, da sentrumsrettet trafikk også i stor grad
vil kjøre her. Framkommeligheten for buss vurderes imidlertid som tilfredsstillende. Fra krysset
Bleikerveien–Jørgensløkka mot sentrum etableres
kollektivfelt. Det vil også være mulig å forbeholde
denne delen av Bleikerveien for buss, slik som i
alt. 3.B. Alternativt kan Lensmannslia stenges for
gjennomkjøring og busstrafikken ledes dit. Dette
vil utredes nærmere i neste planfase.
Gang- og sykkelveg fra Jørgensløkka får planskilt
kryssing av hovedsamlevegen ved Askerveien
Røykenvei i tunnel i alternativ 3.C kan kun
kombineres med alternativ 1.B for E18.
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Figur 2-14: Røykenvei i dagen, alternativ 3.A

123134-PLAN-RAP-006

Figur 2-15: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.B
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Figur 2-16: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.C
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2.5.7 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.A:
E18 i tunnel Holmen–Nesbru
I alternativ 2.A vil E18 følger dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram mot Grønlia,
se 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
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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)

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

Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i
Slemmestadveien ved vestre del av jordet på
Syverstad. Kollektivtrafikken vil få eget felt
utenom rundkjøringen og ledes inn på
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Figur 2-17: E18 alternativ 2.A
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2.5.8 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.B:
E18 i tunnel Haga–Nesbru
Alternativ 2.B vil E18 følge dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram til Haga, se
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 E18trasé fram til Grønlia hvor de flettes sammen med
Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) til en
firefelts hovedsamleveg i dagens E18 videre mot
Holmen. Dagens Holmenkryss erstattes av en stor
rundkjøring, som gir forbindelse til Kirkeveien og
lokalvegnettet på Holmen.
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Fra Holmen til Nesbru fortsetter hovedsamlevegen i dagens E18-trasé fram til rundkjøring ved
Nesbru, med forbindelse til Billingstadsletta, før
hovedsamlevegen ledes inn på ramper mot E18.
Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i
dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også
være forbindelsen til E16.
Billingstadsletta beholdes som tofelts veg fram til
ny adkomst til Ikea og næringsarealene langs
Billingstadsletta. Herfra blir det fire felt fram til
Nesøyveien.
Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil
kunne passere.
Tilkobling av Slemmestadveien
(Syverstaddiagonalen)
Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i
Slemmestadveien ved vestre del av jordet på
Syverstad. Kollektivtrafikken vil få eget felt
utenom rundkjøringen og ledes inn på
eksisterende kollektivfelt på dagens veg mot
Holmen.

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

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

Metode

3.1

Definisjon

Håndbok V712 definerer naturressurser slik (1):
Naturressurser er ressurser fra jord, skog
og andre utmarksarealer, fiskebestander i
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster,
berggrunn og mineraler. Temaet
omhandler landbruk, fiske, havbruk,
reindrift, vann, berggrunn og løsmasser
som ressurser.
Det er begrensete verdier knyttet til dette temaet
i planområdet. Noe dyrket jord finnes, og det er
derfor satt størst fokus på dette. Det som er av
skog har liten ressursmessig betydning. Det er
kantsoner og skog knyttet til rekreasjonsområder.
Utmarksressurser av betydning finnes heller ikke
utover at noe beitemark inngår. Utnytting av
ressurser knyttet til berggrunn og løsmasser er
også nærmest umulig i dette sterkt nedbygde
området, og behandles ikke. Det er for øvrig
ingen utnytting av berggrunn, mineraler eller
løsmasser innenfor influensområdet, og det er
heller ikke kartlagt eller kjent noen utnyttbare
ressurser i dette området i NGUs databaser.
Overflatevann har ingen ressursmessig interesse,
og omtales derfor ikke nærmere. Det finnes en
god del brønner, hovedsakelig energibrønner.
Dette er beskrevet.
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Håndboka til Statens vegvesen ble revidert i 2014.
Gjennom revisjons ble det gjort mindre endringer
i registreringskategorier og verdisetting for dette
temaet. Siden dette utredningsarbeidet har gått
over flere år, er utgaven av håndboka fra 2010
benyttet. Ny metodikk er ikke implementert.
3.2

Tematisk avgrensing

Utredning på naturressurser har grenseflater mot
de andre utredningstemaene. Landbrukets rolle
for å opprettholde kulturlandskapet behandles
under tema landskapsbilde. Gårdstun og andre
kulturminner/-miljøer knyttet til utnytting av
naturressurser behandles under tema kulturmiljø.
De biologiske verdier knyttet til vassdrag, skog,
beiter og lignende er behandlet under tema
naturmiljø.
3.3

kvalitet) samt bruk (drikkevann, industri- og
landbruksformål, varmepumpe).
3.4

Definisjoner

Fulldyrket jord: Areal som er dyrket til vanlig
pløyedybde, og som kan brukes til åkervekster
eller til eng som kan fornyes ved pløying.
Overflatedyrket jord: Areal som for det meste er
ryddig og jevnt i overflata, slik at maskinell
høsting er mulig.
Innmarksbeite: Innmarksareal som kan benyttes
som beite, men som ikke kan høstes maskinelt.
Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter
eller beitetålende urter.

Registreringskategorier

Følgende registreringskategorier er lagt til grunn:
 Jordbruk omfatter driftsformer, arealtilstand
(fulldyrket/overflatedyrket/beitemark),
driftsforhold (lett-/tungdrevet),
jordtype/jordsmonnkvalitet, arrondering/
størrelse.
 Grunnvann omfatter type grunnvannsmagasin
(i fjell og i løsmasser), grunnvannsressursens
vanngiverevne og egnethet (mengde og
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3.5 Verdi
Håndbok V712 har en detaljert metodikk for å
verdivurdere naturressurser. Siden det er få
naturressurser i dette området er dette forenklet
noe, og verdikriteriene for jordbruksområder
med poenggivning som gitt i Håndbok V712
benyttes ikke. Det er derfor foretatt en forenkling
av verdisettingsmetodikken. Alle fulldyrkete lettdrevne arealer over fem dekar er gitt stor verdi.
All dyrket jord er viktig som ressursgrunnlaget for
de brukene som driver aktivt. Tungdrevne og
mindre arealer med dyrket jord er gitt middels
verdi. Dyrkete arealer som er avsatt til
utbyggingsformål i kommunale planer er gitt liten
verdi. I tillegg er verdikart fra landbruksplanen for
Asker kommune benyttet i vurderingene.
Det er ikke tatt hensyn til hvilken produksjon det
er på arealene i verdivurderingen. Arealenes
egnethet for landbruksproduksjon har vært det
avgjørende, ikke produksjonen et enkelt år.
Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner
fra liten verdi til stor verdi:
Liten Middels Stor

