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Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

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 konsekvens¬utredning etter plan- og bygningslovens kap. VII-a. Formell
avklaring for ny vegtrasé skal skje gjennom godkjenning av
kommunedelplanen i Asker kommune.

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

Foreliggende rapport er hovedrapporten med planbeskrivelse og
oppsummering av konsekvensutredning for tiltaket.
Hos Statens vegvesen Region øst er Knut Gløersen prosjektleder og Sølve Jerm
planprosessleder.
Til å gjennomføre planarbeidet har Statens vegvesen Region øst engasjert
Multiconsult AS. Arbeidet ble utført i perioden november 2012 til desember
2015.
Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært Gunnar Bratheim.
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0

Sammendrag
Dårlig tilrettelegging for buss

0.1

Innledning

E18 går gjennom Asker kommune fra Lierskogen i
Lier kommune i Buskerud til Bærums grense ved
Slependen. Strekningen gjennom Asker inngår i
planarbeidet for Vestkorridoren, som brukes som
betegnelse på E18 mellom Framnes i Oslo og
Asker sentrum. Vegstrekningen er en svært viktig
nasjonal transportkorridor, samtidig som den er
den sentrale transportåren for lokal og regional
trafikk vest for Oslo.
0.1.1

Prosjektutløsende behov

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

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

SIDE 6

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

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

Dagens situasjon i E18-korridoren gjennom Asker
er preget av langvarige rushperioder og hyppige
sammenbrudd som følge av trafikkuhell og andre
hendelser. For næringslivet gir forsinkelsene store
tap ved økt transporttid, forsinkete leveranser og
dårlig forutsigbarhet.
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0.2
0.2.1

Mål for tiltaket
Mål for E18-korridoren i Asker

Prosjektet E18-korridoren i Asker tilrettelegger for
et bedre transportsystem, med fokus på kollektivog sykkeltransport langs korridoren og byutvikling
rundt kollektivknutepunktene. Prosjektet er også
et lokalmiljøprosjekt som skal redusere
barrierevirkning, støy og lokal forurensing.
Fastsatte mål for tiltaket er som følger (1):
 Ny løsning for E18 skal gi bedre
fremkommelighet og bedre flyt for
næringstrafikken.
 Ny løsning for E18 skal sikre god
fremkommelighet for sykler og busser, inn til
jernbanestasjonene og parallelt med E18.
Løsningen skal bidra til en bedre trafikkfordeling og samhandling mellom sykkel, buss og tog.
 Ny E18 skal bidra til en aktiv byutvikling, med
handel, service, bolig og arbeidsplasser i
Holmen og Asker sentrum i den hensikt å
overføre vesentlige deler av transportbehovet
fra privatbil til buss / jernbane. Løsninger
forutsetter å redusere barriereeffektene slik at
flere ønsker å gå, sykle og ta i bruk et bedret
kollektivtilbud.
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0 Sammendrag

 Ny E18 og nye lokalveger skal i størst mulig
grad redusere støy, forurensning og
barriereeffekter som er skapt av veitrafikk.
 Krav til god beredskap ved et stengt
hovedvegnett skal oppfylles.

0.3

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.

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

mellom kryss er det gjennomgående ramper på
utsiden, slik at det blir til sammen 4+4 felt og en
vegbredde på 39 m.

Sikkerhetskrav i tunneler er dimensjonerende for
planlagt kapasitet på E18. Øst for Fusdal er trafikkmengden så stor at det kreves 3+3 felt i tunnel, og
også veg i dagen må derfor ha 3 felt i hver retning
fra Fusdal til Slependen (mot 5 felt for ordinær
biltrafikk i dag, tre vestgående og to østgående).
Vegbredden er 32 m. På vekslingsstrekning

Vest for Fusdal planlegges E18 i alternativ 1.A med
4 felt (som i dag). Vegbredden for firefelts veg er
25 m. I alternativ 1.B er det 6 felt, med 3+3 felt i
tunnel, der ett felt i hver retning er knyttet til
lokale ramper på begge sider av tunnel, og ikke er
gjennomgående på E18. Dette skyldes at det er
fullt kryss på Fusdal i alternativ 1.B, men ikke i 1.A.

Tiltaket omfatter:
 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen.
 Planskilte kryss for E18 ved Drengsrud/
Oreholt, Fusdal, Holmen/Nesbru og Slependen.
 Bussveg langs E18 korridoren.
 Nødvendig parallellveg/hovedsamleveg for
strekninger hvor E18 går i tunnel.
 Ny Røykenvei fra Lensmannslia til E18.
 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra
Drengsrud til Slependen.
 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til
E18/hovedsamleveg.
I tilknytning til bussvegen planlegges også ny
bussterminal med økt kapasitet ved Asker stasjon.
Videre inngår nødvendig omlegging av lokalveger
og gang- og sykkelforbindelser.
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Figur 0-1: Normalprofil for 4-felts E18

Figur 0-2: Normalprofil for 6-felts E18
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0.3.2 Hovedsamleveg
Hovedsamlevegen, som også skal fungere som
omkjøringsveg for E18 ved stengt tunnel, skal i
utgangspunktet ha 2+2 felt ifølge vegnormalenes
krav. Det kan imidlertid bli aktuelt å bygge
hovedsamlevegen med 1+1 felt på hele eller deler
av strekningen ut fra et ønske om å redusere
tilgjengelig kapasitet for privatbil.

Vegen er i kommunedelplanfasen planlagt med 2
+ 2 felt, for å reservere tilstrekkelig areal for ulike
løsninger. Samlet vegbredde for 4 felt er 16-18
meter, 2 felt 13 meter. Aktuelle tverrsnitt er vist i
figur 0-3 og figur 0-4. I sentrum er det lagt til
grunn et firefelts gateprofil for hovedsamlevegen.
Gateprofil kan også være aktuelt for hovedsamleveg på flere strekninger, dette vil vurderes
nærmere i den mer detaljerte planleggingen.

0.3.3

Hovedsykkelveg

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

Figur 0-3: Normalprofil for hovedsamleveg med henholdsvis fire felt og to felt

Figur 0-5: Tverrprofil for hovedsykkelveg

Figur 0-4: Normalprofil for hovedsamleveg med fire felt og gateutforming, to ulike varianter
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0.3.4

Kollektivsystem

Et av hovedmålene for utbygging av ny E18 er å
forbedre framkommeligheten for kollektivtrafikken. Det er derfor lagt vekt på å utvikle
løsninger med et separat system for
kollektivtrafikk. Målet er at kollektivtrafikken skal
være uavhengig av framkommelighet på E18, som
i perioder forventes å kunne være dårlig også i
framtidig situasjon.
I planarbeidet for E18-gjennom Asker foreslås det
derfor som hovedprinsipp å legge kollektivtrafikken på en egen gjennomgående bussveg som
er skilt fra trafikkstrømmene på E18.

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

Ny kollektivterminal i Asker

Som en del av prosjektet er det utarbeidet et
forslag til ny kollektivterminal i Asker.
Det er sett på to ulike plasseringer, avhengig av
vegløsningen for E18 og tilhørende hovedsamleveg. I begge løsninger er terminalen dimensjonert
med 10 plattformer, og mulighet for å ha inntil 20
busser på terminalområdet samtidig. Det skal
tilrettelegges for sykkelparkering på
terminalområdet.
Utformingen av terminalen er ikke endelig
detaljert på dette planstadiet.

Figur 0-6: Tverrprofil for bussveg

Bussvegen er ment å fungere både for ekspressbusser og lokalt stoppende busser. Det er derfor
lagt opp til høyere skiltet hastighet på bussveg enn
på hovedsamleveg der dette er mulig å få til.
Bussvegen vil ikke være tilgjengelig for andre
kjøretøyer enn buss. Taxi, el-biler m.m. vil bli
henvist til det ordinære vegnettet.
Den gjennomgående bussvegen er planlagt med
en bredde på 8,5 til 9,5 meter inklusive skulder.
Bussvegen vil ha planskilte kryssinger alle steder
hvor den krysser veger med stor trafikk. Mindre
adkomstveger kan krysses i plan, men det vil da
være lysregulering som gir stoppsignal for bil når
bussen kommer.
Figur 0-7: 3D-illustrasjon som viser bussterminal
i alt. 1.A
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Figur 0-8: 3D-illustrasjon som viser bussterminal
i alt. 1.B
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Figur 0-9: Trasé for bussveg
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0.3.5 Oversikt parsellinndeling og alternativer
Valg av løsninger forbi Asker sentrum og den
østlige delen mellom Høn og Holmen kan vurderes
uavhengig av hverandre. E18 er derfor delt i to
parseller: Drengsrud–Høn og Høn–Slependen. For
disse parsellene er det utarbeidet ulike løsninger
Røykenveiens nordre del behandles som parsell 3,
mens påkobling av Slemmestadveien inngår i
løsningen på parsell 2.
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

Parsell 2 E18 Høn–Slependen

For E18 parsell 2 mellom Høn og Slependen er det
utredet to alternativer:
 Alternativ 2.A: E18 med tunnel Holmen–
Nesbru

Alternativ 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.B: E18 med tunnel Haga–Nesbru
Begge alternativer inkluderer ny tilkobling av
Slemmestadveien med Syverstaddiagonalen.
Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

 Alternativ 3.A: Kollektivfelt langs dagens veg
fra Lensmannslia til Fusdal
 Alternativ 3.B ny veg i tunnel Lensmannslia–
Fusdal
 Alternativ 3.C ny veg i tunnel Lensmannslia–
Jørgensløkka

 Alternativ 1B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal

Figur 0-10: Oversikt parsellinndeling
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Figur 0-11: Samlekart for alternativer E18
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0.3.6

Alternativer parsell 1 E18 Drengsrud–
Høn

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

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, med ulikt antall felter
i vestgående retning. Kobling med 2.B krever fire
felt vestover. De to variantene har sykkelveg
henholdsvis nord og sør for E18.
lenger vest enn alternativ 1.A. E18 har seks felt på
strekningen, da løsningen krever at ramper fra
Drengsrud er gjennomgående til Fusdalkrysset.
Tunnelene vil ha to separate løp.

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 500 m lang tunnel under Hagaløkka
fram til Hagaløkkveien. Det etableres nye bruer
over jernbanen og Askerelva sør for eksisterende
bruer, og E18 går deretter inn i en ny tunnel
mellom Lensmannslia og Asker vgs. Denne tunnelen blir om lag 1 000 m lang og munner ut ved
Jørgensløkka øst for Fusdal. E18 har fire felt på
strekningen (som i dag), og tunnelene vil ha to
separate løp.
I vest vil nytt rampesystem på Drengsrud koble
E18 til hovedsamleveg i dagens E18-trasé og
lokalvegnettet. I øst vil ramper fra hovedsamlevegen kobles på E18 like øst for
tunnelmunningen ved Jørgensløkka. Disse
fortsetter som egne felt på E18, slik at E18 videre
mot Høn vil ha 6 felt (mot 4 og 5 felt i dag).
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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

I vest vil nytt rampesystem på Drengsrud koble
E18 til hovedsamleveg i dagens E18-trasé og

Tabell 0-1: Mengder og kostnader for utredningsalternativene på parsell 1. Anleggskostnader er oppgitt
med prisnivå 2015
Mengde
Veglengde E18 (m)
- derav bru (m)

Alternativ 1.A

Alternativ 1.B

3415

3445

210

0

1750 / 51%

1825 / 53%

Veglengde hovedsamleveg (m)

2530

2780

- derav bru (m)

434

380

36 / 1%

36 / 1%

Lengde bussveg

3300

3180

Lengde hovedsykkelveg

2960

3050

Innløsning eiendommer

6 eneboliger
1 bensinstasjon
3 kontor/næring

15 eneboliger
1 kontor/næring

Anleggskostnad (mill. kr)

6 900

7 250

- derav tunnel/lokk(m/%)

- derav tunnel/lokk (m/%)
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lokalvegnettet tilsvarende som i alt. 1.A. I øst vil
det etableres et fullt kryss på Fusdal, med ramper
både vestover og østover. Ramper fra hovedsamlevegen går planskilt under ramper til
Røykenveien og lokalvegsystemet. De etableres
tilknytninger til lokalvegnettet på begge sider av
kryssområdet, og disse vil også fungere som
adkomst til framtidig utbygging på Hønsjordet og
Jørgensløkka
Sør for Hønsjordet etableres en bred bru for gangog sykkeltrafikk ved Undelstad og et lokk over
E18ved Høn, om lag 135 meter langt. Disse
demper barriereeffekten og gir mulighet for
kryssing.
0.3.7

begrenset kapasitet enn alt. 3.B og 3.C, etableres
det ikke planskilt kryss med hovedsamlevegen.
For gang- og sykkeltrafikken vil det etableres
gjennomgående gang- og sykkelveg langs Røykenveien-Bleikerveien mot sentrum. Samtidig vil
traseen langs Lensmannslia oppgraderes. 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.
Alternativ 3.B: Ny veg i tunnel fra Lensmannslia til
Fusdal

Alternativer parsell 3 fv. 167
Røykenveien

Alternativ 3.A: Kollektivfelt langs dagens veg

dagens trasé fra Lensmannslia til tunnelpåhugg
ved brannstasjonen. Her etableres også ramper
mot Bleikerveien, som går på hver side av portalen
og opp på tunneltaket, til eksisterende kryss
Røykenveien–Bleikerveien. Både sentrumsrettet
trafikk og E18-rettet trafikk vil ledes ned i
tunnelen fram til Fusdal. Tunnelen har to løp og
blir 640 m lang. Ved nordre påhugg rett etter
kryssing under Jørgensløkka ledes et av feltene fra
hvert løp til rundkjøringen med hovedsamlevegen.
De to feltene med E18-rettet trafikk rampes
planskilt inn på hovedsamlevegen.
Busstrafikken vil få kollektivfelt sør for rundkjøringen med Lensmannslia og følger deretter
Bleikerveien mot sentrum. Fra krysset Bleikerveien–Jørgensløkka stenges Bleikerveien for
gjennomkjøring mot sentrum for ordinær trafikk.
Røykenvei i tunnel i alternativ 3.B kan kun
kombineres med alternativ 1.A for E18.

Røykenveien vil i alternativ 3.B utvides til fire felt i
Tabell 0-2: Mengder og kostnader for utredningsalternativene på parsell 3 Røykenveien. Anleggskostnader
er oppgitt med prisnivå 2015
Røykenveien vil i alternativ 3.A utvides med
kollektivfelt i begge retninger fra Lensmannslia til
kryss med Jørgensløkka. Bleikerveien fortsetter
som kollektivveg mot sentrum, mens biltrafikk
følger Jørgensløkka, som legges om i ny trasé fram
til rundkjøring på hovedsamlevegen ved Fusdal.
Siden Røykenveien i denne løsningen vil ha mer
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Mengde
Veglengde fv. 167 (m)

Alternativ 3.A

Alternativ 3.B

Alternativ 3.C

1090

1415

1380

- derav bru (m)

0

0

0

- derav tunnel (m/%)

0

640 / 45%

1000 / 72%

Innløsning eiendommer

2 eneboliger
1 kontor/næring

2 eneboliger
1 leilighetsbygg
1 kontor/næring

2 næringsbygg

Anleggskostnad (mill. kr)

530

940

1 290

Desember 2015

123134-PLAN-RAP-008

Statens vegvesen Region øst
0 Sammendrag

Alternativ 3.C tunnel fra Lensmannslia til Jørgensløkka

0.3.8

Alternativer parsell 2 E18 Høn–
Slependen

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

Røykenveien vil i alternativ 3.C utvides til fire felt i
ny trasé fra rundkjøringen med Lensmannslia til
tunnelpåhugg vest for brannstasjonen. Dagens
Røykenvei knyttes til Bleikerveien som lokalveg.
Tunnelen har to løp og blir 1,0 km lang. Den
munner ut i skråningen nord på Jørgensløkka, like
ved nytt kryss på E18. Rundkjøring gir forbindelse
til ramper vestover og østover på E18 og lokalt
vegnett.
Busstrafikken vil få kollektivfelt sør for
rundkjøringen med Lensmannslia og følger
deretter Bleikerveien eller Lensmannslia mot
sentrum.
Røykenvei i tunnel i alternativ 3.C kan kun
kombineres med alternativ 1.B for E18.

I alternativ 2.A vil E18 følge dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram mot Grønlia.
Fra Hønsjordet til Grønlia utvides tverrprofilet til
fullverdig 6-felts veg med skulder. Dagens veg har
4/5 felt for bil og 1 for kollektiv, slik at dette
krever kun mindre inngrep. Men bussveg og
sykkelveg sør for E18 vil medføre inngrep i
bebyggelsen.
Rett vest for Grønlia kobles det på felter fra
Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) på E18,
og det fører derfor til behov for 4+4 felt på
vekslingsstrekningen fram til Holmen.
Rett vest for dagens Holmenkryss senkes
veglinjen, før E18 går inn i en 1,1 km lang
fjelltunnel fram til Nesbru. Tunnelen bygges med
to løp med 3 felt i hvert, som er minste tillatte
profil ved denne trafikkmengden. Ved begge
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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.
Fra Holmen til Nesbru blir det hovedsamleveg
med 4 felt (ev. 2 felt) i dagens E18-trasé. Ved
Nesbru, etableres rundkjøring med forbindelse til
Billingstadsletta.
Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i
dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også være
forbindelsen til E16.
Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil
kunne passere.
Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i
Slemmestadveien, krysser jordet nord for dagens
veg, går inn i en kort tunnel (200 m) under
Syverstad gård og fortsetter over jordet nord til
E18.
Det etableres lokk over E18 ved Hofstad skole og
Holmen kirke, samt korte lokk/brede gangbruer
ved Grønlia og Ravnsborg.
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Alternativ 2.B E18 i tunnel Haga–Nesbru, med
Syverstaddiagonalen

vil det være 3 felt i østgående retning, og 4 felt i
vestgående retning. Ved Haga tar det av ramper til
hovedsamleveg i dagens E18-trasé. E18 går så inn i
tunnel gjennom et skrått påhugg vest for Hofstad
skole. Tunnelen vil være 2,5 km lang og munner ut
ved Nesbru samme sted som 2.A. Tunnelen
bygges med to løp med 3 felt i hver. Som i alt. 2.A
vil ramper fra hovedsamlevegen kobles på øst for
tunnelen, og fortsette som det 4. feltet i hver
retning videre mot Slependen. Løsningen for
Slependen er identisk med 2.A.