For landbruk er følgende forhold vektlagt:
 arealtap (fordelt på jordsmonn)
 restarealer
 arrondering
(tilgjengelighet/landbrukskryssinger)
De økonomiske konsekvensene for hver enkelt
eiendom av de forskjellige alternativene er ikke
vurdert. Dette forutsettes dekket gjennom
grunnervervet som er en del av
anleggskostnadene.
Arealbeslaget er beregnet med grunnlag i digitale
markslagsdata og skråningsutslag for samtlige
veglinjer inklusive kryss og lokalveger. Det er
benyttet en buffer på to meter på hver side av
skråningslaget som er regnet som en del av
arealtapet. I noen tilfeller vil et alternativ for ny
E18 bli liggende slik til at det blir liggende mindre
teiger med dyrket jord som blir utilgjengelige,
eller får en slik arrondering at driften blir lite
rasjonell. Omfanget av slike restarealer inngår i
arealregnskapet.
Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort
negativt omfang til stort positivt omfang:
Stort
negativt

3.6

av inngrepet. Som det framgår av tabell 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.

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang

Omfang og konsekvens av de ulike alternativene
er vurdert. Kriterier for å bedømme omfang er
gitt i tabell 3-1.
123134-PLAN-RAP-006

3.7

Konsekvenser

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde
verdien av et område/forekomst med omfanget
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Tabell 3-1: Kriterier for å vurdere omfang for tema naturressurser

Ressursgrunnlaget og
utnyttelsen av
det

3.8

Stort positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels
negativt
omgang

Stort negativt
omfang

Tiltaket vil i stor
grad øke ressursgrunnlagets
omfang og/eller
kvalitet
(neppe aktuelt)

Tiltaket vil øke
ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

Tiltaket vil
redusere
ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

Tiltaket vil i stor
grad redusere
eller ødelegge
ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

Innhenting av informasjon

Grunnlagsinformasjon er i hovedsak innhentet fra
følgende kilder:
 digitalt markslagskart (DMK)
 digitalt eiendomskart (DEK)
 temakart tilgjengelig via Internett og Web
Map Service (WMS-servere fra Norges
geologiske undersøkelser, Norges vassdragsog energidirektorat og Norsk institutt for skog
og landskap)
 kommuneplan
 ulike rapporter som omhandler temaet
 bonitetsdata er lastet ned fra Norsk institutt
for skog og landskap. Disse er kontrollert med
nyere ortofoto og delvis ved befaring. På
grunnlag av det er det gjort noen mindre
endringer.

Gårds- og bruksnummer som er gitt i
teksten er hentet fra digitalt kart fra
Asker kommune. Kilder er oppgitt
fortløpende i teksten.
3.9 Planprogram
Planprogrammet har kun generelle
sitater fra håndbok V712 og har ingen
spesifikke utredningskrav.

Figur 3-1: Konsekvensvifta fra Håndbok V712
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4
4.1

Dagens situasjon
Naturgrunnlaget

Asker kommune er del av kalk- og
skifergrunnlaget rundt Oslofjorden, det såkalte
Oslofeltet. Det rike jordsmonnet og høy
sommertemperatur har gitt grunnlag for jordbruk
og et intensivt hagebruk.
4.2 Landbruket i Asker
Landbruket i Asker har gjennomgått store
forandringer de siste femti årene. Arealet med
dyrket mark er nær halvert fra ca. 20 000 dekar, i
første rekke som følge av utbygging.
I landbruksplanen for Asker finnes følgende mål
(5):

Tabell 4-1: Nøkkeltall for landbruket i Asker. Fra Statistisk sentralbyrå (4)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landbrukseiendommer

:

:

259

259

226

227

227

231

Jordbruksbedrifter

56

58

54

54

53

51

51

50

Jordbruksbedrifter med husdyr

:

:

:

:

30

28

29

28

Jordbruksareal i drift (dekar)

8 429

8 454

8 677

8 013

8 278

8 076

7 707

7 738

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til
andre formål enn landbruk (dekar)

51

11

36

128

19

3

34

0

Som det går fram av tabellen har det vært en
nedgang både når det gjelder antall landbrukseiendommer og jordbruksareal i kommunen de
siste årene. Fra Holmen og til krysset ved Slependen er det ingen landbruksarealer av verdi. På
Nesbru ligger det et område med arealer
klassifisert som fulldyrka jord. Området ligger

imidlertid brakk og er regulert til utbygging.

Landbruket i Asker skal videreutvikles til en
allsidig næring som i tillegg tar vare på
natur og de naturgitte ressursene, sikrer
arbeidsplassene, verner om
kulturlandskapet og gir befolkningen gode
rekreasjonsmuligheter og
friluftsopplevelser.
I følge landbrukstellingen fra 2010 er det 8 770
dekar jordbruksareal i kommunen (6). I
landbruksplanen (tall fra 2005) er tallet 10 811
dekar dyrket jord (5). I Statistisk sentralbyrås
statistikkbank (4) som oppgir jordbruksareal i drift
er tallene noe lavere.
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Figur 4-1: Dyrking av grønnsaker på friland på Hofstad
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Figur 4-2: Bonitetskart Asker
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4.3 Landbruk i influensområdet
I utgangspunktet har hele planområdet vært
meget godt egnet til landbruk med gunstig klima
og bra jordsmonn. Nedbygging av det meste av
arealet har begrenset disse mulighetene.
Influensområdet er vist med stipling på verdikartet). Det er definert som det området som
berøres direkte av de ulike alternativene +
områder som naturlig hører sammen (naturlige
skranker).
Det viste influensområdet omfatter et areal på
omtrent 2,7 km2. Nedbygde områder (veger og
bebyggelse) dominerer, men det ligger noen arealer med dyrket jord innimellom. De største er
Hønsjordet, Jørgensløkka og Syverstad. Noen
gartnerier finnes også. I tilknytting til disse er det
også noe grønnsaksdyrking på friland. En del av
de mindre dyrkede arealene er ikke lenger i drift,
dette gjelder spesielt i Fusdalsområdet. Noe av de
dyrkete arealene er vist som fremtidig
utbyggingsområder i kommuneplanenes arealdel.
Dette gjelder f.eks. store deler av Hønsjordet og
arealer rundt Fusdal gård. På Ravnsborg er
området rundt gartneriet planlagt som fremtidig
næring i kommunedelplan Holmen-Slependen.
Bestemmelsene i kommunedelplanen innebærer
imidlertid at dagens gartneridrift kan videreføres.
Det er i denne rapporten lagt til grunn at
gartnerivirksomheten opprettholdes i
nullalternativet.
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Som en del av landbruksplanen for Asker er det
utarbeidet et landbrukskart. Her deles
landbruksområdene inn i kategoriene:
 Ordinære områder
 Verdifulle områder
 Svært verdifulle områder

Askerelva og Neselva renner gjennom influensområdet. Det er ingen ressursmessige interesser
knyttet til disse elvene, og de behandles derfor
ikke nærmere. Elvene har imidlertid et rikt
biologisk mangfold, se temarapport naturmiljø.

Denne kartleggingen er i tillegg til på rent landbruksfaglige interesser, også basert på områdenes betydning for friluftsliv, biologi, kulturverdier, friluftsverdier m.m. I så måte kan
resultatene ikke benyttes i denne utredningen full
ut. Som en del av arbeidet er det også gjort en
jordpolitisk arealvurdering (JAV). Der er landbruksarealene delt i fem der 100 (områder med
meget sterke landbruksinteresser) er den beste
skåren og 35 den laveste (områder med mindre
sterke landbruksinteresser). Som det går fram av
tabellen er Syverstad definert som et svært verdifullt område. Merk at skogen ved Syverstad også
er karakterisert som et verdifullt område. Området har produktiv skog, men her er andre interesser så store at den landbruksmessige verdien er
liten. Omfattende hogst er neppe aktuelt her.
4.4

Vannressurser

Det digitale brønnregister, GRANADA, forvaltes av
Norges geologiske undersøkelser. Registeret er
ikke komplett, men brønner som er registrert i
influensområdet er vist i kartet på neste side.
Brønnene er i hovedsak energibrønner da
området er tilknyttet offentlig vann.
Desember 2015
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Figur 4-3: «ICA-jordet» ved Lensmannslia. Jordet på 6,7 dekar ligger brakk

Figur 4-4: Jorde ved Røykenveien som ikke er i drift i dag

Figur 4-5: Fusdal gård

Figur 4-6: Jørgensløkka
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Figur 4-7: Hønsjordet. Det meste av dette er vist som fremtidig boligareal i
kommuneplanen
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Figur 4-8: Syverstad.
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Figur 4-9: Brønner. Fra GRANADA, NGUs grunnvannsdatabase
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5
5.1

Verdi, omfang og konsekvens
Samlet vurdering

En vurdering av de verdisatte delområdene er gitt
i tabell 5-1 og vist på Error! Reference source not
found. og Error! Reference source not found..
Som det går fram av tabellen er det kun dyrket
jord som er vektlagt i vurderingene.
Gartneri/veksthus er også omtalt. I
utgangspunktet skal ikke veksthus vurderes som
en naturressurs. Denne typen bygg kan i teorien
legges overalt såfremt det finnes tilgjengelig
areal, og er ikke avhengig av dyrket jord. Faktum
er imidlertid at veksthus ofte ligger i tilknytting til
dyrket jord, både fordi en del grønsaker utplantes
etter en tid i veksthus og at denne typen drift kan
være en viktig del av næringsgrunnlaget for et
gårdsbruk. Vi har derfor gitt gartneri som ligger i
tilknytting til gårdsdrift stor verdi. Andre
naturressurser er ikke vektlagt i
verdivurderingene.
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Figur 4-1: Influensområdet for naturressurser
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5.1.1

Delområde 1 Fusdal-Bondi

Avgrensing
Området er avgrenset med utgangspunkt i dyrket
mark i området, og strekker seg fra et lite område
fulldyrka jord ved Lensmannslia i vest til Bondibråten i øst.

Verdi
Ettersom all dyrket mark er nedbygd eller
planlagt nedbygd begrenses verdien. Det gis her
liten verdi fordi det i dag er en liten
landbruksproduksjon i området. Området er ikke
vist i landbruksplanen.
Liten

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativt (0/–).
Røykenveien Alt. 3.A

Alternativ 1.A
Tunnelen for E18 kommer ut i dagen på et 6,7
dekar stort jorde tilhørende 50/11 med mindre
lettbrukt fulldyrket jord. Hele jordet vil bli beslaglagt. Jordet er ikke i bruk, og går under betegnelsen ICA-tomten, fordi ICA Eiendom eier arealet.
Figur 5-2: Avgrensning for delområde 1 FusdalBondi

Ny E18 berører ikke andre arealer med verdi for
dette temaet innenfor delområdet.

Beskrivelse

Omfanget bedømmes å være intet til lite
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Røykenveien utvides med kollektivfelt i begge
retninger fra Lensmannslia til kryss med Jørgensløkka. Utvidet trasé medfører beslag på ca. 2 daa
dyrket mark i delområdet.
Omfanget bedømmes å være intet til lite
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/–).
Røykenveien Alt. 3.B

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativt (0/–).
Alternativ 1.B
Hovedsamleveg med rundkjøring og hovedsykkelveg går gjennom jordet på ICA-tomten.
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Omfanget bedømmes å være intet til lite
negativt.

Middels Stor

Omfang og konsekvens

På markslagskartet er det angitt noen mindre
arealer med dyrket jord i Fusdal-Bondi-området.
Det aller meste av dette er i dag nedbygd til bolig
og friområde. Det er fortsatt noen mindre arealer
i drift (ved Fusdal og stasjonen), men dette er
hhv. vist som fremtidig bolig/offentlig formål og
næringsområde i kommuneplanen.

Ny E18 berører ikke andre arealer med verdi for
dette temaet innenfor delområdet.

Desember 2015

Breddeutvidelse av vegen før tunnelføring og
ramper på begge sider gir beslag i jordet ved
Røykenveien, og det er forutsatt at hele jordet
faller ut av produksjon (6,5 dekar). Jordet er ikke i
drift, og er vist som framtidig boligområde i
kommuneplanen. I motsetning til alt. 3.A berøres
ikke dyrket jord på Fusdal.
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Omfanget bedømmes å være intet til lite
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Stort
positivt

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

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

Røykenveien Alt. 3.C
Røykeneveien utvides til fire felt i ny trasé fra
rundkjøringen med Lensmannslia til
tunnelpåhugg vest for brannstasjonen. Ny trasé
går over et jorde på 6,5 dekar, og vil beslaglegge
hele jordet. Jordet er ikke i drift, og er vist som
framtidig boligområde i kommuneplanen.
Omfanget bedømmes å være intet til lite

Figur 5-3: Fusdalkrysset i alt. 1.A med Røykenveien i tunnel (alt. 3.B)
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Figur 5-4: Fusdalkrysset i alt. 1.A med Røykenveien i dagen (alt. 3.A)
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5.1.2

Delområde 2 Jørgensløkka

Avgrensing
Området er avgrenset av jordene på Jørgensløkka
fra Fusdalbråten i vest til en liten skogflekk
mellom Undelstadveien og Jørgensløkka i øst. I
sør avgrenses området av Jørgensløkka og i nord
slutter delområdet i skogkanten opp mot E18.