Alternativ 2.B vil E18 følge dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram til Haga. Her
Tabell 0-3: Mengder og kostnader for utredningsalternativene på parsell 2, samt for Slependkrysset.
Lengde for E18 i Slependkrysset gjelder fram til fjellpåhugg for Slependentunnelen. Anleggskostnader er
oppgitt med prisnivå 2015.
Mengde
Veglengde E18 (m)
- derav bru (m)
- derav tunnel/lokk (m/%)
Veglengde hovedsamleveg (m)
- derav bru (m)

E18 alt. 2.A

E18 alt. 2.B

Slependkrysset

4310

4270

1020

280

210

0

1350 / 31%

2894 / 67%

100/ 10%

2120

2820

1790

56

0

230

18 / 0%

73 / 4%

0

Lengde bussveg

4975

5215

1320

Lengde hovedsykkelveg

5470

5440

1450

Innløsning eiendommer

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

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

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

7 000

7 600

2 350

- derav tunnel/lokk (m/%)

Anleggskostnad (mill. kr)
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Hovedsamlevegen fra E18 ved Haga legges med 2
felt og brede skuldre i dagens E18-trasé fram til
Grønlia hvor den flettes sammen med
Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) til en
firefelts hovedsamleveg i dagens E18 videre mot
Holmen. Dagens Holmenkryss erstattes av en stor
rundkjøring, som gir forbindelse til Kirkeveien og
lokalvegnettet på Holmen.
Fra Holmen til Nesbru fortsetter hovedsamlevegen i dagens E18-trasé fram til rundkjøring ved
Nesbru, med forbindelse til Billingstadsletta, før
den 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.
Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i
Slemmestadveien ved vestre del av jordet på
Syverstad. Vegen 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.
Det etableres et kort lokk over E18 ved Hofstad
skole og et lengre lokk ved Holmen kirke, samt
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korte lokk/brede gangbruer ved Grønlia og
Ravnsborg.

dagens løsning brytes i forbindelse med kryssene
og bussene blokkeres av på- og avkjørende trafikk.
Beregninger for referansesituasjon i 2030 viser at
disse trafikale problemene stadig blir verre, og
vegnettet vil bli overbelastet. Rushtiden vil bli
enda lenger enn den er i dag, og reisetiden vil øke
for alle trafikantgrupper.

Figur 0-12: Lokk ved Hofstad skole i alt. 2.A

Figur 0-13: Lokk over hovedsamleveg ved Hofstad
skole i alt. 2.B
0.3.9

Trafikale virkninger

Dagens vegnett i Vestkorridoren er svært belastet,
og flere steder oppstår det saktegående trafikk og
køer i rushtiden, som strekker seg opp mot 3 timer
både morgen og ettermiddag. Dette gir forsinkelser også for busstrafikken, da kollektivfeltet i
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For å nå målene om by- og stedsutvikling, bedre
lokalmiljø og bedre framkommelighet for næringstrafikk og kollektivtrafikk, er det nødvendig å legge
E18 i tunnel på deler av strekningen, i første rekke
forbi Asker sentrum. Som beskrevet i kapittel 0.3.1
må de nye vegløsningene dermed dimensjoneres
med minimum den kapasiteten som kreves for å
tilfredsstille sikkerhetskrav for vegtunnelene.
Dette gir noe kapasitetsøkning på E18, i tillegg til
at tunnelstrekningene får en parallell
hovedsamleveg.
Modellberegninger for de ulike alternativene viser
at de nye vegløsningene gir et vegnett med bedre
flyt enn 0-alternativet, og reduserte forsinkelser. I
disse beregningene er det imidlertid benyttet
samme makstimefordeling som for alternativ 0 og
dagens situasjon. Dersom kapasiteten på vegnettet blir bedre, vil sannsynligvis rushperioden
kortes inn. Dette betyr at rushtidstrafikken vil
fordeles over en kortere periode. Følsomhetsberegningene, som er gjort for å gjenspeile denne
effekten, viser at man da vil få noe redusert
avvikling i makstimen, også på det nye vegnettet.
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Som en sammenlikning er det beregnet
gjennomsnittshastighet og reisetid mellom Asker
og Sandvika i morgenrushet (jf.tabell 0-4).
Tabell 0-4: sammenlikning reisetid (min) og
hastighet (km/t), Asker – Sandvika
Reisetid
(min)

Gj.snitt
hastighet
(km/t)

Dagens situasjon
fri flyt 2010

6 min

80 km/t

Dagens situasjon
morgenrush 2010

22 min

25 km/t

Referanse alternativ 0
morgenrush 2030

>25 min

< 20 km/t

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

7 min

76 km/t

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

8 min

66 km/t

0.3.10

Støy og luftforurensning

Støy

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

Gul sone
Lden 55-65 dB

Rød sone
Lden >65 dB

Parsell 1 og 3
0

1579

388

1.A+3.B

915

31

1.B+3.C

775

42

1.A + 3A

918

32

Parsell 2
0

1293

199

2.A

881

62

2.B

688

70

Slependen
0

477

43

2.A/2.B

424

30

Beregningsresultatene viser at alle alternativer gir
god støymessig effekt i forhold til 0-alternativet.
På parsell 1 gir alternativ 1.B færre boliger i rød og
gul sone enn 1.A. Dette skyldes at tunnelen under
jernbanen reduserer støy for boligområdene på
begge sider av jernbanen/ Askerelva, dvs. deler av
Borgen, Hagaløkka og Fredtunveien. 1.B gir på den
andre siden noe mer støy i området vest for
Hønsjordet (bl.a. Asker terrasse, Vipeveien). Dette
vil imidlertid kunne reduseres noe dersom det
bygges næringsbebyggelse rundt det nye
kryssområdet, slik det legges opp til i
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kommunedelplanen. Kryssområdet ved Fusdal i
1.B og 3.C gir også noe mer støy i planlagte
utbyggingsområder på Hønsjordet og Jørgensløkka
enn 1.A, men igjen vil foreslått næringsbebyggelse
rundt kryssområdet gjøre denne forskjellen
mindre.
Alternativ 3.C gir færrest antall boenheter i
støysonene på parsell 3. Mellom Røykenveien i
tunnel alt. 3.B og Røykenveien med kollektivfelt
langs dagens veg i alt. 3.A er det mindre
forskjeller, da det er lagt inn omfattende
skjerming langs alt. 3.A.
Også på parsell 2 gir begge alternativer positiv
støymessig effekt i forhold til 0-alternativet.
Alternativ 2.B med lengst tunnel gir færrest antall
boenheter i støysonene. De største forskjellene
mellom alternativene er i områdene ved Haga og
Grønlia. I alternativ 2.B vil det meste av Grønlia
ligge utenfor rød sone, mens vestre del av Grønlia
fremdeles vil være i rød sone (som i alt. 0) i
alternativ 2.A.
På Slependen er det støyreduksjoner langs dagens
E18 øst for tunnelpåhugget og noe redusert
støyutslag innover Nesøya. Med optimalisering av
skjermingsløsninger i neste planfase bør det være
mulig å komme ytterligere ned i støynivå.
Luftforurensning

Beregningene viser at forurensningssituasjonen vil
forverres i 0-alternativet, som følge av økt trafikk.
Utslippene av nitrogendioksider vil bli noe lavere
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som følge av reduserte utslipp fra kjøretøyene,
men partikkelutslippene, som i hovedsak kommer
fra vegbaneslitasje, vil øke.
På parsell 1 gir begge alternativ for E18 en
betydelig reduksjon sammenliknet med 0alternativet. Årsaken til dette er
tunnelstrekningene.
Tabell 0-6: Antall boenheter i rød og gul sone for
luftkvalitet i alle alternativer i 2030
Luftforurensningssone iht T-1520
Alternativ

Gul sone

Rød sone

Parsell 1 og 3
Dagens veg

42

0

Alternativ 0

69

0

1.A+3.A

24

0

1.A+3.B

23

0

1.B+3.C

24

0

Parsell 2
Dagens veg

199

52

Alternativ 0

221

25

2.A

166

4

2.B

139

4

Slependen
Dagens veg

63

1

Alternativ 0

38

1

2.A/2.B

67

1
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Figur 0-14: Støysonekart alt. 0 parsell 1

Figur 0-15: Støysonekart alt. 1.B og 3.C

Figur 0-16: Støysonekart alt. 0 parsell 2

Figur 0-17: Støysonekart alt. 2.A
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På parsell 3 er Røykenveien i tunnel (3.B og 3.C)
noe bedre enn Røykenveien langs dagens veg
(3.A), men det er generelt få boliger i rød og gul
sone her.
På parsell 2 gir begge alternativer en stor
reduksjon i antall boenheter i rød og gul sone
sammenliknet med 0-alternativet, og reduksjonen
er noe større i alternativ 2.B enn i alternativ 2.A,
som følge av lengre tunnelstrekning.
På Slependen vil antall boenheter i gul sone øke
noe sammenliknet med alternativ 0, selv om
sonene minker i areal. Dette skyldes ny veg flyttes
noe nærmere bebyggelsen nord for E18.

0.4

Samfunnsøkonomisk analyse

Den samfunnsøkonomiske analysen er gjort i
henhold til metodikken i Statens vegvesens
håndbok 140 Konsekvensanalyser.
0.4.1

Prissatte konsekvenser

Sammenstilling av prissatte konsekvenser for ulike
kombinasjoner av løsninger på parsell 1, 2 og 3 er
vist i tabell 0-7.
Beregningene viser at alle alternativene kommer
ut med negativ netto nytte. Trafikalt sett er
alternativene like, så investeringskostnadene er
den viktigste parameteren som skiller
alternativene. Analysen viser følgende
hovedforskjeller:

Tabell 0-7: Sum prissatte konsekvenser totalt i analyseperioden. Positive tall betyr reduserte kostnader. Mill.
2016-kr
Kombinasjon

AAB

AAA

ABB

BAA

BAC

Alternativer

1.A+2.A+3.B

1.A+2.A+3.A

1.A+2.B+3.B

1.B+2.A+3.A

1.B+2.A+3.C

Trafikanter og transportbrukere
Lette biler

2376

2376

2376

2376

2376

Godstransport

1718

1718

1718

1718

1718

Kollektivtrafikanter

5942

5942

5942

5942

5942

Gående og syklende

572

572

572

572

572

10 608

10 608

10 608

10 608

10 608

Kollektivselskaper

0

0

0

0

0

Bompengeselskaper

0

0

0

0

0

Sum

0

0

0

0

0

-14 507

-14 101

-15 107

-14 430

-15 192

Drift og vedlikehold

-2 023

-2 023

-2 023

-2 023

-2 023

Overføringer

-1 743

-1 743

-1 743

-1 743

-1 743

247

247

247

247

247

-18 026

-17 620

-18 626

-17 949

-18 711

Ulykker

245

245

245

245

245

Støy

356

368

383

384

372

36

36

42

35

36

-80

-80

-80

-80

-80

Skattekostnad

-3 605

-3 524

-3 725

-3 590

-3 742

Sum

-3 048

-2 955

-3 135

-3 006

-3 169

-10 466

-9 967

-11 153

-10 347

-11 272

-0,58

-0,57

-0,60

-0,58

-0,60

Sum
Operatører

Det offentlige
Investeringer

Skatte- og avgiftsinntekter
Sum
Samfunnet for øvrig

Lokal luftforurensning
Klimagassutslipp

Netto nytte
Netto nytte pr. budsjettkrone
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0.4.2

Ikke-prissatte konsekvenser

Landskapsbilde
Verdi

Det er vurdert verdi for i alt 29 ulike delområder.
Områdene som har fått høyest verdi er GrønliaSyverstad, Asker sentrum, Føyka og Vestre NesHolmen kirke. Grønlia/Syverstadskogen har verdi
som et grøntområde i tettbebyggelsen. Syverstad
gård med alléer langs Syverstadveien og det
omkringliggende området utgjør et kulturlandskap
med gode visuelle kvaliteter.
Hønsjordene er også et kulturlandskap som
inneholder gode visuelle kvaliteter, men da
området er avsatt til boligformål vil
landskapskvalitetene forsvinne. Dette trekker
derfor ned verdisettingen av området.
Delområdene med lavest verdivurderinger er stort
sett næringsområder langs hovedvegene.
Konsekvenser og rangering

Figur 0-18: Sammenstilling av hovedgruppene av prissatte konsekvenser
 Alle alternativer har stor positiv trafikantnytte
(hovedsakelig reduserte tidskostnader).
Kollektivtransport og næringstransport får den
største andelen av nytten, mens privatbilister
kun får en liten del av trafikantnytten, 16%.
 Etter trafikantnytten, er det reduksjon i
støykostnader som gir det største positive
nyttebidraget.

123134-PLAN-RAP-008

 Investeringskostnadene og drifts- og
vedlikeholdskostnader er de dominerende
kostnadselementene, men økt behov for
driftsmidler til kollektivtrafikken er også
betydelig.
Figur 0-18 illustrerer sammenligningen av de
viktigste prissatte konsekvensene. Det presiseres
at beregning av prissatte konsekvenser har en
betydelig usikkerhet, spesielt i byområder.
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Alternativ 0 har intet omfang og ingen konsekvens
for alle delområder. Alternativ 1.B med lang
tunnel for E18 gir større gevinster enn 0alternativet i vest, men med fullt kryss i øst blir
konsekvensene for delområdene i øst nokså store.
Alternativ 1.B er rangert foran alternativ 1.A.
Dette begrunnes i at dagens E18-trasé fra
Drengsrud til Fusdal blir borte med stor visuell
virkning på Hagaløkkaområdet, Asker sentrum,
Nordre Bondi/Fusdal og Føykaområdet. Løsningen
med lang tunnel gir noe større gevinster for disse
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delområdene enn ulempene det medfører for
delområdene lengst øst hvor E18 går i dagen
(Undelstad-Haga-Reistad, Askerveien-Lerkeveien
og Hønsjordene).
Alternativ 1.B gir større forbedringer for
delområdene vest for Fusdal enn alternativ 1.A, og
rangeres dermed foran dette alternativet. Til tross
for at alt. 1.B innebærer et fullt kryss på Fusdal har
begge alternativene relativ stor negativ
konsekvens for delområdene lengst i øst hvor E18
går i dagen.
Rangeringen av alternativene på parsell 1 er:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 1.B
3. Alternativ 1.A
For parsell 3 Røykenveien er rangeringen for
landskapsbilde som følger:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 3.A

Figur 0-19: Alternativ 1.B ved Hønsjordet
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3. Alternativ 3.C
4. Alternativ 3.B
0-alternativet er rangert som det beste, deretter
kommer alternativ 3.A best ut for tema
landskapsbilde. Tiltaket følger i hovedsak dagens
veg, som ligger lett i terrenget. Det etableres
ingen nye konstruksjoner på strekningen. Tiltaket
vil forsterke vegen som en visuell barriere i
området, men beplantning og grønne rabatter vil i
stor grad kunne redusere inntrykket av inngrepet.
Fordelen med dette alternativet er også at krysset
med hovedsamlevegen har en bedre visuell
forankring til omgivelsene enn i alternativ 3.B.
Alternativ 3.B og 3.C kommer helt likt ut på samlet
konsekvens. En har likevel valgt å rangere
alternativ 3.C foran da portalområdet i sørvest er
bedre tilpasset omgivelsene og at Røykenveien fra
kryss Lensmannslia til Bleikerveien nedgraderes i
sin helhet til en lokalveg.
Alternativ 3.B omfatter en utvidelse av Røykenveien til fire felt i dagens trasé fra Lensmannslia til
kryss med Bleikerveien. Påhuggsområdene i begge
ender har relativ dårlig visuell forankring til
omgivelsene. Påhuggsområdet ved
brannstasjonen på Fusdal med ramper opp til
eksisterende kryss Røykenveien-Bleikerveien blir
et nytt element i området. Påhuggsområdet ligger
her tett på eksisterende bebyggelse, og må
utformes med både vingemurer og støttemurer
for å få plass. Nordøstre påhugg med tilhørende
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veganlegg ligger lavt i terrenget med høye
skjæringer, men da dette delområdet har lav verdi
vil konsekvensen bli relativ liten.
Også på parsell 2 er 0-alternativet rangert som det
beste for landskapsbilde. Alternativ 2.B med E18 i
lang tunnel Haga-Nesbru er rangert som nr. 2
foran 2.A. Dette begrunnes i at ny E18 går i tunnel
på store deler av strekningen og at dagens E18 her
nedgraderes til en lokalveg med bedre visuell
forankring til omgivelsene. Tiltaket gir inngrep i
Grønlia-Syverstadområdet, men i mye mindre
grad enn alternativ 2.A. Grunnet etablering av
Syverstaddiagonalen vil vegsystemet ved Holmen
sentrum reduseres betydelig, med stor positiv
effekt på landskapsbildet. Lokkene over
hovedsamlevegen ved Hofstad, Ravnsborg og
Slependen har også positiv virkning på
landskapsopplevelsen lokalt.

Figur 0-20: Hofstad skole
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Alternativ 2.A blir rangert helt sist. Dette alternativet har en kortere tunnelstrekning enn 2.B. Ny
E18 vil dermed gå i dagen over en lengre strekning
og tiltaket vil i større grad forsterkes gjennom
landskapet. Alternativet medfører betydelige
større inngrep på Syverstadjordet og i Grønlia.
Det er generelt liten forskjell mellom
alternativene. Selv om ny E18 går i tunnel, vil
hovedsamlevegen likevel få et bredt vegprofil med
ny buss- og sykkelveg. Dette gjør at 0-alternativet
kommer best ut.
Rangeringen av alternativene på parsell 2 er:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 2.B
3. Alternativ 2.A

Figur 0-21: Adkomsten til Syverstad gård.

 Friluftsområdene i Grønlia, som er mye brukt.

Nærmiljø og friluftsliv
Verdi

Områdene med stor verdi mellom Drengsrud og
Høn er:
 Sentrumsområdet og skolene (Asker vgs. og
Hagaløkka) som har høy besøkstetthet.
 Hagaløkka, som er et boligområde med høy
tetthet.
 Føyka – viktig idrettsanlegg hvor størstedelen
planlegges utviklet til tett sentrumsbebyggelse.
Fusdal/Nordre Bondi og Ånnerud/Askerhagen er
boligområder som er gitt middels til stor verdi. For
Fusdalområdet og Hønsjordet er planlagt
boligutvikling tillagt vekt.
Mellom Høn og Slependen har følgende områder
fått stor verdi:

Figur 0-23: Alternativ 2.A ved Grønlia
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Figur 0-22: Syverstaddiagonalen i alternativ 2.A

 Hofstad skole og de videregående skolene på
Nesbru, som har høy besøkstetthet.
 Idrettsanlegget på Holmen.
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Flere delområder har fått middels til stor verdi, av
noe ulike årsaker. Boligområdene i BillingstadliaLilleåsen og Mellom-Nes-Grønsundåsen har
middels til høy tetthet. Området ved Holmen kirke
har middels boligtetthet, men barnehage og kirke
drar verdien noe opp. Området Billingstadsletta
vest har lav verdi i dagens situasjon, men er
planlagt transformert til boligområde med høy
tetthet. Slependrenna-Nesøya har et mye brukt
friluftsområde på sommerstid.
Konsekvenser og rangering

På parsell 1 er begge utbyggingsalternativene
vurdert å gi positive virkninger, og 0-alternativet
rangeres dermed sist. Tunnelløsningen under
jernbanen i alternativ 1.B gir vesentlig større
gevinster i form av redusert støy, luftforurensing
og barriere for Hagaløkka og sentrum enn bruløsningen i 1.A. For områdene ved Fusdal,
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Jørgensløkka og Lerkeveien er 1.A bedre enn 1.B,
men totalt sett kommer 1.B best ut.

større konflikter enn 2.B ved Grønlia, som følge av
en bredere vegkorridor i området.

Rangeringen av alternativene på parsell 1 er:

Mellom Holmen og Nesbru vil både 2.A og 2.B gi
betydelige forbedringer som følge av at E18 legges
i tunnel. Alt. 2.A har størst positive effekter på
strekningen, siden dette alternativet medfører
minst trafikk på hovedsamlevegen. Begge
alternativer gir også store forbedringer langs
Slemmestadveien gjennom Holmen. Syverstaddiagonalen innebærer noe konflikt med
friluftsområdene ved Syverstad og Grønlia.

1. Alternativ 1.B
2. Alternativ 1.A
3. Alternativ 0
På parsell 3 vil tunnelene i alternativ 3.B og 3.C gi
stor reduksjon i støy og barrierevirkning på og er
rangert som klart bedre enn 0-alternativet. 3.C har
noe lengre tunnel som avlaster et større område,
men gir samtidig nye inngrep ved nordre munning
nær Jørgensløkka. Samlet sett vurderes 3.C som
svakt bedre enn 3.B, selv om de har samme
vurdering på konsekvensskalaen. Rangeringen er
dermed som følger:
1. Alternativ 3.C
1. Alternativ 3.B
2. Alternativ 0
3. Alternativ 3.A
Også på parsell 2 er begge utbyggingsalternativene vurdert å gi positive virkninger, og 0-alternativet rangeres dermed sist. Løsningen med E18 i
dagen gir store konflikter i området UndelstadHaga-Reistad i alternativ 2.A, hvor det blir store
inngrep langs dagens veg og en rekke hus må
innløses. Inngrepene i dette området er forholdsvis store også i alternativ 2.B, men her får deler av
området også vesentlige forbedringer som følge
av at E18 legges i tunnel. Alternativ 2.A gir litt
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Begge alternativer gir økt arealforbruk til vegformål på strekningen Nesbru-Slependen, men samtidig forbedringer i form av bedre støyskjerming
og bedre forhold for kollektiv-, gang- og
sykkeltrafikk.
Rangeringen er som følger:
1. Alternativ 2.B
1. Alternativ 2.A
2. Alternativ 0
Naturmiljø
Verdi

Det er vurdert verdi for i alt 15 ulike delområder.
Områdene med stor verdi er:
 Askerelva er et viktig bekkedrag med flere
rødlistearter, deriblant elvemusling
 Trollhaug har en svært viktig lokalitet av
naturtypen kalkskog
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Figur 0-24: Alternativ 1.B. Hovedsamlevegen forbi
Hagaløkka, nedgradering av dagens E18.
Situasjonen blir den samme i alternativ 1.A
 Området på Hofstad omfatter 13
naturtypelokaliteter, hvorav sju er utvalgt
natutype hule eiker
 Grønlia er svært artsrikt, og har mange
natutyper og rødlistearter
 Neselva er et viktig bekkedrag for fugl og andre
arter
 På Slependen/Gyssestad er det åtte ulike
naturtypelokaliteter, de fleste tilknyttet
Slependrenna. Forekomst av ålegraseng, som
har størst verdi, er imidlertid usikker med
hensyn til tilstand.
Konsekvenser og rangering

På E18 parsell 1 Drengsrud–Høn er rangeringen
for naturmiljø vurdert som følger:
1. Alternativ 0
1. Alternativ 1.B
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2. Alternativ 1.A
Alternativ 1.A er rangert som dårligere enn 1.B
grunnet større inngrep ved Grønlia. Begge
alternativer har negative konsekvenser for tema
naturmiljø, og alternativ 0 er dermed rangert som
det beste.

vesentlig mindre enn for alt. 3.A. 3.C rangeres sist
på grunn av større inngrep i naturtypelokaliteten
ved Fusdalbråten. Alle alternativer har negative
konsekvenser for tema naturmiljø, og alternativ 0
er dermed rangert som det beste.
For parsell 2 er rangeringen for naturmiljø som
følger
1. Alternativ 0
2. Alternativ 2.B
3. Alternativ 2.A
Alternativ 2.A og 2.B vurderes til liten til middels
negativ konsekvens. Alternativ 2.A rangeres likevel
nederst på grunn av større negative konsekvenser
ved Grønlia. Alle alternativene medfører negative
konsekvenser sammenliknet med 0-alternativet,
som rangeres øverst.

Figur 0-25: Området ved Hofstadeikene
For parsell 3 Røykenveien er rangeringen for
naturmiljø som følger:
1.
2.
3.
4.

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

Alternativ 3.A med ny veg i dagen berører en
rekke naturtyper og er vurdert å ha liten til
middels negativ konsekvens. Alternativ 3.B går i
tunnel på det meste av strekningen, men har
konflikt med én viktig naturtype. Konfliktgraden er
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 Nesbru med eldre knutepunkt for ferdsel med
veiminner tilbake til 1600-tallet
(Sølvveien/kongeveien).
 Berger og Torstad med et stort og godt bevart
kulturlandskap med to bygningsmiljøer bevart
og skjermet fra moderne bebyggelse.
 Gyssestad, hvor det er bygninger med
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning i et
storgårdsmiljø, og bygningsmiljøet har en
sentral rolle for Bærumbygdas identitet.
Ytterligere fire miljøer er vurdert å ha middels til
stor verdi. Dette er delområdene Søndre
Bondi/Risenga (gårdsmiljø og nyere tekniske
kulturminner), Fusdal (gårdsmiljø), Reistad med
Jørnstadveien (gårdsmiljø og arkitektonisk
verdifullt boligområde), Syverstad (gårdsmiljø,
villabebyggelse, kulturminner fra
næringsvirksomhet) og
Konsekvenser og rangering

Kulturmiljø
Verdi

Det er vurdert verdi for i alt 23 ulike kulturmiljøer.
Områdene med stor verdi er:
 Asker stasjon/sentrum er et
transportknutepunkt med stor tidsdybde og
med bevarte kulturhistoriske verdier
 Ravnsborg med tradisjonelt gårdsmiljø og eldre
regionalt knutepunkt langs gammelt vegfar

Begge alternativer gir en viss positiv effekt for
Asker sentrum vurdert utfra dagens situasjon ved
at gjennomfartstrafikken flyttes og legges i tunnel
forbi tettstedet Asker.
Alternativ 1.B rangeres høyest, da dette har en
noe lengre tunnel som sparer flere kulturmiljøer,
mens alternativ 1.A har noe konflikt med miljøet
Nordre Bondi og innebærer negative effekter for
miljøet Asker sentrum.
Rangeringen er som følger:
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på eksisterende vegfar vil konsekvensen bli
ubetydelig for kulturmiljø 18 Nesbru.
Kulturhistoriske bygninger i kulturmiljø 16
Holmengata vil i begge alternativene også bli
direkte berørt og må innløses (fjernes, eventuelt
flyttes).
Sett samlet er derfor alternativ 2.A bedre enn
alternativ 2.B for kulturmiljøene i området.
Rangeringen er som følger:
Figur 0-26: Tunet på Østre Asker gård, som i dag
huser Asker kulturskole

Figur 0-27: Den gamle trafostasjonen ved Asker
stasjon, i dag brukt som galleri

1. Alternativ 1.B
2. Alternativ 0
3. Alternativ 1.A
På parsell 3 Røykenveien vil alternativ 3.A i stor
grad bruke dagens vegnett, og dette alternativet
rangeres høyest fordi det medfører minimale
inngrep utover dagens situasjon. Alternativ 3.C
kommer dårligst ut, i stor grad som følge av at
tunnelløsning legges i kulturmiljø 3 Nordre Bondi
som vil forringe miljøet betydelig.

4. Alternativ 3.C
På parsell 2 E18 Høn-Slependen vil for E18 isolert
sett alternativ 2.B med lang tunnel rangeres
høyere enn alternativ 2.A med kort tunnel, fordi
mindre arealer blir berørt. Begge alternativene vil
gi en positiv effekt vurdert utfra dagens situasjon
ved at gjennomfartstrafikken legges i tunnel der
mange av kulturmiljøene er definert.

Alle alternativene kommer i direkte konflikt med
historiske bygninger på Fusdalsbråten som må
innløses (fjernes, eventuelt flyttes).
Rangeringen er dermed som følger:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 3.A
3. Alternativ 3.B
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1. Alternativ 0
2. Alternativ 2.A
3. Alternativ 2.B
Naturressurser
Verdi

Det er vurdert verdi for i alt 6 ulike delområder,
hvorav to delområder er vurdert å ha stor verdi:
 Jørgensløkka med gartneri for blomster- og
grønnsaksproduksjon

Kobling av E18-alternativ med Slemmestadveien
vil for begge alternativer gi stor negativ
konsekvens for kulturmiljø 13 Syverstad.

 Syverstad med ca. 120 dekar fulldyrket
lettbrukt jord og noe innmarksbeite

Omlegging av Fv201 Fekjan/Billingstadsletta får i
alternativ 2.B stor negativ konsekvens for
kulturmiljø 18 Nesbru, fordi det medfører at
kulturhistoriske bygninger må innløses (fjernes,
eventuelt flyttes). I alternativ 2.A, som baserer seg

En rangering av alternativene på parsell 1 fra best
til dårligst er:
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Konsekvenser og rangering

1. Alternativ 0
2. Alternativ 1.A og 1.B
Begge alternativene beslaglegger om lag 19 da
dyrket mark og medfører negative konsekvenser
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sammenliknet med 0-alternativet, som er rangert
som nr. 1.
For parsell 3 Røykenveien er rangeringen for
naturressurser som følger:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 3.A
3. Alternativ 3.B
4. Alternativ 3.C
Alternativ 3.A og 3.B har samme konsekvens, men
skiller seg fra hverandre i arealbeslag. I alternativ
3.A beslaglegges 2 daa dyrket mark, mens i
alternativ 3.B blir 7 daa dyrket mark beslaglagt.
Alternativ 3.A er derfor rangert foran 3.B. Disse
arealene er allerede omdisponert i
kommuneplanen, og medfører ikke noe nytt
Tabell 0-8: Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser parsell 1 Drengsrud-Høn
Tema

Alt. 1.A

Alt. 1.B

Landskapsbilde

––

–

Nærmiljø og friluftsliv

++

+++

Naturmiljø

–/– –

–/– –

Kulturmiljø

0/–

0/+

–

–

Liten negativ

Positiv

2

1

Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering
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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.
For parsell 2 er rangeringen for naturressurser
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.
Samlet vurdering ikke-prissatte konsekvenser
Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn

Samlet for ikke-prissatte konsekvenser på parsell 1
kommer alternativ 1.B ut som det beste.
Alternativet blir særlig vurdert som positivt for
nærmiljø, hvor det får stor positiv konsekvens.
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Stor reduksjon i utendørs støy og luftforurensing i
bolig- og sentrumsområder er den viktigste
årsaken til dette. Her er alt. 1.B bedre enn 1.A, da
det også har tunnel under jernbanen, der 1.A går i
bru over. Dette reduserer støy i større deler av
sentrum, og for bebyggelsen på Hagaløkka
sammenliknet med 1.A. Kryssområdet på Fusdal i
1.B er større enn i 1.A og dette trekker i negativ
retning med hensyn til inngrep i bebyggelse, støy
og luftforurensning, men gevinsten ved tunnel
under jernbanen er vurdert som større enn
ulempene ved fullt kryss.
For tema landskapsbilde kommer også 1.B bedre
ut enn 1.A. Hovedårsaken til dette er at 1.A
innebærer en rekke nye inngrep med nye bruer og
tunnelpåhugg i forbindelse med brukryssingen
over jernbanen, mens 1.B passerer dette området
i tunnel. Kryssområdet på Fusdal i 1.B gir større
inngrep og blir en større visuell barriere enn
kryssområdet i 1.A, men som for nærmiljø og
friluftsliv er gevinsten ved tunnel under jernbanen
er vurdert som større enn ulempene ved fullt
kryss.
For kulturmiljø og naturressurser er konsekvensene små for begge alternativer. 1.B er
vurdert som noe bedre for kulturmiljø enn 1.A, da
det avlaster flere kulturmiljøer for trafikk. For
naturressurser er forskjellene mellom
alternativene liten.
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De største negative virkningene er knyttet til tema
naturmiljø, hvor inngrep i naturtyper ved
Askerveien og Fusdalbråten gir konflikter. Dette er
imidlertid nokså likt for begge alternativer.
Samlet vurdering av alternativene er at 1.A
kommer ut med svakt negativ konsekvens, og 1.B
med positiv konsekvens.
Parsell 3 Fv. 167 Røykenveien

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

Tabell 0-10: Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser parsell 2
Tema

Alt. 2.A

Alt. 2.B

––

–

Nærmiljø og friluftsliv

+ /+ +

++

Naturmiljø

–/– –

–/– –

Kulturmiljø

–

––

–/– –

––

Liten negativ

Liten negativ

2

1

Landskapsbilde

Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

Parsell 2 E18 Høn–Slependen

På parsell 2 er forskjellene mellom alternativene
først og fremst knyttet til områdene mellom Haga
og Holmen, hvor 2.B går i tunnel og 2.A i dagen, og
ved Nesbru, hvor lokalvegsystemet er ulikt.

Tabell 0-9: Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser parsell 3

For landskapsbilde gir begge alternativer en del
nye inngrep, ikke minst i området ved Grønlia og
Syverstad. Selv om det skjer en nedgradering av
vegsystemet på tunnelstrekningene som er positiv
for landskapsbildet her, er samlet virkning negativ,
spesielt i 2.A, som har de største inngrepene ved
Grønlia-Syverstad.

Tema

For nærmiljø og friluftsliv er totalvurderingen
positiv for begge alternativer, og størst i 2.B, som
har lengst tunnel og gir størst forbedring i
støyforholdene.
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Alt. 3.A

Alt. 3.B

Alt. 3.C

Landskapsbilde

0/–

–

–

Nærmiljø og
friluftsliv

–
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Figur 0-28: E18 gjennom Nesbru i alternativ 2.A. Bildet
er sett fra Nesbru mot Billingstadsletta.

For naturmiljø er konsekvensen liten til middels
negativ for begge alternativer, og inngrep i
naturtyper ved Undelstad og Grønlia er de
viktigste konfliktene både i 2.A og 2.B.
For kulturmiljø er 2.B det beste alternativet for
E18 isolert sett, men konfliktene med nytt
lokalvegsystem ved Nesbru i alternativ 2.B er
større enn i 2.A. Med samme lokalvegsystem som
i 2.A ville 2.B være det beste alternativet.
For naturressurser gir begge alternativer noe
inngrep i dyrket mark ved Hofstad, Syverstad og
Ravnsborg, 2.A gir noe bedre løsning for
delområdet Hofstad, og rangeres foran 2.B.
Samlet sett vurderes begge alternativer å gi svakt
negative virkninger. For E18 isolert sett er
alternativ 2.B vurdert som best, og for
lokalvegsystemet ved Nesbru er løsningen i
alternativ 2.A bedre enn 2.B. Alternativ 2.B
rangeres som det beste.
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Sammenstilling og anbefaling
Samlet analyse av prissatte- og ikkeprissatte

I den samlete analysen av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser vil fordeler ved foreslått
utbygging veies mot ulempene den fører med seg.
Analysen gir en illustrasjon på hva det koster
samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene.
Sammenstillingen er en kvalitativ analyse, den
bygger på faglig skjønn og gir ikke noe absolutte
svar.
Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn

Selv om parsellene ikke er beregnet enkeltvis, gir
forskjellene mellom de ulike kombinasjonene
informasjon om hvordan de enkelte alternativene
slår ut for prissatt nytte. Analysen av de prissatte
konsekvensene viser små forskjeller mellom
alternativene. Nytten er nokså lik, og forskjeller i
netto nytte bestemmes i hovedsak av forskjeller i
anleggskostnader og kostnader ved drift- og
vedlikehold. Beregningene viser videre at alle
kombinasjoner av alternativer har negativ netto
nytte, altså dårligere enn å la være å gjennomføre
tiltaket.
På parsell 1 kommer alternativ 1.A ut som det
beste alternativet for prissatte konsekvenser, med
om lag 380 millioner kr bedre nytte enn alternativ
1.B. Trafikalt sett er alternativene nokså like, så
det er forskjellene i anleggskostnadene som her
slår ut i 1.As favør. Alternativ 1.A er imidlertid
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dårligere enn alt. 1.B for ikke-prissatte
konsekvenser. 1.A er vurdert som svakt negativt,
mens 1.B er vurdert å komme ut på positiv side.
Forskjellene i konsekvenser er først og fremst
knyttet til at 1.B krysser under jernbanen i tunnel,
der 1.A krysser over på bru. Dette gir gevinster i
form av mindre visuell påvirkning, støy og
luftforurensning. Det vurderes at de positive
effektene for ikke-prissatte konsekvenser kan
oppveie merkostnadene ved alternativ 1.B
sammenliknet med 1.A.
Konklusjon parsell 1

Alternativ 1.B vurderes som bedre enn alternativ
1.A med hensyn til samlet nytte, da positive
virkninger av å gå i tunnel under jernbanen mer
enn oppveier merkostnader og redusert prissatt
nytte ved 1.B sammenliknet med 1.A. Alle
utbyggingskombinasjoner som er beregnet viser
en betydelig negativ netto nytte for prissatte
konsekvenser. Gevinstene for ikke-prissatte
konsekvenser alene vurderes ikke som tilstrekkelig
til å kompensere for en negativ prissatt nytte på
10-11 mrd. kr kr samlet for begge parseller. Når
totalvurderingene for prissatte og ikke-prissatte
sammenstilles, blir totalvurderingen derfor
negativ før lokal og regional utvikling er vurdert.
Utbyggingsalternativene rangeres derfor etter
alternativ 0 i den samfunnsøkonomiske analysen.
Hvis andre mål og hensyn likevel tilsier at
prosjektet bør gjennomføres, så bør alternativet
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kostnader til drift- og vedlikehold for tunnel i alt.
3.B og 3.C.
Konklusjon parsell 3

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

Figur 0-29: Løsningen med kun lokalvegbru over jernbanen i alternativ 1.B gir store gevinster for ikkeprissatte konsekvenser sammenliknet med løsningen i 1.A hvor også E18 går i bru over jernbanen
med minst tap prioriteres først, og 1.B rangeres
der foran 1.A.
1. Alternativ 1.B
2. Alternativ 1.A
Parsell 3 Røykenveien

Analysen av de prissatte konsekvensene viser her
store forskjeller mellom alternativ 3.A, 3.B og 3.C.
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Alternativ 3.B er vurdert som positivt for ikkeprissatte konsekvenser, mens alternativ 3.A og 3.C
begge har blitt vurdert som svakt negative.
Alternativ 3.A gir ingen avlastingseffekt for
nærområdene, men små inngrep. Alternativ 3.C
gir stor avlastingseffekt, men har konflikter
knyttet til inngrep ved tunnelmunningene.
Alle alternativer har negativ netto nytte.
Forskjellene i beregnet prissatt netto nytte er i
hovedsak bestemt av høyere anleggskostnader og
Desember 2015

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

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

Som på parsell 1 rangeres utbyggingsalternativene
etter alternativ 0 i den samfunnsøkonomiske
analysen.
Forskjellene i prissatt nytte mellom alternativ 2.A
og 2.B er på om lag 700 mill. kr. Siden forskjellene
med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser er
små, er ikke gevinstene ved å velge 2.B store nok
til at merkostnaden sammenliknet med alternativ
2.A kan forsvares. Rangeringen mellom de to
utbyggingsløsningene blir dermed slik:
1. Alternativ 2.A
2. Alternativ 2.B
0.5.2

Vurdering av måloppnåelse

Målene for prosjektet er gjengitt i kapittel 1. Disse
er langt på veg også sammenfallende med Asker
kommunes mål for arealutviklingen i Asker.
Måloppnåelse av ønsket arealutvikling for hvert
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Figur 0-30: Oversiktsbilde, Billingstadsletta i alternativ 2.A og 2.B
alternativ er belyst i kapittel 7, og mer detaljert i
temarapporten om lokal og regional utvikling.