Verdi
Området er markert som et «verdifullt område» i
landbruksplanen. Verdien er stor.
Liten

Middels Stor

Alternativ 1.A
E18 går i tunnel forbi og delvis under Jørgensløkka, og delområdet påvirkes ikke.
Omfanget bedømmes å være intet.
Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Alternativ 3C

Omfang og konsekvens

Stort
negativt

Stort
negativt

Middels
positivt

Stort
positivt

Røykenveien går i tunnel, som munner ut i et
jorde ved Jørgensløkka på 5,9 dekar. Vegen går i
fire felt inn i rundkjøring, og hele jordet ansees å
beslaglegges/tas ut av drift. Lokalveg fra rundkjøringen til Jørgensløkka beslaglegger 1,6 daa
med fulldyrka, lettbrukt jord. Jordet er 19 dekar
stort.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Figur 5-5: Avgrensing av delområde 2
Jørgensløkka.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Alternativ 1.B
Alternativet berører ikke delområdet.
Omfanget er intet.

Beskrivelse
Området omfatter et areal på omtrent 50 dekar
fulldyrket jord sør for E18. Her er det også
gartneri med blomster- og grønnsaksproduksjon.
Eiendommen tilhører gnr./bnr. 50/16. Området
er vist som LNF-område med dyrket jord i
kommuneplanen.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Alternativ 3A og 3B
Alternativet går ikke inn i delområdet.
Omfanget er intet.
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5.1.3

Delområde 3 Hønsjordet

Avgrensing
Delområdet er avgrenset av det store jordet på
Høn, som ligger mellom jernbanen i nord og E18 i
sør.

reduseres også verdien. Det er lite sannsynlig at
restarealene vil være drivverdige. Derfor settes
alt til liten verdi
Liten

Omfanget bedømmes å være lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Middels Stor

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten
negativ (–).
Omfang og konsekvens
Alternativ 1.A og 1B

Figur 5-6: Avgrensning av delområde 3
Hønsjordet

Bussveg og hovedsykkelveg legges i utkanten i
dette delområdet. Løsmassekulvert for ny E18 må
også graves ned i utkanten av Hønsjordet.
Tilsammen 12 dekar fulldyrket jord beslaglegges.
Dette arealet er vist som LNF-område med dyrket
jord i kommuneplanen, og inngår ikke i den store
delen av Hønsjordet som er vist som framtidig
boligområde. Lokk over E18 har ingen betydning
for dette temaet.

Beskrivelse
Stort jorde på omtrent 120 dekar som tilhører
24/245 og 24/107. Det meste av arealet er satt av
til bolig i kommuneplanen, men en liten buffer
mot E18 er beholdt som LNF-område, dyrket
mark.
Verdi
I utgangspunktet har dette arealet stor verdi for
dette temaet. Ettersom kommuneplanen åpner
for nedbygging av store deler av området,
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Figur 5-7: Oversiktsillustrasjon av Hønsjordet sett
fra øst i alt. 1.B
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Figur 5-8: Oversiktsillustrasjon av Hønsjordet sett
fra øst i alt. 1.A (variant med sykkelveg nord for
E18)
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5.1.4

Delområde 4 Hofstad

Avgrensing
Delområdet strekker seg fra Hønskogen i sørvest
til Nye Vakås vei i nordøst. I nordvest går
avgrensningen i skogkanten langs teigene med
dyrkamark, og i sørøst nesten ut til E18.

i området, men ettersom teigene er små og
spredde, settes verdien til middels til stor.
Hofstad er markert som et «verdifullt område» i
landbruksplanen
Liten

Middels Stor

15 000 ved ny situasjon. Med dette vil
trafikkrelatert forurensning reduseres, og
forholdene for grønnsaksdyrking bli bedre.
Omfanget bedømmes totalt å være intet.
Stort
negativt

Omfang og konsekvens

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Alternativ 2.A
Til sammen 1 dekar dyrket mark vil gå tapt.
Tiltaket medfører altså noen arealinngrep, og
dette vil ha en viss negativ konsekvens for
gartneridriften, men inngrepene er såpass små at
virksomheten kan opprettholdes. Det dyrkes i dag
grønnsaker ganske nær E18. Denne situasjonen
endres ikke med alternativet.
Omfanget bedømmes å være lite negativt eller
intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Figur 5-9: Avgrensing av delområde 4 Hofstad.
Beskrivelse
Arealer på nordsiden av E18 med gartneri og
dyrket jord. I delområdet ligger seks-sju teiger
med dyrket jord som er mellom 3,7 og 16,8 dekar
store. Jordene benyttes til grønnsaksdyrking.
Verdi
Samlet sett er det nesten 40 dekar fulldyrket jord
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Verdien er middels til stor. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativt (0/–).
Alternativ 2.B
Rampe for hovedsamleveg over tunnelen for E18
beslaglegger 2,7 daa fulldyrka, lettbrukt jord. E18
legges i tunnel forbi delområdet, og mye av
trafikken vil dermed forsvinne. Dagens ÅDT er
60 000, og beregningene viser at den vil bli
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Figur 5-10: Oversiktsillustrasjon av lokk på Hofstad i alternativ 2.A
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5.1.5

Delområde 5 Syverstad

Avgrensing
Området er avgrenset med utgangspunkt i
jordene rundt Syverstad gård.

Verdi
Syverstad er vist som et «verdifullt område» i
landbruksplanen. Eiendommen er i drift i dag, og
området gis stor verdi.
Liten

Middels Stor

Omfang og konsekvens
Alternativ 2.A
Ny samleveg/bussveg parallelt med E18 tar beslag
ca. 4 dekar fylldyrket jord i utkanten av delområdet.

Figur 5-11: Avgrensing av delområde 5 Syverstad.
Beskrivelse
På Syverstad ligger det jorder mellom E18 og
Slemmestadveien, i alt ca. 120 dekar fulldyrket
lettbrukt jord. Noe innmarksbeite inngår også.
Jorda tilhører 42/1 og 42/93. I kommuneplanen
er dette arealet vist som LNF-område med
fulldyrket mark. Utbygging av gang- og sykkelveg
har nylig tatt beslag i en del arealer her.

Tilkoblingen mellom Slemmestadvegen og ny
lokalveg (dagens E18) skjærer gjennom jordene
på Syverstad. I tillegg til det rene arealbeslaget og
mer tungvint drift blir det her liggende noe dyrket
jord mellom ny veg og Grønlia/Syverstaddammene. Dette arealet vil sannsynligvis falle ut av
produksjon og dermed er inkludert i
arealbeslaget. Det totalet beslaget for alternativ
2.A for dette delområdet er beregnet til 26,2
dekar fulldyrket jord.