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

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

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

Oversikten i tabell 0-11 viser at måloppnåelsen er
god på de prosjektutløsende behovene, men med
en del vesentlige forskjeller mellom alternativene.
For målene om byutvikling og reduksjon i støy,
luftforurensning og barrierevirkning kommer
alternativ 1.B best ut på parsell 1, alternativ 3.C
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Tabell 0-11: Vurdering av måloppnåelse for prosjektmålene og overordnede mål fra Oslopakke 3
Mål

Vurdering av
måloppnåelse

Kommentarer

Bedre fremkommelighet og bedre flyt for næringstrafikken

God
Liten forskjell
mellom
alternativene

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

God fremkommelighet for sykler og busser, inn til
jernbanestasjonene og parallelt med E18. Løsningen skal
bidra til en bedre trafikkfordeling og samhandling mellom
sykkel, buss og tog.

God
Liten forskjell
mellom
alternativene

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

God
Forskjeller mellom
alternativene

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

God
Forskjeller mellom
alternativene

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

God
Forskjeller mellom
alternativene

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

Bidra til en aktiv byutvikling, med handel, service, bolig og
arbeidsplasser i Holmen og Asker sentrum i den hensikt å
overføre vesentlige deler av transportbehovet fra privatbil
til buss / jernbane.

Redusere støy, forurensning og barriereeffekter som er
skapt av veitrafikk

Krav til god beredskap ved et stengt hovedvegnett skal
oppfylles.

Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing
og sykling

Sikkert og universelt utformet transportsystem
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Oppfylles ikke uten
trafikantbetaling
God med
trafikantbetaling

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

God
Liten forskjell
mellom
alternativene

Ny E18 og hovedsamleveg etter dagens standarder gir god måloppnåelse. For gående og syklende vil det bli
spesielt store forbedringer
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Utbygging av E18 vil gi noe kapasitetsvekst for
biltrafikk, men samtidig skjer de største
forbedringene for kollektivtrafikk og gående og
syklende – disse transportformene får gjennom
utbyggingen eget hovednett som gir rom for
kapasitetsvekst og god framkommelighet
uavhengig av trafikk på E18 og hovedsamleveg.
Det er således i planen lagt til rette for et
kollektivsystem som kan ta veksten i reisende, og
med innføring av en målrettet trafikantbetaling vil
mye trafikk overføres til buss og bane.
0.5.3

Anbefaling

Videre planlegging av E18 anbefales

E18 Vestkorridoren har i dag økende
fremkommelighetsproblemer både i og utenom
rushtid og forårsaker betydelige miljøproblemer i
vegens nærområde. Uten tiltak vil denne
situasjonen forverres fram mot 2030. Rushtiden
vil bli lengre, og overføring av trafikk til
lokalvegnettet forventes å øke.
Busstrafikken i korridoren påvirkes i stor grad
negativt av framkommelighetsproblemene.
Tilbakeblokkeringer fra kryss og påkjøringsramper
hindrer at bussene kommer fram, også på
strekninger med kollektivfelt. Resultatet er
betydelige forsinkelser i rush. I Asker sentrum
medfører dårlig forbindelse mellom kollektivterminal og hovedvegnett at overgang mellom
transportformene blir tidkrevende.
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Figur 0-31: Vurderingen av måloppnåelse viser at gående, syklende og kollektivtrafikanter får de største
forbedringene. Her 3D-skisse av kollektivterminal, hovedsykkelveg og firefelts hovedsamlegate i sentrum
Miljøproblemene langs dagens E18 er store, og er
et hinder for byutvikling i Asker sentrum, og
generelt for arealutnyttelse langs E18-korridoren.

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

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

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

Balansering av mål

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

Asker er pekt ut som en byområdene det skal
satses på i Regional arealplan for Oslo og
Akershus. En viktig forutsetning for at Asker skal
kunne ta sin andel av veksten i regionen, er
imidlertid at E18 legges i tunnel gjennom hele
eller deler av kommunesenteret, slik at
utbyggingspotensialet nær knutepunktet Asker
stasjon kan realiseres. E18 i tunnel forbi sentrum
vil gi bedre miljøforhold som har betydning for
utbyggingen av Føyka-området og andre deler av
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tettstedskjernen, samtidig som det legges til rette
for transformasjon i store, knutepunktsnære
arealer sør for dagens E18. Sammen med et
forsterket kollektivknutepunkt, med ny terminal
og gode gang- og sykkelforbindelser, legger dette
grunnlaget for en miljøvennlig byutvikling rundt
Asker sentrum. Kommunen har selv beregnet at
ny E18 vil gi grunnlag for en økning på 3000
arbeidsplasser og 2900 bosatte rundt
kollektivknutepunktet Asker stasjon,
sammenliknet med 0-alternativet (47).
I østre deler av Asker foreligger det også
betydelige planer om utbygging av arealer rundt
Holmen, Nesbru, Billingstad og Slependen,
gjennom transformasjon og fortetting.
Kollektivandelen i disse områdene er pr i dag for
lav. Statens vegvesen ser behov for å bygge opp
en tydelig og effektiv kollektivstruktur med lokale
knutepunkter i dette framtidige bybåndet.
Foreslått bussveg vil ha stor kapasitet, og gir
mulighet for et høystandard busstilbud med god
frekvens og regularitet. Bussvegen og hovedsykkelvegen vil ligge som den sentrale, sammenbindende aksen gjennom bybåndet og bidra til at
veksten i disse områdene kan skje uten at
personbiltrafikken øker.
Konklusjon

Samlet sett mener Statens vegvesen at gevinstene
som oppnås for arealutvikling og bedret måloppnåelse for kollektivtrafikk, gående og syklende,
tilsier at tiltaket har positive effekter selv om den
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samfunnsøkonomiske analysen viser negativ netto
nytte.
For å oppfylle målene om byutvikling rundt
knutepunkt og et transportsystem i
Vestkorridoren med bedret tilgjengelighet,
reduserte reisetider og reduksjon i trafikkskapte
miljøproblemer, anbefaler Statens vegvesen
prosjektet for videre planlegging. En målrettet
trafikantbetaling utover bompengeperioden
forutsettes iverksatt som virkemiddel, for å sikre
at målet om 0-vekst i privatbilismen nås også når
bompengeperioden er over.
Anbefaling av alternativ
Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn

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

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

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

gjennomføre kollektivtiltak for å sikre
framkommelighet inn til ny terminal ved Asker
stasjon. Statens vegvesen anbefaler derfor å gå
videre med alternativ 3.A for å sikre
kollektivtrafikkens framkommelighet.
Statens vegvesen anbefaler alternativ 3.A med
kollektivfelt langs dagens veg for parsell 3
Røykenveien.

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

Ved en etappevis utbygging kan alternativ 1.B
forbi sentrum bli realisert før utbyggingen på
parsell 3. Det vil da være viktig å kunne
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Parsell 2 E18 Høn-Slependen

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

Figur 0-32: 3D-illustrasjon av nytt lokalvegnett, bussveg og sykkelveg langs Neselva, alternativ 2.A
vesentlig, særlig på strekningen Holmen-Nesbru.
Framkommeligheten for kollektivtrafikk, gående
og syklende blir sterkt forbedret.
Statens vegvesen anbefaler alternativ 2.A med
tunnel Holmen-Nesbru på parsell 2.

Med en utbygging av alternativ 2.A med
Syverstaddiagonalen utløses et stort potensiale
for byutvikling i Holmen og lokal knutepunktsutvikling langs den nye kollektivaksen som bussvegen utgjør. Støy og luftforurensning reduseres
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Utbygging av E18 må kombineres med sterkere
virkemidler for å begrense biltrafikken

For å nå målene i NTP, Oslopakke 3 og Klimameldingen om å tilby et effektivt og miljøvennlig
transportsystem, er det ikke tilstrekkelig med
ensidig utbygging av ny og endret infrastruktur for
transport. Et mål i klimaforliket er at veksten i
persontransport skal tas med kollektive transportmidler, sykling og gåing. Styring og regulering av
transportkapasitet og utnytting av arealene rundt
knutepunkter blir i tillegg vesentlig.
Ønsket om å tilrettelegge for byutvikling og
redusere trafikkskapte miljøproblemer har ført til
at alternativene for ny E18 gjennom Asker har en
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0 Sammendrag

betydelig tunnelandel. Som følge av sikkerhetskravene som gjelder for nye tunneler, vil en
utbygging av ny E18 gi noe økt kapasitet for trafikk
på ny og avlastet veg. I det videre planarbeidet vil
det sees på løsninger som kan begrense
kapasitetsveksten, for eksempel gjennom å
begrense kapasiteten på lokal hovedsamleveg i
normalsituasjon.
Trafikkmodellberegningene for ny E18, som er
gjort uten vesentlig økning i trafikantbetaling i
Vestkorridoren sammenliknet med alternativ 0,
viser at det blir noe trafikkøkning som følge av et
bedre vegnett. Den foreslåtte utbyggingen vil på
kort sikt gi bedre fremkommelighet for bilreiser i
E18- korridoren og avlaste øvrig vegnett i Asker
for trafikk. På lengre sikt kan økt kapasitet legge til
rette for mer biltrafikk, som kan gi samme eller
dårligere fremkommelighet enn i dag, dersom ikke
veksten bremses.
Beregningen av klimautslipp viser at ny E18 uten
trafikantbetaling vil medføre en økning av utslipp,
til tross for at bedre trafikkflyt gir vesentlig
reduksjon i utslippene pr kjøretøy. For å oppnå
vedtatte klimamål, må det derfor tas i bruk
sterkere virkemidler for å bremse veksten i
biltrafikken.
Analysene som så langt er gjort av trafikantbetaling for å sikre finansiering av prosjektet, viser
at trafikken med privatbil vil gå vesentlig ned
sammenliknet med 0-alternativet. Samtidig vil
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Figur 0-33: Kapasitet og framkommelighet for buss vil bedres vesentlig med ny E18. Her fra ny
kollektivterminal ved Asker stasjon
kollektivandelen øke betydelig. Dette viser at
restriktive tiltak kan gi økt måloppnåelse. Med
skissert nivå på trafikantbetaling oppnås vesentlig
reduserte klimautslipp – både antall kjøretøyer og
utslipp pr. kjøretøy reduseres sammenliknet med
0-alternativet.
Det er i stor grad lokale myndigheter som har
ansvaret for å iverksette nødvendige restriksjoner,
som for eksempel strengere parkeringsregulering
og tidsdifferensiert trafikantbetaling. Statens
vegvesen mener at utbygging av bedre kollektivtilbud med tog, bane og buss sammen med
fortetting rundt viktige knutepunkter legger til
rette for å kunne ta i bruk sterkere restriksjoner
på bruk av bil. Foreliggende plan for E18 Asker
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omfatter blant annet tiltak som øker kapasitet og
bedrer fremkommelighet for buss.
For å sikre en god måloppnåelse må vegtiltakene
kombineres med samordnet areal- og
transportplanlegging og sterkere virkemidler for å
begrense biltrafikken. En målrettet trafikantbetaling vil være et av de viktigste virkemiddelene
for å unngå videre vekst i privatbilismen.
En bompengeordning kan i dagens lovverk ikke
være permanent. For å oppnå mål om nullvekst i
privatbilisme også utover bompengeperioden,
forutsettes en lovendring som gjør det mulig å
etablere en form for permanent vegprising.
Eventuelt må det utformes et finansieringsopplegg
med hjemmel i forskrift om køprising.
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1

Innledning
Dårlig tilrettelegging for buss

1.1

Bakgrunn

E18 går gjennom Asker kommune fra Lierskogen i
Lier kommune i Buskerud til Bærums grense ved
Slependen. Strekningen gjennom Asker inngår i
planarbeidet for Vestkorridoren, som brukes som
betegnelse på E18 mellom Framnes i Oslo og
Asker sentrum. Vegstrekningen er en svært viktig
nasjonal transportkorridor, samtidig som den er
den sentrale transportåren for lokal og regional
trafikk vest for Oslo.
1.1.1

Prosjektutløsende behov

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

Dagens situasjon i E18-korridoren gjennom Asker
er preget av langvarige rushperioder, med lav
gjennomsnittshastighet både morgen og
ettermiddag. Rushet varer typisk tre timer, og
hastigheten er ned mot 20 km/t på strekningen
mellom Asker og Skøyen vest i Oslo. For
næringslivet gir forsinkelsene store tap ved økt
transporttid, forsinkete leveranser og dårlig
forutsigbarhet. Køene på E18 forplanter seg også
tilbake langs Røykenveien, Slemmestadveien og
lokalvegnettet i Asker sentrum.
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Busstrafikken i E18-korridoren har i dag store
framkommelighetsproblemer i rushtrafikken. Avog påkjøringsramper i kryss bryter kollektivfeltene
mange steder, slik at bussene blir stående i
samme kø som privatbilene.
Det er dårlige overgangsmuligheter mellom buss
og tog på knutepunktet Asker stasjon, på grunn av
lang og vanskelig adkomst fra hovedvegnettet til
bussterminalen ved stasjonen.
Manglende hovedsykkelnett

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

E18 er en sammenhengende barriere på tvers av
byggesonen i Asker, og arealbeslag, støy og
luftforurensing legger store begrensninger på
arealutnyttelsen rundt kollektivknutepunktet i
Asker sentrum. Også fv. 167 Røykenveien gir store
miljøbelastninger for Asker sentrum og
nærliggende bebyggelse, mens fv. 165 Slemmestadveien har tilsvarende effekt gjennom Holmen.
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1.2
1.2.1

Mål for tiltaket
Mål for E18-korridoren i Asker

Prosjektet E18-korridoren i Asker skal utvikle et
bedre og mer miljøvennlig 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
flere ønsker å gå, sykle og ta i bruk et bedret
kollektivtilbud.
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1 Innledning

 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
1.3.1

Planprosessen
Tidligere planer

Arbeidet med E18 i Asker har pågått i flere faser.
I forbindelse med konsekvensutredning for
Vestkorridoren framlagt høsten 2000 ble det
utarbeidet planer for ny E18 fra Holmen i Asker til
Framnes i Oslo (3). Videre arbeid med disse
planene ble imidlertid stoppet av ulike årsaker.
Arbeidet med planløsninger i Asker ble tatt opp
igjen i 2006. Da ble det laget en idestudie for
Askers del av Vestkorridoren. Denne behandler
mulige løsninger for E18 og Spikkestadkorridoren
(Røykenveien og Slemmestadveien) (4).
I 2008 fikk Asker kommune og Statens vegvesen i
felleskap utarbeidet en konseptstudie for ny E18
forbi Asker sentrum (5). Denne dannet senere
grunnlag for arbeidet med planprogram for denne
kommunedelplanen.
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1.3.2

Kommunedelplan og
konsekvensutredning

Planprogram og innledende fase

Prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan
startet i 2011 med utarbeidelse av planprogram.
Planprogrammet for E18-korridoren i sentrale
Asker ble vedtatt av kommunestyret i Asker
30.8.2011 (1).
Etter vedtak av planprogram ble det gjennomført
en prosess for å optimalisere og videreutvikle
vegløsningene. Dette arbeidet er dokumentert i
en egen rapport fra høsten 2012 (6).
Sommeren 2013 ble prosjektet besluttet utvidet til
også å omfatte strekningen mellom Holmen og
Slependen. Som et grunnlag for revidert
planprogram ble det utviklet løsningsalternativer
for E18 på strekningen Høn-Slependen og for
innføring av Slemmestadveien til E18. Dette er
dokumentert i et eget silingsnotat (7). Revidert
planprogram var på offentlig høring mot slutten av
2013, og ble vedtatt av kommunestyret i Asker
25.4.2014 (8).
Under arbeidet med løsningene i det vedtatte
planprogrammet kom det endringer i premissene
for antall felt i tunneler på parsell 2 HønSlependen, da en fravikssøknad fra regelverket på
dette punktet ikke gikk igjennom i Statens
vegvesen. Dette medførte endringer i løsninger på
flere punkter. Samtidig ønsket Asker kommune
justeringer i deler av planen i Slependkrysset, som
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er en del av parsellen E18 RamstadslettaSlependen. Høsten 2015 ble det derfor utarbeidet
nye løsninger som også omfattet Slependkrysset,
og tok opp i seg endrede premisser med hensyn til
tunneler. Arbeidet munnet ut i en ny
silingsprosess, med vedtak i kommunestyret i
Asker 14.4.2015.
Krav om konsekvensutredning

Forskrift om konsekvensutredninger (9) slår fast at
denne typen vegtiltak skal være gjenstand for
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.
Medvirkning

Medvirkning har vært organisert gjennom åpne
møter, idedugnad med inviterte organisasjoner og
jevnlige møter med kontaktgrupper for
velforeningene i området
Saksgang for kommunedelplan

Saksgangen etter vedtak av planprogram er som
følger:
 Det utarbeides kommunedelplan med
konsekvensutredning etter de krav som er stilt
i planprogrammet. Kommunedelplanen består
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av et plankart med bestemmelser og en
planbeskrivelse (dette dokumentet). For flere
utredningstemaer utarbeides det egne
fagrapporter. Sammendrag fra disse inngår i
planbeskrivelsen.
 Kommunedelplanen med konsekvensutredning
legges ut på høring, og Asker kommune som
ansvarlig myndighet vedtar planen. Gjennom
planen fastsettes vegtrasé og vegstandard.
1.3.3

Videre planlegging

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. Forholdet til
kulturminnelovens § 9 om undersøkelsesplikt må
være avklart før reguleringsplanen kan vedtas.
Det er forutsatt at bompenger inngår i finansieringen av tiltaket. Dersom det er lokal tilslutning til
det, kan tillatelse til innkreving av bompenger gis
av Stortinget, og forslag om dette må fremmes
gjennom egen Stortingsproposisjon.
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 entreprenørmarkedet.
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2
2.1

Forholdet til andre planer og
retningslinjer
Overordnete planer

2.1.1 Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023
Nasjonal transportplan (10) er det viktigste
styringsdokumentet for utbygging av store
samferdselsanlegg. I dette avsnittet oppsummeres
hovedtrekk i planen knyttet til E18 Vestkorridoren.
Mål

På bakgrunn av Klimaforliket fastslår NTP at
veksten i persontransport i storbyområdene skal
tas med miljøvennlige transportformer som
kollektivtransport, sykkel og gange.
Utfordringer i byområdene

De eksisterende bypakkene i de byområder som
kan inngå bymiljøavtaler vil i løpet av perioden
sees i sammenheng med nye helhetlige
bymiljøavtaler innenfor et felles rammeverk. Disse
avtalene skal inneholde mål og virkemidler som
fører til at veksten i persontransporten tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
Også Oslopakke 3 vil måtte tilpasses rammeverket
for bymiljøavtaler.
Knutepunkter

Gode knutepunkt er en vesentlig del av et godt
kollektivtransportsystem og viktige element i
reisekjeden. I NTP vektlegges følgende:
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 Det skal være attraktivt å sykle og gå til
knutepunktene.
 Det bør vurderes å legge til rette for
innfartsparkering, særlig ved knutepunkt og
jernbanestasjoner som ligger utenfor by- og
tettstedssentra
 Arealene i nærheten av store stasjoner og
kollektivknutepunkt i byene og tettbygde
områder bør først og fremst benyttes til boligog næringsformål med høy utnyttelsesgrad,

Regjeringen legger vekt på å følge opp de
prioriteringer som er gjort lokalt i Oslopakke
3 om å bygge ut E18 Vestkorridoren. For å
møte økende transportetterspørsel, ivareta
miljøhensyn og legge til rette for
byutvikling, må E18 gjennom Asker og
Bærum utvikles på en måte som først og
fremst sikrer god framkommelighet for
næringslivets transporter, kollektivtrafikk og
gang- og sykkeltrafikk.