Alternativ 2.B
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. I tillegg til det rene arealbeslaget og mer
tungvint drift blir det her liggende noe dyrket jord
mellom ny veg og Grønlia/Syverstaddammene
sannsynlig vil falle ut av produksjon og dermed er
inkludert i arealbeslaget. Beslaget er beregnet til
24,7 dekar fulldyrket jord
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 (– –/– – –).

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 (– –/– – –).

Delområdet har lettdrevet sammenhengende
fulldyrkete arealer av en viss størrelse.
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Figur 5-12. Syverstaddiagonalen i alt. 2.A

Figur 5-13: Syverstaddiagonalens søndre del
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Figur 5-14: Nordre del i alt. 2.B
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5.1.6

Delområde 6 Ravnsborg

Avgrensing
Delområdet er avgrenset av gartneriet med
tilhørende arealer.

Det forutsettes i denne rapporten at dagnes bruk
opprettholdes.
Verdi
Markert som et «ordinært område» i landbruksplanen. Verdien settes her til middels til stor.
Liten

Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Middels Stor

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

Omfang og konsekvens

Figur 5-15: Avgrensning av delområde 6
Ravnsborg

som i dag. Omlegging av krysset medfører at
dagens avkjøringsrampe fra E18 mot Asker
sentrum blir lagt noe lenger bort fra gartneriet.

Alternativ 2.A
Breddeutvidelse av dagens E18 og ny kryssutforming gir noe arealbeslag i nærheten av
gartnerivirksomheten på Ravnsborg. Det blir
imidlertid ingen beslag av arealer som er i bruk til
gartneri eller beite, og driften kan opprettholdes
som i dag.
Omfanget vurderes som intet.

Beskrivelse
Ved Holmenkrysset ligger gartneri, Ravnsborg
Gård AS (28/54). Det er spesialisert på krydderurter. Produksjonen skjer innendørs. Her er det
også et jorde på 6,3 dekar med fulldyrket jord
inntil avkjøringen fra E18. Dette benyttes i dag til
sauebeite. I Kommunedelplan Holmen Slependen
er området regulert til næringsbebyggelse,
alternativt boligbebyggelse. Gartnerivirksomheten kan i henhold til bestemmelsene opprettholdes, men det åpnes for noe boligbebyggelse.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Figur 5-16: Holmenkrysset alternativ 2.A

Verdien er middels til stor. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Alternativ 2.B
Breddeutvidelse av dagens E18 og ny kryssutforming gir noe arealbeslag i nærheten av
gartnerivirksomheten på Ravnsborg. Det blir
imidlertid ingen beslag av arealer som er i bruk til
gartneri eller beite, og driften kan opprettholdes
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Figur 5-17: Lokalveg gjennom Holmen alt 2.A/2.B
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Tabell 5-1: Verdisatte delområder. Nummereringen henviser til verdikartene
Nr.

Navn

Beskrivelse

1

Fusdal-Bondi

På markslagskartet er det angitt noen mindre arealer med dyrket jord i Fusdal-Bondiområdet. Det aller meste av dette er i dag
nedbygd til bolig og friområde. Det er fortsatt noen mindre arealer i drift (ved Fusdal og stasjonen), men dette er hhv. vist som
fremtidig bolig/offentlige formål og næringsområde i kommuneplanen.
Siden all dyrket mark er nedbygd eller planlagt nedbygd begrenses verdien. Det gis her liten verdi siden det i dag er en liten
landbruksproduksjon i området. Området er ikke vist i landbruksplanen.

Liten

Middels Stor

2

Jørgensløkka

Areal på omtrent 50 dekar fulldyrket jord sør for E18. Her er det også gartneri med blomster og grønnsaksproduksjon. Tilhører
50/16. Vist som LNF-område med dyrket jord i kommuneplanen. Markert som et «verdifullt område» i landbruksplanen. Verdien er
stor.

Liten

Middels Stor

3

Hønsjordet

Stort jorde på omtrent 120 dekar som ligger mellom E18 og jernbanen. Tilhører. 24/245 og 24/107. Det meste av arealet er satt av
til bolig i kommuneplanen, men en liten buffer mot E18 er beholdt som LNF-område, dyrket mark.
I utgangspunktet har dette arealet stor verdi for dette temaet. Siden kommuneplanene åpner for nedbygging av store deler av
området reduseres også verdien. For enkelhets skyld settes alt til liten verdi

Liten

Middels Stor

4

Hofstad

Arealer på nordsiden av E18 med gartneri og dyrket jord. I delområdet ligger seks-sju teiger med dyrket jord som er mellom 3,7 og
16,8 dekar store. Jordene benyttes til grønnsaksdyrking. Samlet sett er det nesten 40 dekar fulldyrket jord i området, men siden
teigene er små og spredde settes verdien til middels til stor. Hofstad er markert som et «verdifullt område» i landbruksplanen

Liten

Middels Stor

5

Syverstad

På Syverstad ligger det jorder mellom E18 og Slemmestadveien, i alt ca. 120 dekar fulldyrket lettbrukt jord. Noe innmarksbeite
inngår også. Jorden tilhører 42/1 og 42/93. I kommuneplanen er dette arealet vist som LNF-område med fulldyrket mark. Utbygging
av g/s-veg har nylig tatt beslag i en del arealer her.
Delområdet har lettdrevet sammenhengende fulldyrkete arealer av en viss størrelse. Syverstad er vist som et «verdifullt område» i
landbruksplanen. Eiendommen er i drift i dag, og området gis stor verdi.

Liten

Middels Stor

6

Ravnsborg

Ved Holmenkrysset ligger gartneri, Ravnsborg Gård AS (28/54). Det er spesialisert på krydderurter. Produksjonen skjer innendørs.
Her er det også et jorde på 6,3 dekar med fulldyrket jord inntil avkjøringen fra E18. Dette benyttes i dag til sauebeite. I
Kommunedelplan Holmen Slependen er området regulert til næringsbebyggelse, alternativt boligbebyggelse. Gartnerivirksomheten
kan i henhold til bestemmelsene opprettholdes, men det åpnes for noe boligbebyggelse. Det forutsettes i denne rapporten at
dagnes bruk opprettholdes. Området er markert som et «ordinært område» i landbruksplanen. Verdien settes her til middels til
stor.

Liten

Middels Stor
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6

Oppsummering av konsekvenser for alternativer

6.1

Felles konsekvenser

Noen konsekvenser av ny veg vil gjelde for alle
alternativer, og gir ikke grunnlag for å skille
mellom dem. Disse konsekvensene behandles
innledningsvis.
6.1.1 Jordvern
Jordvernet har blitt styrket de siste årene. Dette
er slått fast gjennom flere nasjonale føringer.
Stortingsmelding nr. 26 (2006–2007) Regjeringens
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Under
avsnittet en aktiv jordvernpolitikk heter det (7):


Halvere den årlige omdisponeringen av de
mest verdifulle jordressursene innen 2010.