Sykkelstrategi

…..

I NTP er det nedfelt som mål å øke sykkelandelen
fra dagens 4 pst. til 8 pst. innen utgangen av
planperioden.

E18 Lysaker – Ramstadsletta er starten på
utbyggingen av E18 Vestkorridoren mellom
Lysaker og Asker. Utbyggingen er nødvendig
for å møte økt etterspørsel etter transport,
både kollektivtransport og
næringstransport, samt for å legge til rette
for byutvikling og ivareta miljøhensyn i
Bærum og Asker.

Om utfordringene
Oslopakke 3

i

Osloregionen

spesielt,

og

I NTP legges det stor vekt på at Klimameldingens
målsetninger skal følges opp i det videre arbeidet
med Oslopakke 3:
I det videre arbeidet med Oslopakke 3
forutsetter regjeringen at Styringsgruppen
for Oslopakke 3 i valg av prosjekt og tiltak
legger til grunn målene som er vedtatt av
Stortinget ved behandlingen av
Klimameldingen.
E18 Vestkorridoren

Når det gjelder konkret omtale av E18 i
Vestkorridoren, heter det i planens kapitler 9.11.1
og 15.3.3.6 følgende:

…..
E18 gjennom Bærum er om lag 9 km lang og
planlegges utbygd som gjennomgående
seksfelts veg med høystandard
bussveg/kollektivfelt og sykkelfelt langs E18.
Store deler av strekningen vil ligge i tunnel.
Strekningen kan bygges ut i to etapper med
Lysaker – Ramstadsletta (4,5 km) som en
naturlig første etappe og videre utbygging
fram til Slependen som neste etappe.
…..
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Det legges til grunn at prosjektet finansieres
med statlig bidrag og bompenger fra
Oslopakke 3 og fra nye bomstasjoner for
etterskuddsinnkreving øremerket til de
enkelte strekningene i Vestkorridoren.
I planperioden 2013-2023 er det satt av 2,2 mrd.
kroner i statlige midler til E18 LysakerRamstadsletta, med oppstart i slutten av første
fireårsperiode. Resten av totalrammen på 10,1
mrd. kroner for denne parsellen er forutsatt
finansiert med bompenger
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget
med nærmere omtale av prosjektet og
forslag til finansieringsløsninger for E18
Vestkorridoren

2.2
2.2.1

Nasjonale retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og
transportplanlegging

De rikspolitiske retningslinjene for samordnet
areal- og transportplanlegging (11) har som mål at
arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at
de fremmer samfunnsøkonomiske effektive
ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger,
trygge lokalsamfunn og bomiljø, trafikksikkerhet
og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til
grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i
planleggingen. Det stilles krav til innhold i
oversiktsplan, kommune (del)plan og fylkes
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(del)plan, herunder at prosjektets virkninger for
miljø, naturressurser, fremkommelighet, trafikksikkerhet, områdemessige virkninger, gjennomførbarhet, samt muligheten for samling og
minimalisering av naturinngrep skal vurderes. Det
bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde
områder og landbruks-, natur- og friluftsområder,
og at utbyggingen bør bidra til å bevare grønnstruktur, biologisk mangfold og de estetiske
kvalitetene i bebygde områder.
2.2.2

RPR for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges
interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av
det fysiske miljø (12).
På kommunenivå innebærer dette at barn og unge
blir delaktige i planprosesser og får mulighet til å
uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og
egnede arealer for lek og utfoldelse. I den grad
arealer som brukes til dette går tapt, skal det
skaffes fullverdige erstatningsarealer.
2.2.3

Retningslinjer for behandling av støy og
luftforurensning i arealplanlegging

1520) i arealplanlegging. Disse er omtalt i
delkapitlene som omhandler støy og luft.

2.3
2.3.1

Regionale planer
Regional plan for handel, service og
senterstruktur

Akershus fylkeskommune har en regional plan for
handel, service og senterstruktur som stammer fra
2001. For Vestkorridoren er følgende punkter
vurdert som relevante for planleggingen av ny
E18:
 Kjøpesentre forutsettes i utgangspunktet
lokalisert til eksisterende sentrumsområder.
 Kommunesentrene bør utvikles til det
handelsmessige tyngdepunktet i sin kommune.
 Sandvika er utpekt som regionsenter for
Vestregionen
 Holmensenteret må vurderes som et
lokalsenter for deler av Asker.
 Det kan etableres handel med varegrupper
som er plasskrevende i nærområdene til
sentrene (angitt til ca. 3 km) dersom det er god
biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og
tilstrekkelig kapasitet på vegnettet.
Planen er for tiden under revisjon.

Klima- og miljøverndepartementet (tidligere
Miljøverndepartementet) har utgitt retningslinjer
for behandling av støy (T-1442) og luftkvalitet (T-
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2.3.2

Areal- og transportplan for Oslo og
Akershus.

Oslo og Akershus har gjennom Ot.prop. nr. 10
2008/9 Om lov om endringer i forvaltningsloven
m.v fått i oppgave å utarbeide en felles regional
areal- og transportplan.
Felles mål:
 Osloregionen skal være en konkurransedyktig
og bærekraftig region i Europa
 Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt
basert på prinsippet om flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet grønnstruktur
 Transportsystemet skal på en rasjonell måte
knytte den flerkjernete regionen sammen, til
resten av landet og til utlandet.
Transportsystemet skal være effektivt,
miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og
med lavest mulig behov for biltransport
Planen er en videreutvikling av dagens
senterstruktur. En går inn for sterkere
konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til
noen prioriterte vekstområder, og en tilsvarende
begrensning i spredt utbygging. Blant prioriterte
vekstområder ligger bl.a. bybåndet Oslo – Asker.
For å få levende byer med god bokvalitet må
stedene utvikles med flerfunksjonalitet og kvalitet,
høy arealutnyttelse og gode bomiljø med
gangavstand til funksjonene. Fotgjengere, syklister
og gode knutepunkt til kollektivtransport må
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prioriteres, samtidig som sentrum bør være
tilgjengelig med bil.
Det må bli en sterkere prioritering av både vekst
og vern.
Veksten i kollektivtransporten må øke. Det er
behov for økt kapasitet, fremkommelighet og
drift/vedlikehold/reinvesteringer.
Utnyttelse av vegarealene må bli mer effektivt.
Kollektiv, sykkel og gange må prioriteres bedre.
Næringstrafikken må sikres plass i vegnettet.
Jernbanetilknyttede godsterminaler må utredes
for å avlaste vegnettet inn mot Oslo.

2.4

Kommunale planer

2.4.1 Langsiktig areal- og transportstrategi i
Asker kommune. (Vedtatt 5.2.2006)
Den langsiktige areal- og transportstrategien i
Asker fokuserer på fem kritiske faktorer for
utvikling av Askersamfunnet fram mot 2030 (13):






Tettstedsutvikling
Natur, landbruk og friluftsliv
Boliger og bomiljøer
Transportsystem
Næringsliv og lokalisering av arbeidsplasser

Strategien baserer seg på rikspolitiske
retningslinjer for samordnet areal og
transportplanlegging. Strategien fastsetter
prinsippet om en steds- og knutepunktsutvikling
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Figur 2-1: Utsnitt av regional plan for areal og
transport
basert på det kollektive transportsystemet, samt
sikring av viktige deler av grønnstrukturen i Asker.
Strategien har et tidsperspektiv på 25 år, og ligger
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til grunn for gjeldende kommuneplan for Asker
2007-2020 og høringsutgave for ny kommuneplan
2014-2026.
2.4.2

Kommuneplan 2014-2026

Arealstrategi

Utbygging av Asker skal baseres på prinsippene for
samordnet areal- og transportplanlegging, med
vekt på en knutepunktutvikling rundt eksisterende
kollektive transporttilbud.
Utvikling av Asker skal baseres på den
eksisterende senterstrukturen kommunesenter
Asker sentrum, kommunens fire lokalsentra
(Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark) og
kommunens 17 nærsentre.
Utvikling av Asker skal tilpasses kommunens
kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur, med et
særlig fokus på transportkapasiteten og
skolekapasiteten.
Utvikling av Asker skal sikre kommunens grønne
profil og historisk forankring, gjennom bevaring av
landbruk, landskap, naturkvaliteter og
kulturmiljøer.
Utbyggingsmønster

Asker skal utvikles i tråd med regionale planer for
Osloregionen med basis i etablerte
jernbanestasjoner og tettsteder.
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Figur 2-2: Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Asker. 2014-2026
Kommunesenteret

Asker sentrum skal utvikles som et bymessig
midtpunkt med gode kollektivforbindelser og et
variert service- og kundetilbud. I sentrumskjernen
reserveres arealer for arbeids- og kundeintensive
virksomheter (14). Her ligger den skinnegående
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infrastrukturen allerede godt til rette for videre
stedsutvikling.
Kommunens visjoner for sentrumsutvikling
forutsetter at E18 legges i tunnel forbi sentrum.
Askerbyen mellom Hagaløkka og Høn vil gi plass
for mange nye leiligheter. Uten tunnel reduseres
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leilighetstallet. Miljøkvaliteten i flere etablerte
boligområder blir også dårligere.
Nye boligområder skal bygges ut med
gangavstand til jernbanestasjonen. Områdene skal
bygges ut tett, men brytes opp av grønne
korridorer. Mellom områdene skal det etableres
attraktive gang- og sykkelforbindelser.

bygge ca. 1000 boliger uten å ta stilling til
fremtidig løsning for E18. Alle nye boligfelt knyttes
til tettsteder som ønskes utviklet. I tillegg er det
laget fortettingsstrategi med retningslinjer for
fortetting i etablerte boligområder. Det legges opp
til en middels boligvekst inntil trafikk-situasjonen
på overordnet vegsystem er avklart med 350
boliger/år.

skal vekk. Det kan etableres nytt senter i felt 5S
øst for Slemmestadveien.

2.4.3

Kommunedelplanen omfatter imidlertid ikke ny
trase for eventuell avlastningsveg. Planen legger
opp til at Billingstad-sletta fortsatt skal være et
nærings-område, men det åpnes for utbygging og
transformasjon til boliger på Billingstadsletta vest.

Miljøvennlig transport

Det må avklares langsiktige løsninger på
hovedvegsystemet slik at tettsteder og
boligområder gradvis kan få et bedre miljø og
varig støyskjerming.
Kollektivknutepunktet Asker må utvikles med
matebusser og innfartsparkering. Gang- og
sykkelveinett må utvikles langs hovedveger og inn
mot sentrene.
Nytt dobbeltspor på jernbanen er det tiltaket som
gir den største økningen i transportkapasitet på
strekningen Asker – Oslo fram mot 2030.
Mer av transporten må over på gang/sykkel og
tog/buss. Køproblemene på E18 forplanter seg inn
på lokalvegnettet og gir dårlig fremkommelighet
for både biler og busser.
Boligbygging

Askerbyen forutsettes utviklet som en båndby
langs jernbanen, konsentrert om de tre
stasjonsområdene Høn, Asker og Bondivann. De
neste 10 årene vil mye av veksten skje i aksen
mellom sentrum og Bondibrua. Det er mulig å
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Kommunedelplan Holmen – Slependen

Kommunedelplan for Holmen ble vedtatt 29.
januar 2013 og er senere implementert i
kommuneplanen for perioden 2014-2026. Planen
har som visjon og mål (15):







I krysset mellom Slemmestadveien og E18 kan det
etableres plasskrevende varehandel. Utvikling av
Holmen som lokalsenter forutsetter at
gjennomfarts-trafikken som i dag følger
Slemmestadveien gjennom området blir borte
eller reduseres vesentlig.

Å gjøre Holmen til en attraktiv møteplass
Boligområdene skal være gode å bo i for alle
Næringslivet skal ha utviklingsmuligheter
Transportsystemet skal være miljøvennlig
Grønnstrukturen skal være sammenhengende
Strandsonen skal være tilgjengelig

Holmen skal utvikles som lokalsenter for
befolkningen i de nordøstre delene av Asker.
Eksisterende Slemmestadvei forutsettes endret til
en avlastet lokal gate med 4 kjørefelt, hvorav to er
for kollektivtrafikk. Kryss skal være i plan.
Vegnettet skal utvikles med vekt på fotgjenger- og
sykkeltrafikk. Parkering skal begrenses.
Eksisterende kjøpesenter sør for Slemmestadveien
kan videreutvikles. Bro og anlegg nord for vegen
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2.4.4

Sykkelstrategi for Asker kommune

Asker kommune har vedtatt en sykkelstrategi for
perioden 2008-2029 (16). Hensikten med
strategien er å gjøre det tryggere og mer attraktivt
å sykle. Flere mennesker over på sykkel betyr
bedre miljø, bedre helse og dermed en
samfunnsnyttig gevinst.
Hovedsykkelvegnettet skal følge de viktigste
vegene i og gjennom kommunen. Traseene bør
være nær tilknytning til store konsentrasjoner av
boliger og arbeidsplasser, studiesteder og
kollektivknutepunkt. Sykkeltraseene må oppfattes
som naturlige vegvalg, være sammenhengende og
ikke vesentlig brattere eller mer svingete enn
kjørevegen. Hovedsykkelvegen skal primært dekke
transportsyklistens behov til og fra arbeid og
studiested. I spredt utbygde områder og middels
tett utbygde områder med høy trafikk bør det
bygges sykkelveg med fortau. En kan legge opp til
blandet trafikk ved lave fartsgrenser og i tette
bystrøk.

Figur 2-3 Del av kommunedelplanen for Holmen-Slependen. Planen baserer seg på at Slemmestadveien
legges om og utenfor dagens trase ved Holmensenteret.
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I Asker sentrum er det viktig å styrke
sykkelforbindelsen til omkringliggende områder
som Undelstad, Risenga, Bleiker, Borgen,
Drengsrud, Brendsrud, Vøyen, Sem, Jansløkka,
Høn og Vakås. Sykkelveg langs jernbanen mellom
Heggedal og Asker er lansert som et supplement
til strategien i forbindelse med kommuneplanen.
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2.4.5

Energi og klimaplan 2013-2013

Asker kommune utarbeidet i 2009 en energi- og
klimaplan, som ble revidert i 2013. Kommunen har
gjennom arbeidet med energi- og klimaplanen
skaffet seg god oversikt over utslipp av
klimagasser og energiforbruk til ulike formål i
kommunen. I 2007 ble det sluppet ut 200.000
tonn CO2-ekvivalenter i Asker. Av disse stammer
opp mot 120.000 tonn fra vegtrafikk. I planen er
det vedtatt at Asker kommune innen 2020 skal ha
redusert klimagassutslipp med 50 % sammenliknet
med 1991-nivået (17).
Miljøvennlig transport er et av hovedsatsingsområdene i kommuneplanen. En forutsetning for
god tettstedsutvikling er at ønsket infrastruktur er
på plass. Det betyr god infrastruktur for kollektivtransport, sykkel og gange.
I planen legges det opp til delmål som bl.a.
omfatter:
 Kommunen skal bruke samfunnsplanlegging til
å redusere klimaskadelig transport.
 Kommunen skal arbeide for en infrastruktur
som fremmer alternativer til bilbruk.
 Kommunen skal fremme transport med sykkel
og til fots.

Figur 2-4: Utsnitt av kart over hovedsykkelvegnett i Asker
Sykkelhotell på Asker torg er under planlegging, og
skal ferdigstilles våren 2016. Anlegget vil gi plass
for 380 sykler.
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2.4.6

Lokale planer for bolig og
næringsutvikling i Asker

Vedtatte utbyggingsplaner vil i vekslende grad
prege Asker sentrum i fremtiden. Alle prosjektene
omfatter imidlertid konsentrert bebyggelse i
boligblokker og næringsbygg. Noen av prosjektene er under bygging, andre er fortsatt på
planstadiet.
2.4.7

Lokale planer for bolig og
næringsutvikling i Asker

Vedtatte utbyggingsplaner vil i vekslende grad
prege Asker sentrum i fremtiden. Alle prosjektene
omfatter imidlertid konsentrert bebyggelse i
boligblokker og næringsbygg. Noen av prosjektene er under bygging, andre er fortsatt på
planstadiet. Her presenteres de største
prosjektene som kan ha betydning for E18.
Føyka – Elvely

Føyka-Elvely omfatter 111 000 m2 bymessig
utbygging med 600 enheter samt nærings-bygg,
fotballstadion, handel og service. Reguleringsvedtak forventes i 2016.
Høn og Landåsjordet

Asker kommune og Selvaag bygg ønsker å bygge
1200 leiligheter i blokker og rekkehus.
Reguleringsvedtak forventes i 2016.

Figur 2-5: Illustrasjon av planlagt byggetrinn 2 på
Kraglund, Aibels bygg til venstre. (Ill: axivisuals)
Asker stasjon. Første byggetrinn for
oljeserviceselskapet Aibel har plass til 1000
personer og 300 parkeringsplasser. Byggetrinn to
er under planlegging med 830 arbeidsplasser og
200 parkeringsplasser.
Alfheim

Nytt sentrumskvartal med arbeidsplasser, 30
leiligheter, handels- og servicearealer. Totalt ca.
30.000 m2.
Drengsrudbekken

Planlagte næringsbygg vest for Asker sentrum,
totalt 31.000 m2, 1. byggetrinn sto ferdig 2013.
Byggetrinn to er under planlegging med 1000
arbeidsplasser og 125 parkeringsplasser.