Stimulere kommunene til å utpeke
kjerneområder for landbruk som grunnlag
for kommunale planavklaringer.



Stimulere til regionale planprosesser i byog tettstedsområder, der det trekkes
langsiktige jordverngrenser.



Arbeide for å redusere avgangen av
dyrket mark til samferdselstiltak

Miljøverndepartementet og
Landbruksdepartementet om jordvern
Departementene sendte 22.6.2006 ut brev til
kommuner og fylker med et varsel om
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innskjerping av jordvernet, og det ble samtidig
fastsatt et mål om halvering av omdisponering av
dyrket mark til 5700 daa pr. år. Statens landbruksforvaltning ble også gitt innsigelsesrett til kommunale planer i tilfeller hvor fylkesmann og
fylkeslandbruksstyre ikke er enig (8).

 Diffuse utslipp fra trafikk (ulike miljøgifter som
tungmetaller, PAH knyttet til
forbrenningsmotor, kjøretøy- og asfaltslitasje)
 Akutte utslipp (forurensning knyttet til
uhell/ulykker)
 Salting

Brevet ble fulgt opp den 19.11.2010 hvor kommunene instrueres til å begrense omdisponeringen gjennom arealplaner, spredt utbygging og
dispensasjoner. Det poengteres at det er kommunenes ansvar å følge opp fastsatte nasjonale
jordvernmål gjennom forvaltning av plan- og
bygningsloven og jordloven. Hensynet til jordvern
skal komme inn på et tidligst mulig stadium i
planlegging på kommunalt og regionalt nivå.
Fylkesmannen fikk fra 1.1.2010 fått innsigelsesmyndighet på dette området (9).

Alle disse forurensningsgruppene kan ha
betydning for dyrking av mat.

Relevans
Alle alternativer beslaglegger dyrket jord. Dette
er følgelig i strid med jordvernet. Beslaget må
imidlertid sies å være beskjedent, og dette
området er ikke av de viktigste jordbruksområdene i kommunen.
6.1.2 Forurensning
Vegtrafikk medfører forurensning. Dette kan
grovt sett deles i tre:
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Diffuse utslipp
Tungmetaller og organiske miljøgifter
Det er utført flere undersøkelser omkring betydningen av trafikkforurensing for dyrking av mat
langs veger. Det er sett både på spredning via
luft, tørt støv, partikler løst i vann og vannløselige
stoffer. Det konkluderes med at forurensninger
kun er et problem for grønnsaker som skal gå til
menneskelig konsum. I rapporten ”Tungmetaller i
grønnsaker dyrket langs vei” (10) har man sett på
innholdet av tungmetaller og PAH (polyaromatiske hydrokarboner) i grønnsaker langs veger med
6 000 til 25 000 i årsdøgntrafikk. Ingen prøver
viste overskridelser av aktuelle grenseverdier for
innhold i bladgrønnsaker eller rotfrukter. Det ble
likevel funnet forhøyede verdier i grønnsaker
dyrket nærmere enn 10 meter fra veg. Ut fra
ønsket om så lavt innhold av fremmedstoffer som
mulig anbefales det at man unngår å dyrke blad-
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grønnsaker nærmere enn 20 m fra veger med
over 12 000 i årsdøgntrafikk.
Beregnede mengder er meget usikre og små. Mye
av tungmetallene vil nok være bundet til partikler
og tilbakeholdes i sandfang, grøfter og grunnen
nær vegen. Noe vil også bindes til leirmineraler.
I dag dyrkes det grønnsaker nær E18. Det er ikke
tatt hensyn til eventuell trafikkforurensning i
vurderingene. Uansett vil arealer som kan bli
uegnet for produksjon av bladgrønnsaker, frukt
og bær, fortsatt være et landbruksareal med
potensial for dyrking av fôr og korn.
Asfaltslitasje (vegdekke)
I driftsfasen er asfaltslitasje og eksosutslipp de
dominerende kildene til partikler. Slitasjen av
asfalt er ca. 10–15 g/km pr. kjøretøy med
piggdekk, noe varierende med asfalttype.
Asfaltslitasjen er direkte proporsjonal med
trafikken og antall meter veg med asfaltdekke.
Det er ikke registrert problemer relatert til
jordbruk langs dagens veg som følge av asfaltslitasjen, og det er heller ingen grunn til å tro at
det vil bli problemer langs ny veg. Det hefter
imidlertid en generell usikkerhet til de langsiktige
virkningene av organiske mikroforurensninger.
Akutte utslipp
Risikoen for ulykker med forurensende utslipp
henger i stor grad sammen med tankbil-
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transporter av flytende kjemikalier generelt og
oljeprodukter spesielt. Ulykkesrisikoen vil
generelt synke når vegstandarden øker, men øke
ved økt fart og økt trafikk. Ikke alle ulykker med
farlig gods gir utslipp av flytende stoff, og
mengden er ikke alltid stor.
Vegsalting
Salt (NaCl) brukes for på veg å bedre fremkommeligheten for kjøretøyer om vinteren.
Jordbruk

er ikke funnet sammenhenger mellom dette og
redusert tilvekst. Dette kan imidlertid ikke utelukkes, siden en kan forvente en viss akkumulerende
effekt av ev. tungmetaller.
I forhold til jordbruksproduksjon antas ikke
vegsalting av dette omfanget å ha store negative
konsekvenser. Saltingen foregår om vinteren, og
det meste av saltet vil vaskes ut gjennom vinterhalvåret og vårflommen, slik at det ikke vil være
saltkonsentrasjoner i jorda som vil føre til
avlingsreduksjoner.

I den senere tid er det lagt større fokus på hva
forhøyede verdier av salt i jorden kan medføre i
forhold til jordbruksproduksjon. Forskere ved
Sveriges landbruksuniversitet har dokumentert at
åkerjord kan ta skade av salt (11). Natrium i vegsaltet bryter ned markstrukturen. Effekten blir
den samme som ved jordpakking. Vannet trenger
ikke ned i jorda like bra som før. Resultatet blir
mindre avling og isbrann. Økt konsentrasjon av
natrium er vist inntil 20 meter fra vegkant.
Gjennom jordarbeid som pløying og harving kan
natrium bli spredd over et større areal. Natrium
finnes naturlig i jord, og det kan ta tid før stoffet
akkumuleres og skadene blir synlige.

Vannressurser
Målinger på ulike vegstrekninger har vist at saltkonsentrasjonen i overvannet i snitt ligger 5 til 8
ganger høyere enn bakgrunnsverdiene. På
vinteren er saltkonsentrasjonen langt høyere
(12). Salt er lite skadelig oppløst i vann ved slike
nivåer.

Vegsalting øker også risikoen for utlekking av
fosfor og visse tungmetaller som følger med
leirpartikler i avrenningsvann.

Det er også kjent at vegsalt har ført til at grunnvannsbrønner har blitt ødelagt og at innsjøer er
påført miljøskader som følge av vegsalting.

Undersøkelser viser også at vegsalting kan medføre økt mobilitet for tungmetaller (10), men det

Saltbehovet er foruten temperatur/nedbørsforhold bestemt av vegareal. Siden det nå planlegges
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Betydningen av de ulike spredningsmekanismene
varierer med forholdene på stedet. Saltholdig
overvann kan ledes bort med veggrøftene eller
sige ned i jorda langs vegen. I jorda kan saltet bli
vasket ned, hvis massene er lett gjennomtrengelige, eller følge sjiktninger i jordprofilet (13).
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større vegflater vil saltbehovet øke. På den andre
siden vil tunnelføringer redusere salting siden det
ikke er behov for å salte vegen i tunnel.
Relevans
Siden det er lite dyrket jord og andre naturressurser i influensområdet har forurensning liten
betydning for dette temaet
6.1.3 Andre arealer
Andre arealer som blir påvirket av de ulike
alternativene har brønner. Disse kan bli ødelagt
av tiltaket. Det er her forutsatt at brønner erstattes av tiltakshaver, og dette er derfor ikke ilagt
vekt eller beskrevet nærmere. I senere faser vil
brønner som kan bli påvirket av valgt alternativ
bli nærmere undersøkt.

6.1.4 Arealbeslag

6.1.6 Parsell 1 E18 Oreholt-Høn

Beregnet samlet arealbeslag av de ulike
alternativene er gitt i tabell 6-1. Som det går fram
av tabellen er beslaget begrenset. På parsell 1 er
all dyrket jord som beslaglegges satt av til annet
formål i kommuneplanen, og dette vil dermed gå
ut av produksjon uansett om tiltaket gjennomføres eller ikke. I parsell 2 er det største beslaget
knyttet til Syverstad, der Syverstaddiagonalen tar
mest dyrket jord.
6.1.5 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.

Tabell 6-1: Arealbeslag av fulldyrket jord for de ulike alternativene. Alle tall i dekar.
Parsell 1

Parsell 3.

Parsell 2

Alt. 1.A

Alt. 1.B

Alt. 3.A

Alt. 3.B

Alt. 3.C

Fulldyrket jord,
lettbrukt

12

12

2,0

6,5

14

Fulldyrket jord,
mindre lettbrukt

6,7

6,7

SUM

18,7

18,7

2,0

6,5

6,5

Hvorav allerede
omdisponert

6,7

6,7

2,0

6,5

6,5

Alt. 2.A
27,2

Alt. 2.B
24,7

Alternativ 1.A

Vest for Askerelva legges alternativet i et bebygd
område uten verdier for dette temaet. Ved vestre
tunnelmunning beslaglegges et jorde som
allerede er omdisponert til andre formål. Videre
tunnelføring har begrensede konsekvenser. Men
løsmassetunnel, hovedsykkelveg og bussveg tar
noe over 12 dekar dyrket mark på Hønsjordet.
Samlet arealbeslag er 19 dekar fulldyrket jord. Av
dette er 7 allerede omdisponert i gjeldende
kommuneplan. Framtiden for det lille arealet med
dyrket jord som blir liggende igjen mellom nye
boliger og E18 på Hønsjordet er uvisst, og vil mest
sannsynlig falle ut av produksjon. Her er det
imidlertid forutsatt drift siden det er vist som
landbruksområde i kommuneplanen.
Konsekvensen er liten negativ (–).

Fulldyrket jord,
tungbrukt
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27,2
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Alternativ 1.B

Alternativ 3.B

rundkjøringen til Jørgensløkka beslaglegger 1,6
daa med fulldyrka, lettbrukt jord. Totalt
beslaglegges 14 daa i dette alternativet.
Konsekvensen blir liten til middels negativ (0/–).

Alternativet har som 1.B tunnel fra Lensmannslia,
og det samme jordet beslaglegges. Totalt sett
beslaglegger alternativet 19 daa fulldyrket jord.
Arealbeslaget og konsekvensen er likt som for alt.
1.A.
Konsekvensen er liten negativ (–).

Jordet ved parsellstart som er på 7 dekar vil bli
beslaglagt i sin helhet. Videre tunnelføring
medfører at Fusdal ikke berøres. Jordet er ikke i
drift, og er vist som framtidig boligområde i
kommuneplanen.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ
(0/–).
Alternativ 3.C

6.1.7 Parsell 3 fv. 167 Røykenveien
Alternativ 3.A

Røykenveien utvides med kollektivfelt i begge retninger fra Lensmannslia til kryss med
Jørgensløkka. Utvidet trasé medfører beslag på
ca. 2 daa av dyrket mark i delområdet.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ
(0/–).
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Røykeneveien utvides til fire felt i ny trasé fra
rundkjøringen med Lensmannslia til
tunnelpåhugg vest for brannstasjonen. Ny trasé
går over et jorde på 6,5 dekar, og vil beslaglegge
hele jordet. Jordet er ikke i drift, og er vist som
framtidig boligområde i kommuneplanen.
Røykenveien i tunnel munner ut i et jorde ved
Jørgensløkka på 5,9 dekar. Vegen går i fire felt inn
i rundkjøring, og hele jordet ansees å
beslaglegges/tas ut av drift. Lokalveg fra
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Tabell 6-2: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser innenfor parsell 1 og 3 (Røykenveien). 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)
E18
Delområde

Verdi

Røykenveien

Alt. 1.A
Omfang

Alt. 1B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.A

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.C

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

1. Fusdal-Bondi

L

Intet til lite
negativt

0/–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet til lite
negativt

0/–

2. Jørgensløkka

S

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Lite til middels
negativt

––

3. Hønsjordet

L

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Samlet konsekvens

–

–

0/-

0/–

–/– –

Rangering

2

2

2

3

4

En rangering av alternativene på parsell 1 fra best
til dårligst er:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 1.A og 1.B
Begge alternativene medfører en negativ
konsekvens sammenliknet med 0-alternativet,
som er rangert som nr. 1.
For parsell 3 Røykenveien er rangeringen som
følger:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 3.A
3. Alternativ 3.B
4. Alternativ 3.C

alternativ 3.B blir 7 daa dyrket mark beslaglagt.
Alternativ 3.A er derfor rangert foran 3.B. Disse
arealene er allerede omdisponert i
kommuneplanen, og medfører ikke noe nytt
beslag i så måte. Grunnen til at alt. 3.A og 3.B
likevel rangeres etter 0-alternativet er fordi disse
omdisponeringene ennå ikke er realisert.
Alternativ 3C fører til størst beslag av areal og
ulemper for landbruket, hovedsakelig ved
Jørgensløkka, og er rangert sist. Alle alternativene
medfører negative konsekvenser sammenliknet
med 0-alternativet, som er rangert som nr. 1.