Kraglund

Delvis utbygd næringsområde (60 % utbygd) med
totalt planlagt 50.000m2 kontorlokaler like ved
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Figur 2-6: Nytt næringsbygg ved Drengsrudbekken
Holmen

Sentrumsutvikling med ca. 500 boliger, næring,
handel og service. Reguleringsplan er ikke
igangsatt.
Nesbru

Næring og ca. 200 boliger. Reguleringsplan er ikke
påbegynt.
Bondi og Borgenområdet

Kommuneplanen tilrettelegger for 300 boliger i
gangavstand til Bondivann og Asker stasjon. 70
boliger er regulert.
Billingstadsletta vest

I tråd med vedtatt kommunedelplan for Holmen
Slependen arbeides det med planer for utvikling
av bolig og næring på Billingstadsletta vest med
1400 nye boenheter (konvertering kontor/
industri). Planene omfatter transformasjon av
eksisterende næringsarealer ved Berger.
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2.5

Vegplaner

2.5.1
E18 i Bærum
Det er utarbeidet kommunedelplan for E18
mellom Slependen og Lysaker. Ulike prinsippløsninger og tunnelvarianter er vurdert, og to
alternativer for E18 inngikk i planforslaget som var
på offentlig høring. Planvedtak ble gjort i juni
2014.
Kommunen valgte vegvesenets anbefalte løsning
som omfatter utbygging av E18 med lokk over
vegen forbi nedre Stabekk, tunnel under Høvik til
Ramstadsletta øst, og tunnel under Sandvika fra
Ramstadsletta vest til Slependen.
E18 vil i hovedsak være en seksfelts veg. I tillegg
kommer lokalveg med to til fire felt på det meste
av strekningen, samt parallell bussveg.

I tillegg til denne nordre tunnelen omfatter
kommunedelplanen fra 1998 ny Røykenvei sør
forbi Asker grense, en tverrforbindelse mellom
Slemmestadveien og Røykenveien og en ny
tunnel, Kloppedalstunnelen, som gir forbindelse
fra Røykenveien til Heggedal. Ny Røykenvei i
henhold til kommunedelplanen er tenkt å avlaste
både dagens Røykenvei og Slemmestadveien.
Kommunedelplanen fra 1998 er planlagt som en
tofelts veg etter datidens regelverk.
Tunnelstrekningene er en tofelts tunnel med ett
løp, noe som ikke vil tilfredsstille dagens krav. Det
vil derfor være behov for omarbeiding av planene
og ny konsekvensutredning dersom ny Røykenvei
skal realiseres.

Grensesnittet mellom E18 Asker og E18 Bærum er
Slependen. Slependkrysset inngikk opprinnelig i
prosjektet E18 Bærum, men vestre del av krysset
ligger i Asker, og er tatt inn i kommunedelplanen
for E18 Asker.
2.5.2

Røykenveien

For Røykenveiens nordre del foreligger det vedtatt
kommunedelplan fra 1998, med vegen i en ca. 1,7
km lang tunnel fra Skytterveien, fram til kryss med
E18 ved Fusdal. Denne løsningen ligger også inne i
gjeldende kommuneplan for Asker.
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3

Tiltaket

I dette kapitlet beskrives kort bakgrunn og
prinsipper for utforming av de ulike
vegalternativene. En mer fullstendig teknisk
beskrivelse er gitt i teknisk-økonomisk plan.

3.1

Avgrensing

Planområdet strekker seg langs E18 fra og med
Oreholtkrysset på Drengsrud i vest til Slependen i
øst. I tillegg omfattes nordre del av fv. 167
Røykenveien og nordøstre del av fv. 165
Slemmestadveien for å tilrettelegge for tilkobling
til ny E18.
Tiltaket omfatter:
 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen. Tiltaket
avsluttes øst for Slependkrysset.
 Planskilte kryss for E18 ved Drengsrud/Oreholt,
Fusdal/Høn (kobling med Røykenveien),
Holmen/Nesbru (kobling med
Slemmestadveien og Kirkeveien) og Slependen
(kobling til E16 Sandvika, Nesøyveien,
Sandviksveien).
 Bussveg langs E18 korridoren.
 Nødvendig parallellveg/hovedsamleveg på
strekninger hvor E18 går i tunnel.
 Ny Røykenvei fra Lensmannslia til E18
 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra
Drengsrud til Slependen.
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 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til
E18/hovedsamleveg.
I tilknytning til bussvegen planlegges også ny
bussterminal med økt kapasitet ved Asker stasjon.
Videre inngår nødvendig omlegging av lokalveger
og gang- og sykkelforbindelser som følge av nytt
overordnet vegnett.

3.2

Innledende transportanalyse

3.2.1
Planprogram
Planprogrammets formulering om
transportanalyse er som følger:
Transportanalyse: Det er i dag mangel på
kapasitet på E18 og Fv. 167 i Asker gjennom
store deler av døgnet. Det fører til
kødannelse for alle trafikantgrupper. Ved
hjelp av analyse skal vi avklare fremtidens
behov for alle brukere. En analyse kan også
gi modellerte svar på konsekvenser av å
gjøre et tiltak, fremfor å ikke gjøre det.
Analysen må omfatte nordre del av
Røykenkorridoren og Holmenkrysset, hvor
også konsekvenser for tettstedsutvikling
Asker sentrum og Holmen synliggjøres.
Dette betyr at i tillegg til biltrafikk vil
kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk være
viktige tema i transportanalysen. I rapporten er
transportanalysen todelt, hvor de innledende
analysene som danner premisser for
Desember 2015

alternativsutviklingen presenteres her først, mens
de trafikale virkningene av utredete alternativer
presenteres i kapittel 3.12.
3.2.2

Dagens vegsystem

E18

E18 er den viktigste vegforbindelsen gjennom
Vestkorridoren i øst-vest retning. E18 dekker
funksjonen som nasjonal hovedveg med fjerntrafikk, regional hovedveg mellom Drammensregionen og Oslo-regionen og som sentral
hovedveg i E18-korridoren i Asker. Den store
påkjørende trafikkstrømmen ved Holmen i
morgenrushet medfører at kapasiteten på E18
ofte overskrides i retning Slependen. Dette gir kø
med tilbakeblokkering mot Asker på E18. I
ettermiddagsrushet medfører overgang fra tre til
to vestgående felt ved Holmenkrysset i kombinasjon med påkjørende trafikkstrøm kø og tilbakeblokkering på E18. Manglende mottagerkapasitet i
veg- og kryssystemet ved avkjøring til Asker
sentrum fra øst gir tilbakeblokkering på E18 i
ettermiddagsrushet.
Spikkestadkorridoren

Fv. 165 Slemmestadveien og fv. 167 Røykenveien
er lokale hovedveger i nord-sør -retning. Vegene
fører trafikk frem til E18 ved henholdsvis Holmen
og Fusdal. Disse vegene har funksjon som fjernveg
mellom rv. 23, Oslofjordforbindelsen og E18, samt
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som regionalveger mellom Røykenregionen og
Osloregionen, og som lokale hovedveger i sørkorridoren i Asker. Vegene er ikke ensartede og
har strekninger med både sykkel – og
fotgjengertrafikk. Langs både Røykenveien og
Slemmestadveien er det boligbebyggelse og skoler
beliggende inntil vegene.
Lokalvegnettet i Asker sentrum

E18 deler Asker sentrum i to, med hovedtyngden
av bebyggelsen på nordsiden. E18 har en årlig
døgntrafikk på rundt 50 000 kjøretøy forbi Asker
sentrum.
Selve lokalvegnettet rundt sentrum er et
ringvegsystem bestående av Østre lenke
(Bleikerveien og Knud Askers vei), Kirkeveien i
nord og vest, samt Lenken (Drammensveien) i sør.
Drammensveien retning vest er lokalvegnettets
tilkobling til E18 vestover. Drammensveien
passerer over togsporene ved Asker stasjon, og
møter ramper for E18 sør-øst for sentrum.
Rampene og de to rundkjøringene som kobler
disse på E18 utgjør de mest kritiske punkter for
avvikling i dagens situasjon. Ved eventuell
realisering av utbyggingsplanene på Føyka/Elvely
vil ringvegsystemet endres noe, bl.a. med en
miljøgate som kobles på Drammensveien.
For å bedre tilgjengeligheten til de sentrale delene
av kommunen for lokalbefolkningen og samtidig
binde sammen et effektivt sentrum, er det viktig å
finne en god og langsiktig løsning på E18. Ved en
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omlegging av E18 vil man kunne oppnå bedre
mobilitet og trygghetsfølelse for myke trafikanter
samtidig med et godt lokalmiljø.
Lokalvegnettet mellom Høn og Slependen

E18 mellom Høn og Slependen deler Asker i to
med bebyggelse tett til vegen både på nord- og
sørsiden. E18 har en døgntrafikk på ca. 65 000
biler frem mot Holmen og ca. 75 000 videre frem
til Slependen.

passasjerer per dag. Total andel reiser med tog
(inkl. flytog) over bygrensen til Oslo utgjør rundt
13 % av antall reiser i dagens situasjon (18).
Togstoppene i Asker kommune utgjøres av
stasjonene Heggedal, Gullhella, Bondivann, Asker
(også stopp for flytoget), Høn, Vakås, Hvalstad og
Billingstad.

Mellom Høn og Holmen består lokalvegnettet av
Kirkeveien nord for E18-korridoren og Slemmestadveien mot fjorden som lokale samleveger. I
tillegg kommer diverse adkomstveger i bebygde
områder og tverrforbindelser over E18.
Mellom Holmen og Nesbru ligger Fekjan som
eneste lokale samleveg. Vegen fungerer samtidig
som adkomstveg til boligene langs vegen.
Fra Nesbru ligger Billingstadsletta og Nesbruveien
som lokale samleveger frem til krysset ved
Slependen.
3.2.3

Kollektivtilbud

Jernbane

Drammensbanen går gjennom Asker mens
Spikkestadbanen knyttes til Drammensbanen ved
Asker stasjon. Jernbanen utgjør et
kapasitetsmessig sterkt og hurtig transportalternativ. Tellinger gjennomført i 2012 viser at
Drammensbanen er den mest trafikkerte
jernbanelinjen til og fra Oslo med rundt 17 000
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Figur 3-1: Asker stasjon og kollektivterminalen
Busstilbud

Det eksisterer et omfattende busstilbud i Asker
kommune som består av fylkesoverskridende
ekspressbusser, regionale ruter og lokalruter. På
E18 gjennom Asker kommune er busstopp en
mangelvare. I 2012 utgjorde bussreisende ca. 15
prosent av antall reisende over bygrensen til Oslo
over døgnet (18). Fremkommeligheten for buss er
i dag ikke god nok på store deler av
lokalvegnettet, særlig inn mot viktige knutepunkt.
Ekspressbussene holder relativt høy hastighet
langs dagens E18, men på strekninger uten
kollektivfelt oppstår forsinkelser i rushtiden.
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Båt

Båtruten Slemmestad/Vollen – Oslo (Aker Bygge)
er en rushtidsrute med ti avganger per døgn.
Hurtigbåtruten fraktet i 2012 i snitt ca. 59
passasjerer per avgang. Dette utgjør rundt 590
passasjerer per dag, og en kollektivandel under 1
% (18).
Kollektivandeler generelt

I snitt var andel reisende med kollektivtransport
over bygrensen til Oslo fra Asker/Bærum på 31 %
for 2012 (18). Det er verdt å merke seg ytterligere
to punkter knyttet til kollektivtransporten i
området:
 Andel reisende med kollektivtransport over
bygrensen fra Asker og Bærum er merkbart
høyere i rushtiden enn snitt over døgnet, hhv.
47 % kl. 07-08 og 45 % kl. 16-17 (18)
 Kollektivtransportens markedsandel i Akershus
generelt er på rundt 21 % i følge Ruters
årsrapport fra 2014 (19).
3.2.4

Figur 3-2: Busslinjer i Asker. Utsnitt av kart fra Asker kommune. Linjer med 7xx nr er
lokale linjer, mens 2xx er Oslorettede linjer
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Modellberegninger

I transportberegningene er det benyttet to
forskjellige modelleringsverktøy. For de
overordnede modellberegningene er Regional
transport modell (RTM23+) benyttet, mens
avvikling, kapasitet og vegvalg er beregnet i
Aimsun.
Modellberegningene er gjort i flere faser. I
innledende fase er det gjort overordnede
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modellberegninger med RTM23+ for å vurdere
trafikkfordeling på vegnettet, særlig med fokus på
Spikkestadkorridoren. Resultatet fra disse
beregningene er tatt med videre i
løsningsutviklingen.
I planfasen er det gjort nye beregninger i RTM23+
som grunnlag for modellering i Aimsun. Disse
beregningene er gjort for løsningene ved parsell 1
(Drengsrud – Høn), parsell 2 (Høn-Slependen) og
parsell 3 (fv. 167Røykenveien). Trafikkmatriser fra
disse beregningene er så tatt med videre for
modellering i Aimsun.
RTM23+
Statens vegvesen har gjort beregningene i
RTM23+. Dette verktøyet er en strategisk
transportmodell som dekker området rundt
Oslofjorden. Transportmodellen er utarbeidet på
grunnlag av reisevaneundersøkelser i området. I
modellen modelleres reisene mellom
grunnkretser. For å regne ut hvordan trafikken
fordeler seg mellom grunnkretsene i
modellområdet er det tatt hensyn til reisemål,
reisemidler og reiseruter, både i dagens situasjon
og i framtidssituasjoner.
Transportmodellen baserer seg på tradisjonell
firetrinnsmetodikk med en rekke parametere og
variable:
1. Turproduksjon
(bosatte, arbeidsplasser, bilhold, etc.)
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2. Turfordeling mellom soner
(reisevaneundersøkelser)
3. Reisemiddelfordeling
(reisetid, reisekostnad, parkering, ect.)
4. Nettfordeling/rutevalg
Vegnett (lengde, hastighet, forsinkelse) og
kollektivtilbud (rutetider, frekvens og
tilknytninger)
Forutsetninger for beregningene

2030 er valgt som prognoseår, på bakgrunn av at
tyngden av analyser av Oslopakke 3 er relatert til
dette årstallet.
Bosatte og arbeidsplasser er viktige variabler i
transportmodellen. Ut fra blant annet antall
bosatte samt samferdselstilbud genereres reiser,
mens antall arbeidsplasser i forskjellige
næringskategorier tiltrekker reiser.
Generelt er det i SSBs framskrivninger beregnet en
vekst i bosatte på 37 % fra 2009 til 2030 i Oslo, og
33 % i Akershus. For arbeidsplasser er de
tilsvarende veksttallene hhv. 32 % og 29 %.
Nullkonseptet beskriver et fremtidig vegsystem i
Osloområdet som i hovedsak er likt dagens, med
unntak av E18 Vestkorridoren. Her er ny E18 –
Bærum lagt til grunn fra Lysaker til Slependen.
Når det gjelder bompenger, er dagens
bompengering i Oslo inkludert snittet over
Lysakerelva med i beregningene i transportmodellen både i dagens situasjon og i 2030situasjonen.
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I 0-alternativet med utbygd E18 i Bærum er det
lagt et betalingssnitt på Bærums grense mot
Asker, 8 kr hver veg. Dette er et betydelig lavere
nivå enn det som reelt vil være nødvendig for å
finansiere prosjektet (20), men har noe
trafikkavvisende effekt.
I beregningene av utbyggingsalternativene for E18
Asker er det i tillegg til de ovennevnte bomsnittene forutsatt betaling for å krysse grensen
mellom Asker og Lier, med pris 8 kr. hver veg.
Beregninger innledende fase

I en innledende fase ble det beregnet tre ulike
konsepter, i tillegg til dagens situasjon og
referanse 2030.
 Konsept 1: Ny E18, samt ny Røykenvei med 4
felt
 Konsept 2: Ny E18, samt 4 felt på hele
Slemmestadveien
 Konsept 3: Ny E18 med kort firefelts tunnel
Røykenveien – E18 og forsterket bussmating til
jernbane, med kollektivfelt langs Røykenveien
og Slemmestadveien.
E18 Holmen – Slependen var i beregningene
forutsatt utbygd med 6 felt.
Ut fra de overordnede beregningene som ble
utført i innledende fase er det konkludert med
følgende:
 I alle konsepter vil en tung trafikkstrøm kobles
på E18 ved sentrum i Asker.
Ca. 30 000 kjøretøyer kommer til og fra
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Røykenveien og Asker sentrum. Dermed
overskrides kapasitetsgrensen for
4-feltsveg, og overgang fra 4 til 6 felt på E18
bør skje her.
 Sammenkobling av strømmene fra Asker
sentrum og Røykenveien bør skje planskilt, da
rundkjøring ikke vil takle disse betydelige
trafikkstrømmene uten store
avviklingsproblemer.
 Selv om man bygger ut Røykenveien eller
Slemmestadveien til fire felter med diagonal til
E18, vil det fremdeles være mye trafikk på den
andre vegen. Dette tilsier en balansert utvikling
mellom de to vegene. Fokus i E18-prosjektet vil
være å løse miljø- og kollektivutfordringer i
nordre del av Spikkestadkorridoren, nær
påkoblingene til E18.

3.3

Valg av vegstandard

Standard på ny veg skal fastsettes ut fra prognoser
for trafikk på vegnettet 20 år etter åpning og ut fra
kravene i Statens vegvesens håndbok N100 Vegog gateutforming (20).
Vegnormalene er premiss og eventuelle fravik fra
disse skal godkjennes av Vegdirektoratet før
kommunedelplan med konsekvensutredning
legges ut til offentlig ettersyn (første gangs
behandling av kommunedelplan i
kommunestyret).
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3.3.1
Veg i dagen
Med de gitte trafikkmengder viser vegnormalene
to mulige dimensjoneringsklasser, (kfr. håndbok
N100, Vegutforming, tabell C.1). Den høyeste
standarden er vist for dimensjoneringsklasse H9,
for 100 km/t. En mindre plasskrevende klasse er
H7, for 80 km/t. Begge dimensjoneringsklasser
skal ha midtdeler med midtrekkverk.
Vegens dimensjoneringsklasse fastsettes ut fra
vegens funksjon, omgivelser og trafikkmengde,
regnet som gjennomsnittlig antall kjøretøypasseringer pr. døgn (ÅDT = årsdøgntrafikk).
Ved fylkesgrensen er det det i dag skiltet 100
km/t, mens fartsgrensen reduseres til 90 km/t
vest for Asker sentrum og fram til Holmen. Fra
Holmen og innover er det 80 km/t til Oslo. En
oppgradering til 100 km/t, i samsvar med S9klassen, vil gi et jevnere fartsprofil, men medfører
betydelig skjerpede krav til kurvatur, i tillegg til økt
støynivå.
Det vil for E18 i Asker være svært krevende å
tilfredsstille de geometriske krav som H9-klassen
medfører, da det er en betydelig stivere kurvatur
enn for H7-klassen. Blant annet vil kryss med
innføring av Røykenveien med H9-standard kreve
lengder og kurvatur som ikke kan oppnås ved de
gitte rammebetingelser mht. Røykenveien.
Tunnelløsninger forbi sentrum vil også
vanskeliggjøres på grunn av kurvaturkrav. Det er
derfor forutsatt at dimensjoneringsklasse H7 og
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fartsgrense 80 km/t legges til grunn for E18
innenfor planområdet.
På grunn av stor trafikkmengde og vegens
betydning som nasjonal hovedveg er det
imidlertid lagt inn noen elementer fra H9standarden:
 Gjennomgående skulderbredde 3 meter
 Maksimal stigning på 5 %.
3.3.2

Antall felt på E18

Generelt om dimensjonering av E18 i Vestkorridoren

Analysen av vegtrafikkstrømmene i kapittel 3.2
danner grunnlag for å dimensjonere vegsystemet i
planområdet. De veiledende kapasitetsgrenser
som er lagt til grunn i arbeidet med utvikling av
vegløsninger er vist i tabell 3-1.
For å nå målene om by- og stedsutvikling, bedre
lokalmiljø og bedre framkommelighet for næringstrafikk og kollektivtrafikk, er det nødvendig å legge
E18 i tunnel på deler av strekningen, i første rekke
forbi Asker sentrum. De nye vegløsningene må
dermed dimensjoneres med minimum den
kapasiteten som kreves for å tilfredsstille
sikkerhetskrav for vegtunnelene. Dette gir en
begrenset kapasitetsøkning på E18, i tillegg til at
tunnelstrekningene får en parallell
hovedsamleveg.
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Den uthevede kolonnen i tabell 3-1 illustrerer
kapasiteten som velges for dimensjoneringen av
E18 gjennom Asker, og som også er i kapasitetsmessig balanse med planene for E18 gjennom
Bærum. Som det fremgår er det lagt til grunn
betraktelig høyere kapasitetsgrenser for
“akseptable” trafikkavviklingsforhold enn det en
tradisjonelt benytter. De høyere veiledende
kapasitetsgrenser bygger på analyse av detaljerte
trafikktellinger/ hastighetsmålinger på E18 i korridoren gjort i forbindelse med tidligere utredninger
i Vestkorridoren (21).
Det er for flerfeltsveger i planarbeidet for
Vestkorridoren forutsatt at hovedvegene kan
avvikle vel 35 % mer trafikk enn ved tradisjonell
dimensjonering. Dette har sin årsak i følgende
forhold:
 En aksepterer at avviklingsproblemer vil oppstå
i morgen- og ettermiddagsrush
 Stor motstrømstrafikk som øker mulig kapasitetsutnyttelse i korridoren
 Ikke typiske rushtidstopper (lengre rush enn
vanlig på andre veger)
 Biltrafikantenes kjøreadferd – analyser viser
kortere tidsluker mellom biler enn tidligere
Hvor omfattende avviklingsproblemene i rush vil
bli med den foreslåtte dimensjoneringen, avhenger blant annet av i hvilken grad trafikantene vil
endre reisetidspunkt når vegnettet blir utbygd, og
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Tabell 3-1: Veiledende trafikkavviklingskapasitet for forskjellige feltantall ved tradisjonell dimensjonering,
og ved dimensjonering etter ”Vestkorridorbetraktning”.
Veiledende kapasitetsgrenser E18 Asker

Tradisjonell dimensjonering

Type veg

Kapasitet
Max

Akseptabel avvikling

2-felt

2-feltsveg

18 000

16 000

12 000

4-felt

4-feltsveg, planfrie kryss

75 000

65 000

50 000

4-feltsveg, plankryss

47 000

40 000

35 000

6-feltsveg, planfrie kryss

115 000

105 000

70 000

4-feltsveg + 2-feltsveg

93 000

81 000

65 000

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

122 000

105 000

85 000

6-felt
8-felt

om det blir iverksatt trafikkbegrensende tiltak,
som for eksempel trafikantbetaling.
En utbygging av E18 i Vestkorridoren med det
feltantall som framkommer ved bruk av
tradisjonell dimensjonering vil utgjøre en stor
kapasitetsvekst for biltrafikk, i strid med nasjonale
målsetninger og overordnede politiske føringer.
Dette er også en viktig årsak til at man i dette
prosjektet foreslår løsninger med redusert antall
felter, med ”tilfredsstillende” avviklingsstandard.
Eksisterende E18 ved Asker sentrum har 2 + 2 felt.
For fremtidig E18 mellom Oreholtkrysset og
Fusdal kan det være flere alternativer.

Oslorettet trafikk til og fra Røykenveien og Asker
sentrum til at trafikken øker vesentlig på E18, slik
at kapasitetsgrensen for 2+2 felt overskrides. For å
tilfredsstille krav til sikkerhet i tunneler er det
derfor nødvendig at overgang fra 2+2 til 3+3
gjennomgående felt skjer ved Fusdalkrysset, og
dette er lagt til grunn som prinsipp for planene. I
alternativ 1.B har sentrumstunnelen tre felt i hver
retning, men det tredje feltet er da knyttet til
lokale ramper i kryss i begge ender, og er således
ikke gjennomgående felt. Dette skyldes at det er
fullt kryss ved Fusdal i alternativ 1.B, men ikke i
1.A.

Antall felt på E18 gjennom Asker

Trafikkprognosene for 2030 er på grensen mellom
2+2 felt og 3+3 felt, avhengig av tids- og
retningsfordeling. Ved Fusdalkrysset fører
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3.4

Veg i dagen

3.4.1 E18
Ny E18 planlegges som hovedveg klasse H7 med
fartsgrense 80 km/t.
Sikkerhetskrav i tunneler er dimensjonerende for
planlagt kapasitet på E18. Øst for Fusdal er trafikkmengden så stor at det kreves 3+3 felt i tunnel, og
også veg i dagen må derfor ha 3 felt i hver retning
fra Fusdal til Slependen (mot 5 felt for ordinær
biltrafikk i dag, tre vestgående og to østgående).
Vegbredden er 32 m. På vekslingsstrekning
mellom kryss er det gjennomgående ramper på
utsiden, slik at det blir til sammen 4+4felt og en
vegbredde på 39 m.
Vest for Fusdal planlegges E18 i alternativ 1.A med
4 felt (som i dag). Vegbredden for firefelts veg er
25 m. I alternativ 1.B er det 6 felt, med 3+3 felt i
tunnel, der ett felt i hver retning er knyttet til
lokale ramper på begge sider av tunnel, på grunn
av fullt kryss ved Fusdal i denne løsningen.

Figur 3-3: Normalprofil for 6-felts E18

Figur 3-4: Normalprofil for 4-felts E18

Figur 3-5: Normalprofil for vekslingstrekning med 8-felts E18
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3.4.2 Hovedsamleveg
Hovedsamlevegen, som også skal fungere som
omkjøringsveg for E18 ved stengt tunnel, skal i
utgangspunktet ha 2+2 felt ifølge vegnormalenes
krav. Det kan imidlertid bli aktuelt å bygge
hovedsamleveg med 1+1 felt på hele eller deler av
strekningen ut fra et ønske om å redusere
tilgjengelig kapasitet for privatbil.
Vegen er i kommunedelplanfasen planlagt med 2
+ 2 felt, for å reservere tilstrekkelig areal for ulike
løsninger. Aktuell fartsgrense er 50 eller 60 km/t
og vegklasse er H6. Denne vegtypen har en 1-3 m
bred midtdeler med kantstein; 3 m i
normalsituasjon og 1 m over bruer. Samlet
vegbredde med fire felt er 16-18 meter, med to
felt 13 meter. Tverrsnitt for vegen er vist i figur
3-6.
I sentrumsområdet i Asker er det lagt til grunn en
løsning med gateprofil på hovedsamlevegen.
Gateprofil kan også være aktuelt for
hovedsamleveg på flere strekninger. Dette vil
avklares i den videre planleggingen av prosjektet.

Figur 3-6: Normalprofil for hovedsamleveg med henholdsvis fire felt og to felt

Figur 3-7: Normalprofil for hovedsamleveg med fire felt og gateutforming. To varianter med henholdsvis
sidestilte og midtstilte trerekker. Sidestilt beplantning vil brukes der det er plass til dette

Figur 3-8: Mulig normalprofil for hovedsamleveg med to felt og langsgående sykkelveg og bussveg mellom
Holmen og Nesbru
123134-PLAN-RAP-008
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3.4.3 Bussveg
Strekninger med separat bussveg utformes med
utgangspunkt i standardklasse H2. Mengden tunge
kjøretøyer her, medfører at det er lagt inn 0,5 m
ekstra skulder, slik at samlet vegbredde vil være
på 9,5 meter inklusive skulder. På strekningen
mellom Asker stasjon og Holmen vil det bli
etablert hovedsykkelveg langs deler av bussvegen
i flere av alternativene. Bredden vil vurderes
nærmere i detaljplanfasen, i Bærum er det i
reguleringsplanfasen valgt et tverrsnitt med 3,5 m
bussfelt og 0,5 m skulder, det vil si en totalbredde
på 8,0 m.

Syverstaddiagonalen er planlagt i henhold til
vegklasse H1, med en vegbredde på 8,5 meter.
Valg av denne dimensjoneringsklassen er et fravik,
da trafikkmengden på den aktuelle lenken kan
komme til å overskride grensen for firefelts veg,
som går ved ÅDT på 12 000.
Begrunnelsen for fravik er:
 Kun en kort strekning av vegen bygges om.
Tiltaket kan dermed også anses som en
utbedring av eksisterende veg.

 Vegen for øvrig har to felt. Utbygging til fire felt
på en liten del av strekningen gir uønskede
standardsprang.
 Firefelts veg vil legge til rette for økning i
trafikkmengde i et område hvor man ønsker å
redusere bilbruken.
 Korte strekninger med firefelts veg vil gi trafikal
ubalanse som medfører økt risiko for
oppstuving og køproblematikk.

Figur 3-9: Tverrprofil for Røykenveien i alternativ 3.B og 3.C til venstre og 3A til høyre

Figur 3-12: Tverrprofil for bussveg
3.4.4

Andre veger

Røykenveien i fire felt er planlagt etter vegklasse
H6 med 1 m midtdeler og fartsgrense på 50 eller
60 km/t.
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Figur 3-10: Tverrprofil for Drammensveien langs Føyka
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Figur 3-11: Røykenveien/Bleikerveien, avlastet
veg mot sentrum i alt. 3B og 3.C
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Ut fra en samlet vurdering er det derfor valgt å
søke om fravik for Syverstaddiagonalen på
Slemmestadveien.
3.4.5 Kryss
Kryss på høytrafikkerte veger som E18 gjennom
Asker skal i henhold til gjeldende vegnormaler
være planskilte. For øvrig vegnett vil det i
hovedsak være rundkjøringer eller signalregulerte
kryss.
Ramper mellom E18 og hovedsamleveg planlegges
med tilstrekkelig bredde til å avvikle tofelts trafikk
i avviksituasjon ved stengt tunnel.

Figur 3-13: Kryss og tunnelpåhugg ved Holmen i alt. 2.A

Figur 3-14: Hovedsamleveg, bussveg og lokalvegnett med kryss ved Holmen i alt. 2.B
123134-PLAN-RAP-008
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3.5

Tunneler

For E18 med fire felt benyttes tunnelprofil T9,5
med to løp, mens E18 med 6 felt har tunnelprofil
T13. Kurver i tunnel krever breddeutvidelse ut
over angitt profil for å sikre stoppsikt.

Gangbar
tverrforbindelse
hver 250. m

Tunneler på E18 (tunnelklasse F) vil være utstyrt
med havarinisjer og rømningsveger for hver 250.
meter og nødstasjoner for hver 125. meter.

Figur 3-15: Tunnelprofil T9,5 (mål i m) brukes for tunneler med 2+2 felt. Minimum avstand mellom
tunnelene er vanligvis 10 m

Gangbar
tverrforbindelse
hver 250. m

Figur 3-16: Havarinisjer, nødstasjoner og
tverrforbindelser, tunnelklasse F

Figur 3-17: Tunnelprofil T13 brukes for hvert av løpene i trefelts tunneler, på strekninger med E18 i 6 felt.
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3.6

Vegutstyr og konstruksjoner

3.6.1 Bruer og andre konstruksjoner
Det er et stort antall bruer og andre
konstruksjoner i de ulike vegløsningene. De
største konstruksjonene er bruene og
løsmassetunnelen der E18 og hovedsamlevegen
krysser jernbanen sør for Asker stasjon, kryssingen
over Neselva, samt lokkløsninger over E18 ved
Høn, Hofstad og Holmen kirke. De ulike
konstruksjonene beskrives under hvert alternativ.
3.6.2 Støyskjerming
For å tilfredsstille støykrav i gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging er
det lagt opp til omfattende skjermingstiltak langs
både E18 og hovedsamlevegen. Tiltakene vil dels
være voller og andre former for terrengskjerming,
dels støyskjermer. Ofte er det også en kombinasjon av tiltak, hvor det etableres voll med skjerm
på toppen.
3.6.3

Luftetårn for tunneler

3.7

Innløsning av eiendommer

Innløsning av eiendommer foretas innen 10 år
etter at fastsatt reguleringsplan er kunngjort og
det foreligger bevilgning for gjennomføring av
tiltaket.
I forslaget til kommunedelplan har man antatt et
omfang som grunnlag for kostnadsberegninger og
konsekvensvurderinger. Bygninger som Statens
vegvesen antar må innløses er markert på
vegtegningene med egen farge.
Statens vegvesen vil i reguleringsplanprosessen se
nærmere på hvilke eiendommer som skal foreslås
innløst. Man vil i denne prosessen gå nærmere inn
på om det er aktuelt å innløse hus som får særlig
stor miljøbelastning (f.eks. støy eller
luftforurensning) eller vanskelig atkomst, og der
kostnadene ved å etablere tilfredsstillende
løsninger blir store. I tillegg vil vegvesenet ved
endelig plassering av veglinjen kunne vurdere om
det vil bli eiendommer som ikke lengre kan
benyttes eller drives på regningssvarende måte,
og som av den grunn må innløses.

For å tilfredsstille krav til luftkvalitet ved tunnelmunninger, er det nødvendig å etablere luftetårn
ved Askertunnelen (1.B) og Fusdaltunnelen (1.A) i
Asker sentrum og i Holmentunnelen på parsell 2
(begge løp både i alt. 2.A og 2.B).
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3.8
3.8.1

Hovedsykkelveg
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 3-19: Tverrprofil for hovedsykkelveg
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3.8.2

Trasé

Traséen for sykkelvegen er i hovedsak lik i alle
alternativer.
Fra Drengsrud følger hovedsykkelvegen traséen til
dagens gang- og sykkelveg langs Drammensveien.
Borgenveien krysses i plan, trolig med
signalregulert kryss. Videre fortsetter traséen ned
mot Oreholt, hvor den krysser over tunnelportalen
for E18. I alternativ 1.A går traseen under ny
hovedsamleveg og langs nordsiden av denne mot
sentrum, mens i 1.B legges hovedsykkelvegen på
sørsiden av hovedsamlevegen inn til ny
kollektivterminal ved Asker stasjon.
Like øst for kollektivterminalen vil traséen krysse
over til nordsiden av bussvegen og ligge langs
denne videre østover. I alt. 1.A er traseen lagt sør
for E18 langs Hønsjordet, og i 1.B er den lagt langs
nordsiden av vegen.
Fra Høn og østover ligger traseen på sørsiden av
E18 og bussvegen, inn mot bebyggelsen på Haga,
ned til Hofstad skole. Her vil den i alt. 2.B krysse
over til skolen på lokket 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 3-18: Eksempel på sykkelveg med fortau, av
samme type som er planlagt mellom Oreholt og
Holmen
Fra Holmen vil traséen følge sør-/østsiden av
Fekjan fram til til Nesbru. Direkteføring langs
hovedsamlevegen mellom Holmen og Nesbru er
også vurdert, men forkastet på grunn av stigning
og plassforhold. I detaljplanfasen må det sees på
mulighetene for en sekundær sykkelveg her. 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 3-20: Trase for hovedsykkelveg
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3.9

Kollektivsystem

Et av hovedmålene for utbygging av ny E18 er å
forbedre framkommeligheten for kollektivtrafikken. Det er derfor lagt vekt på å
utvikleløsninger 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.
3.9.1

Valg av konsept

I en tidlig fase er det vurdert løsninger med
kollektivfelt på E18 som løsning for kollektivtrafikken på delstrekninger. Erfaringer fra
eksisterende kollektivfelt langs dagens E18 i
Vestkorridoren er at det ofte blir kødannelser i
kollektivfeltet i forbindelse med fletting av rampetrafikk i rushtrafikken, med påfølgende forsinkelser. Rampetrafikk som skal gjennom kollektivfelt
bidrar også til nedsatt kapasitet for anen trafikk i
krysset, og samlet sett en dårligere trafikkavvikling
både for bil og kollektiv. Å få til planskilte
løsninger for buss i forbindelse med kryss på E18
er imidlertid ofte krevende, da man i disse
kryssområdene allerede har veger i flere nivåer.
I planarbeidet for E18-gjennom Asker foreslås det
derfor som hovedprinsipp å legge kollektivtrafikken på en egen gjennomgående bussveg som
er skilt fra trafikkstrømmene på E18. Dette kan gi
noe lavere framføringshastighet utenom rush på
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enkelte strekninger, men gir vesentlig økt
forutsigbarhet.

godt tilbud at den har en strukturerende
betydning for arealbruk langs traséen.

Bussveg gir også bedre lokal tilgjengelighet til buss
langs korridoren enn kollektivfelt langs E18, da
etablering av busstopp vil være lettere.

Holdeplassene kan også utformes tilsvarende som
på bybane, med opphøyde plattformer,
plattformtak og sanntidssystemer. Dette vil gi et
tilbud med høy kvalitet for de reisende. Siden
noen busser vil kjøre som ekspressruter, vil det
tilrettelegges med stopplommer på
holdeplassene, som gir mulighet for passering.