Alternativ 3.A og 3.B har samme konsekvens, men
skiller seg fra hverandre i arealbeslag. I alternativ
3.A beslaglegges 2 daa dyrket mark, mens i
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6.1.8 Parsell 2 E18 Høn-Slependen
Alternativ 2.A

gartneriet og arealene rundt vil gå tapt. Det totale
arealbeslaget for alternativet er 27,2 daa.
Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –).
Alternativ 2.B

fulldyrket jord. På Ravnsborg er konsekvensene
de samme som i alternativ 2. Omlegging av
krysset medfører at dagens avkjøringsrampe fra
E18 mot Asker sentrum blir lagt noe lenger bort
fra gartneriet. Det totale arealbeslaget for
alternativet er 24,7 daa.
Konsekvensen er middels negativ (– –).

På Hofstad vil 1 dekar dyrket mark gå tapt.
Tiltaket medfører altså noen arealinngrep, og
dette vil ha en viss negativ konsekvens for
gartneridriften, men inngrepene er såpass små at
virksomheten kan opprettholdes. Det dyrkes i dag
grønnsaker ganske nær E18. Denne situasjonen
endres ikke med alternativet. Ny samleveg/bussveg parallelt med E18 tar beslag ca. 4 dekar
fylldyrket jord i utkanten av jordene på Syverstad.
Tilkoblingen mellom Slemmestadvegen og ny
lokalveg (dagens E18) skjærer gjennom jordene. I
tillegg til det rene arealbeslaget og mer tungvint
drift blir det her liggende noe dyrket jord mellom
ny veg og Grønlia/Syverstaddammene. Denne vil
sannsynligvis falle ut av produksjon og er derfor
inkludert i arealbeslaget. Hovedsamleveg med
ramper og ny lokalveg vil gå der gartneriet på
Ravnsborg ligger i dag og kreve innløsing av hele
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E18 legges i tunnel forbi delområdet, og mye av
trafikken vil dermed forsvinne. Dagens ÅDT er
60 000, og beregningene viser at den vil bli
15 000 ved ny situasjon. Med dette vil
trafikkrelatert forurensning reduseres på Hofstad,
og forholdene for grønnsaksdyrking bli bedre.
Hovedsykkelveg som legges parallelt med dagens
E18 medfører imidlertid noe beslag ved Hofstad,
og ca. 3 dekar fulldyrket jord beslaglegges.
Tilkoblingen mellom Slemmestadvegen og ny
lokalveg (dagens E18) skjærer gjennom jordene
på Syverstad. I tillegg til det rene arealbeslaget og
mer tungvint drift blir det her liggende noe dyrket
jord mellom ny veg og
Grønlia/Syverstaddammene, som sannsynligvis vil
falle ut av produksjon og dermed er inkludert i
arealbeslaget. Beslaget er beregnet til 17 dekar
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Tabell 6-3: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser 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
E18 alt. 2.A

E18 alt. 2.B

,

Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

4. Hofstad

M/S

Lite negativt til intet

0/–

Intet

0

5. Syverstad

S

Middels negativt

– –/– – –

Middels negativt

– –/– – –

6. Ravnsborg

M/S

Intet

0

Intet

0

Samlet konsekvens
Rangering

– /– –

––

2

3

For parsell 2 er rangeringen som følger:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 2.A
3. Alternativ 2.B
Begge alternativene medfører en negativ
konsekvens sammenliknet med 0-alternativet,
som er rangert som nr. 1. Alternativ 2.A er
rangert som nr. 2. De største negative
konsekvensene av tiltaket er knyttet til
arealbeslag og ulemper for landbruket på
Syverstad. Alternativ 2.B havner nederst på
rangeringen. Bedrede forhold for
grønnsaksdyrking på Hofstad trekker noe opp,
men arealbeslaget på Syverstad gjør at den
samlede konsekvensen for alternativet vurderes
som middels negativ.
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6.2

Konsekvenser i anleggsperioden

Anleggsvirksomhet vil gi forbigående problemer
for jordbruket. Det kan bli nødvendig å ta i bruk
dyrkete arealer til midlertidige lagerområder,
deponier og anleggsveger. Dette vil gi ulemper
som den enkelte må få erstattet.
6.3

Usikkerhet

Det er usikkerheter knyttet til arealberegningen
som er benyttet. De ulike alternativene er ikke
planlagt i detalj, og det kan også være noen
feil/unøyaktigheter i markslagsdataene. Siden
dette temaet er lite konfliktfylt bedømmes denne
usikkerheten å være så liten at den ikke har
betydning i konsekvensvurderingen totalt sett.
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Avbøtende tiltak

7.1.1 Detaljplanlegging
Valgt alternativ vil bli detaljert i regulerings/detaljplan og byggeplan. Det er viktig at en da
ser på mulighetene for å begrense arealbeslaget
av dyrket jord ved å optimalisere veglinjen. Dette
må gjøres i samarbeid med de berørte
grunneierne.
7.1.2 Nydyrking
En kan tenke seg nydyrking i regi av tiltakshaver
for å begrense eller unngå tap av dyrket ord. I
dette området er det imidlertid få eller ingen
arealer som er dyrkbare.
7.1.3 Informasjon
Et godt avbøtende tiltak i forhold til jordbruket er
informasjon. Byggherre må informere berørte
grunneiere godt og i god tid før anleggsstart. De
enkelte har da mulighet til å planlegge driften i
forhold til anleggsarbeidet.
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8

Oppfølgende undersøkelser

8.1

YM-plan

I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal
det utarbeides en YM-plan (ytre miljø) for å sikre
at nødvendige hensyn blir tatt gjennom anleggsfasen. Hovedformålet med YM-planen er å sørge
for at alle krav til det ytre miljøet blir videreført
fra reguleringsplan og ivaretatt i kontraktene.
Dette kan gjelde alt fra ivaretakelse av sårbar
natur og dyreliv, forurensning til anleggsstøy,
linjeføring og estetikk. Innenfor Ytre Miljø er det
flere forhold som er relevant for tema
naturressurser.
8.2

Detaljering

Når endelig trasé er valgt, må konsekvenser for
hver enkelt gård undersøkes mer detaljert for å
finne avbøtende tiltak. Eksempelvis må det ses
mer detaljert på landbrukskryssinger og behov for
driftsveger. Endelig trasévalg vil også medføre
planlegging av anleggsveger, riggområder, og
massedeponier.
8.3

Brønner

Valgt alternativ kan komme i berøring med
brønner. Brønner må kartlegges i senere
planfaser, og berørte brønner erstattes.
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