Også i planarbeidet for E18 i Bærum er det for en
stor del lagt til grunn egen bussveg, slik at
konseptet vil være felles for Vestkorridoren på
strekningen Asker–Lysaker.
Bussvegen er ment å fungere både for ekspressbusser og lokalt stoppende busser. Det er derfor
på lagt opp til høyere skiltet hastighet på bussveg
enn på hovedsamleveg der dette er mulig å få til.
Bussvegen vil ikke være tilgjengelig for andre
kjøretøyer enn buss. Taxi, el-biler m.m. vil bli
henvist til det ordinære vegnettet.
3.9.2

Utforming

Den gjennomgående bussvegen vil ha planskilte
kryssinger alle steder hvor den krysser veger med
stor trafikk. Mindre adkomstveger kan krysses i
plan, men det vil da være lysregulering som gir
stoppsignal for bil når bussen kommer.
Prinsippløsningen er dermed nokså lik en
bybanetrasé i oppbygging. Konsepter som dette
benevnes ofte «superbuss», «bussekspressveg»
eller det internasjonale begrepet BRT (bus rapid
transport). Tanken bak denne type løsning er både
å utvikle et system med rask og forutsigbar
framføring og å utvikle en kollektivakse med så
Desember 2015

3.9.3

Trasé

Fra Drengsrud til Lenken vil kollektivløsning være
kollektivfelt langs Drammensveien.
Fra Drammensveiens kryss med Lenken går det
egen bussveg inn til terminalen, og videre østover
er det egen bussveg på hele strekningen fram til
Slependen.
Fra sentrum til Høn ligger bussvegen nord for E18,
med et stopp på Hønsjordet. Øst på Hønsjordet
krysser traséen over til sørsiden av E18 langs
bebyggelsen på Haga. Vest for lokket ved Hofstad
skole etableres holdeplass.
Traséen vil deretter følge sørsiden av dagens E18
fram til Holmen, hvor det etableres holdeplass sør
for dagens Holmenkryss. Her kan også buss ta av
til Holmen sentrum.
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Figur 3-21: Trasé for bussveg, vist med løsning basert på E18 alternativ 1.A og 2.A
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Busser fra Slemmestadveien kan kjøre Fekjan fram
til bussveg på Nesbru. Fekjan vil være stengt for
gjennomkjøring for annet enn buss. Alternativt
kan buss kjøre inn på bussvegen ved dagens
Holmenkryss.
Øst for dagens Holmenkryss går bussvegen inn i
en ca. 200 m lang tunnel/kulvert i alt. 2.B, mens
den i alternativ 2.A ligger sammen med
hovedsamlevegen i dagens E18-trasé. Deretter
fortsetter bussvegen langs sørsiden av dagens E18
mot Nesbru senter.
I alt. 2.A føres vegen ned på sørsiden av Nesbru
senter med en holdeplass ved Fekjan før den
krysser under E18 parallelt med Billingstadsletta.
Kryssende veger lysreguleres slik at bussen har
prioritet.

går bussvegen inn i en tunnel som munner ut ved
hovedsamlevegen i dagens E18-trasé ved
Gyssestad og kobles til planlagt bussveg videre
mot Sandvika.

vekst i busstrafikken, samt at det vil være svært
krevende å etablere effektive kjøreruter for buss
hvor bussene kan gå uhindret av annen trafikk inn
til dagens terminal.

Buss til og fra Nesøya sikres framkommelighet
gjennom kollektivfelt på Nesøyveien fra
Nesøybrua og egen arm til bussvegen.

Et overordnet mål for ny terminal er at den skal ha
tilstrekkelig kapasitet og god tilgjengelighet for
alle trafikantgrupper. Terminalen er plassert delvis
sør for dagens stasjon, delvis på lokk over
sporområdet. Basert på informasjon fra
kollektivselskapene er terminalen dimensjonert
med 10 plattformer, og mulighet for å ha inntil 20
busser på terminalområdet samtidig. Under
plattformområdet sør for stasjonen kan det om
ønskelig tilrettelegges for parkering.

Flatedekning med og uten ny bussveg er vist i figur
3-30 og figur 3-31.
3.9.4

Ny kollektivterminal i Asker

Som en del av prosjektet er det utarbeidet et
forslag til ny kollektivterminal i Asker. Bakgrunnen
for dette er at dagens bussterminal ved Asker
stasjon ikke har kapasitet til å møte framtidig

I alt. 2.B legges traseen langs hovedsamlevegen
nord for Nesbru senter, og må da krysse
Billingstadsletta i en rundkjøring nord for E18.
Det etableres holdeplass ved planlagt nytt
lokalsenter for Billingstadsletta vest, og vegen
legges på østsiden av Billingstadsletta fram til ny
holdeplass ved Berger og videre langs sørsiden av
Billingstadsletta til holdeplass øst for
Billingstadveien.
Herfra vil vegen legges lavt i terrenget, krysse
under ny adkomst mot IKEA og under Nesøyveien
før traseen fortsetter østover langs Slependveien.
Like før rundkjøringen i krysset med Sandviksveien
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Figur 3-22: Prinsippskisse for arealdisponering på
terminalen i alternativ 1.A
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Figur 3-23: Prinsippskisse for arealdisponering på
terminalen i alternativ 1.B
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Figur 3-24: Kollektivterminal i alt. 1.A
Utformingen av terminalen er ikke endelig
detaljert på dette planstadiet. Dette er noe det må
arbeides videre med i neste planfase, både med
hensyn til detaljering av trafikkarealene,
programmering av bygg for ulike
servicefunksjoner, parkeringsløsninger for bil og
sykkel, adkomst for taxi m.m. I tillegg må den
arkitektoniske utformingen avklares.

Figur 3-25: Kollektivterminal i alt. 1.B
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. 1A

Terminalen er plassert delvis sør for dagens
stasjon, delvis på lokk over sporområdet. Under
terminalområdet sør for stasjonen kan det om
ønskelig tilrettelegges for parkering, både for
sykkel og bil. Buss får adkomst via bussvegen eller
fra Lensmannslia og hovedsamlevegen via
rundkjøring på hovedsamlevegen.

123134-PLAN-RAP-008

Desember 2015

SIDE 67

Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Figur 3-26: Bussveg langs hovedsamlevegen forbi sentrum i alternativ 1.B

Figur 3-27: Bussveg og hovedsykkelveg krysser på bru over Syverstaddiagonalen
i alternativ 2.A

Figur 3-28: Bussveg og holdeplass langs Billingstadsletta

Figur 3-29: Tunnelportal for busstunnel ved Gyssestad
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Figur 3-30: Flatedekning for buss og bane i dagens situasjon
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Figur 3-31: Flatedekning for buss og bane med ny bussveg
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3.10 Utredningsalternativer
3.10.1

Slependkrysset

Oversikt parsellinndeling og alternativer

Planarbeidet for E18-korridoren i sentrale Asker
omfatter i henhold til planprogrammet
strekningen Slependen–Drengsrud på E18,
Røykenveiens nordre del fra Lensmannslia til
påkobling E18 og påkobling av Slemmestadveien
til E18.
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.
Slependkrysset er likt i begge alternativer på
parsell 2, og utbyggingsteknisk vil dette krysset
høre til etappen Ramstadsletta-Slependen i
prosjektet E18 Bærum. Parsellskillet mellom
utbyggingsetappene ligger vest for
Slependkrysset, midt på IKEA-bygget, se figur
3-32. Kostnader og prissatte virkninger for
Slependkrysset er derfor spesifisert for seg. De
ikke-prissatte virkningene for Slependkrysset er
beskrevet for å tydeliggjøre hvilke endringer som
er foretatt i etterkant av planarbeidet for E18 i
Bærum, men i samlet konsekvensvurdering av
alternativene på parsell 2 er disse mindre vektlagt.
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Figur 3-32: Oversikt parsellinndeling
Dette for å unngå en dobbelttelling i den
samfunnsøkonomiske analysen – både prissatte
og ikke-prissatte virkninger for Slependen er
vurdert i konsekvensutredningene for E18 i
Bærum.
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Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn

Parsell 2 E18 Høn–Slependen

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.
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.
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Figur 3-33: Oversiktskart alternativer for ny E18
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3.10.2

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.
Kryss

Figur 3-34: Krysset på Oreholt sett mot Ånnerud,
alt. 1.A

Figur 3-35: Oversiktsillustrasjon krysset på Fusdal,
alt. 1.A

Kryssene vil funksjonelt sett bli som i dag, men i
det nye Oreholtkrysset vil E18 fra vest få en
kvalitativt mye bedre tilkobling til vegnettet i
Asker sentrum gjennom nye ramper direkte mot
hovedsamlevegen i dagens E18-trasé. Dermed
ledes ikke trafikk til og fra E18 vest for sentrum via
Drammensveien.

Innløsning av bygninger

Alternativ 1.A vil kreve innløsning av seks
eneboliger, et større kontorbygg, og eksisterende
bensinstasjon ved Fusdalkrysset.

Ved Fusdal vil ramper fra hovedsamlevegen føres
ned på hver sin side av tunnelmunningen.
Varianter og kombinasjonsmuligheter

Det er to varianter av alternativet ved Hønsjordet,
med ulikt antall felter i vestgående retning fram til
avkjøring Asker. Kobling med 2.B krever 4 felt
vestover, mens det er nok med 3 felt dersom
alternativet kobles til alt. 2.A på parsell 2. De to
variantene har sykkelveg henholdsvis nord og sør
for E18.

E18 har i alternativ 1.A fullt kryss ved Oreholt, og
halvt kryss (østvendte ramper) ved Fusdal.
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Figur 3-36: Alternativ 1.A, vist med Røykenveien i tunnel alt. 3.B
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3.10.3

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. I øst vil
det etableres et fullt kryss på Fusdal.
Sør for Hønsjordet etableres en bred bru for gangog sykkeltrafikk ved Undelstad og et lokk over
E18ved Høn, om lag 135 meter langt. Disse
demper barriereeffekten og gir mulighet for
kryssing.
Kryss

Det nye Oreholtkrysset er utformet tilsvarende
som i alt. 1.A, med den forskjellen at
påkjøringsrampen fra vest fortsetter gjennom
tunnelen som det tredje feltet.
Fusdalkrysset har ramper både vestover og
østover. Ramper fra hovedsamlevegen mot
sentrum går planskilt under ramper til
Røykenveien og lokalvegsystemet. Det etableres
tilknytninger til lokalvegnettet på begge sider av
kryssområdet, og disse kan også fungere som
adkomst til framtidig utbygging på Hønsjordet og
Jørgensløkka.
Varianter og kombinasjonsmuligheter

Det er mulig å bygge alternativ 1.B også uten fullt
kryss ved Fusdal, og benytte halvt kryss som i
alternativ 1.A.
Innløsning av bygninger

Alternativ 1.B vil kreve innløsning av 17 eneboliger
og et næringsbygg.

E18 har i alternativ 1.B fulle kryss både ved
Oreholt og Fusdal. Hensikten med å etablere et
fullt kryss også ved Fusdal, er å redusere trafikken
på hovedsamlevegen gjennom sentrum, ved at
trafikk til og fra E18 vestover kobles til
Røykenveien og vegsystemet i Asker øst. Dermed
kan denne trafikken benytte E18-tunnelen i stedet
for hovedsamlevegen. Ved videre utvikling av
Asker øst med store utbygginger på Landås-Høn
og Fusdal-Jørgensløkka forventes det mer trafikk
med målpunkter i Asker øst.
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Figur 3-37: Alternativ 1.B, her vist med Røykenveien i tunnel etter alt. 3.C
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3.10.4

Mengder og kostnader parsell 1

Mengder og kostnader for alternativene på parsell
1 er oppsummert i tabell 3-2.

Tabell 3-2: Mengder og kostnader for utredningsalternativene på parsell 1. Anleggskostnader er oppgitt
med prisnivå 2015
Mengde
Veglengde E18 (m)
- derav bru (m)

3415

3445
0

1750 / 51%

1825 / 53%

Veglengde hovedsamleveg (m)

2530

2780

- derav bru (m)

434

380

36 / 1%

36 / 1%

Lengde bussveg

3300

3180

Lengde hovedsykkelveg

2960

3050

Innløsning eiendommer

6 eneboliger
1 bensinstasjon
3 kontor/næring

15 eneboliger
1 kontor/næring

Anleggskostnad (mill. kr)

6900

7250

- derav tunnel/lokk (m/%)
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Alternativ 1.B

210

- derav tunnel/lokk(m/%)

Figur 3-38: Drengsrudkrysset alt. 1.A

Alternativ 1.A

Figur 3-39: Sykkelveg og hovedsamleveg langs
Hagaløkka, alternativ 1.B
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Figur 3-40: Kollektivterminal og hovedsamleveg i
sentrum, alternativ 1.B
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Figur 3-41: Bruene over jernbanen i alternativ 1.A

Figur 3-42: E18 ved Hønsjordene i alternativ 1.A

Figur 3-43: Bru over jernbanen i alternativ 1.B

Figur 3-44: E18 ved Hønsjordene i alternativ 1.B
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3.10.5

Røykenveien, alternativ 3.A kollektivfelt
langs dagens veg

Røykenveien vil i alternativ 3.A utvides med
kollektivfelt i begge retninger fra Lensmannslia til
kryss med Jørgensløkka. Bleikerveien fortsetter
som bussveg mot sentrum, mens biltrafikk følger
Jørgensløkka, som legges om i ny trasé fram til
rundkjøring på hovedsamlevegen ved Fusdal.
Siden Røykenveien i denne løsningen vil ha mer
begrenset kapasitet enn alt. 3.B og 3.C, etableres
det ikke planskilt kryss med hovedsamlevegen.

Figur 3-46: Røykenveien alt. 3.A ved kryss med
Lensmannslia

Røykenvei alternativ 3A 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.
Innløsning av bygninger

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

SIDE 80

Figur 3-47: Røykenveien alt. 3.A ved kryss med
hovedsamlevegen på Fusdal

Figur 3-45: Røykenvei i dagen, alternativ 3.A
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3.10.6

Røykenveien, alternativ 3.B tunnel fra
Lensmannslia til Fusdal

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

Figur 3-49: Røykenveien alt. 3.B tunnelpåhugg og
kryss med Lensmannslia

Busstrafikken vil få kollektivfelt sør for rundkjøringen med Lensmannslia og følger deretter
Bleikerveien mot sentrum. Trafikkmengden her på
avlastet veg vil være moderat, og
framkommeligheten for buss vil bli god. Fra
krysset Bleikerveien–Jørgensløkka stenges
Bleikerveien for gjennomkjøring mot sentrum for
ordinær trafikk, slik at bussen får prioritet.

Figur 3-50: Røykenveien alt. 3.B ved kryss med
hovedsamlevegen på Fusdal

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.

Figur 3-48: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.B
Innløsning av bygninger

Røykenvei alternativ 3.B vil kreve innløsning av to
kontorbygg, to eneboliger og et leilighetsbygg.
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3.10.7

Røykenveien, alternativ 3.C tunnel fra
Lensmannslia til Jørgensløkka

Røykenveien vil i alternativ 3.C utvides til fire felt i
ny trasé fra rundkjøringen med Lensmannslia til
tunnelpåhugg vest for brannstasjonen. Dagens
Røykenvei knyttes til Bleikerveien som lokalveg.
Tunnelen har to løp og blir 1,0 km lang. Den
munner ut i skråningen nord på Jørgensløkka, like
ved nytt kryss på E18. Rundkjøring gir forbindelse
til ramper vestover og østover på E18 og lokalt
vegnett.

Figur 3-52: Røykenveien alt. 3.C tunnelpåhugg og
kryss med Lensmannslia

Busstrafikken vil få kollektivfelt sør for rundkjøringen med Lensmannslia og følger deretter Bleikerveien eller Lensmannslia mot sentrum. Trafikkmengden på avlastet veg vil være noe større enn i
alt. 3.B, da sentrumsrettet trafikk også i stor grad
vil kjøre her. Framkommeligheten for buss vurderes imidlertid som tilfredsstillende. Fra krysset
Bleikerveien–Jørgensløkka mot sentrum etableres
kollektivfelt. Det vil også være mulig å forbeholde
denne delen av Bleikerveien for buss, slik som i
alt. 3.B. Alternativt kan Lensmannslia stenges for
gjennomkjøring og busstrafikken ledes dit. Dette
vil utredes nærmere i neste planfase.
Gang- og sykkelveg fra Jørgensløkka får planskilt
kryssing av hovedsamlevegen ved Askerveien
Røykenvei i tunnel i alternativ 3.C kan kun
kombineres med alternativ 1.B for E18.
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Figur 3-53: Røykenveien alt. 3.C, oversiktsbilde fra
sør

Figur 3-51: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.C
Innløsning av bygninger

Røykenvei alternativ 3.C vil kreve innløsning av to
næringsbygg.
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3.10.8

Mengder og kostnader parsell 3

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

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

Alternativ 3.A

Alternativ 3.B

Alternativ 3.C

1090

1415

1380

- derav bru (m)

0

0

0

- derav tunnel (m/%)

0

640 / 45%

1000 / 72%

Innløsning eiendommer

2 eneboliger
1 kontor/næring

2 eneboliger
1 leilighetsbygg
1 kontor/næring

2 næringsbygg

Anleggskostnad (mill. kr)

530

940

1 290

Figur 3-54: Kryss ved Fusdal (alt. 1.B) med tunnelmunning ved Jørgensløkka alt. 3.C
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3.10.9

E18 Høn–Slependen, alternativ 2.A:
E18 i tunnel Holmen–Nesbru

I alternativ 2.A vil E18 følge dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram mot Grønlia,
se figur 3-55. Fra Hønsjordet til Grønlia utvides
tverrprofilet til fullverdig 6-felts veg med skulder.
Dette krever kun mindre inngrep, siden dagens
veg har 6 felt på store deler av strekningen, men
bussveg og sykkelveg sør for E18 vil medføre
inngrep i bebyggelsen.
Rett vest for Grønlia kobles det på felter fra
Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) på E18,
og det fører derfor til behov for 4+4 felt på
vekslingsstrekningen fram til Holmen.
Rett vest for dagens Holmenkryss senkes
veglinjen, før E18 går inn i en 1,1 km lang
fjelltunnel fram til Nesbru. Tunnelen bygges med
to løp med 3 felt i hvert. Ved begge
tunnelmunninger etableres ramper til
hovedsamleveg, og fra Nesbru til Slependkrysset
vil det bli en vekslingsstrekning med 4+4 felt
tilsvarende som ved Holmen. To av feltene går av
til Slependkrysset, og ytterligere to felt til
hovedsamleveg mot Sandvika. E18 fortsetter
videre i tunnel mot Sandvika (Sandvikstunnelen),
med påhugg under Sandviksveien, like øst for
krysset med Slependveien.
Pårampe fra Slependkrysset til E18 østover
avsluttes før Slependtunnelen, slik at denne får to
felt i østgående retning. I vestgående retning tar
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tredje felt i tunnelen av til Slependkrysset før
rampe fra hovedsamlevegen kobles på.
Hovedsamleveg og lokalt vegnett

Ramper fra E18 ved Holmen ledes til kryss med
Kirkeveien over tunnelportalen ved dagens
Holmenkryss. Gang- og sykkelforbindelsen mot
Holmen går under rampene.
Fra Holmen til Nesbru fortsetter
hovedsamlevegen i dagens E18-trasé til Nesbru,
hvor det blir rundkjøring med forbindelse til
Billingstadsletta, før hovedsamlevegen ledes inn
på ramper mot E18.
Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i
dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også være
forbindelsen til E16.
Billingstadsletta beholdes som tofelts veg fram til
ny adkomst til IKEA og næringsarealene langs
Billingstadsletta. Herfra blir det fire felt fram til
Nesøyveien.
Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil
kunne passere.

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.

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.
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Figur 3-55: E18 alternativ 2.A
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3.10.10 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.B:
E18 i tunnel Haga–Nesbru
Alternativ 2.B vil E18 følge dagens trasé på
strekningen fra Hønsjordet og fram til Haga, se
figur 3-58. Her vil det være tre felt i østgående
retning, og fire felt i vestgående retning.
Ved Haga tar det av ramper til hovedsamleveg i
dagens E18-trasé. E18 går så inn i tunnel gjennom
et skrått påhugg vest for Hofstad skole. Tunnelen
vil være 2,5 km lang og munner ut ved Nesbru
samme sted som 2.A. Tunnelen bygges med to løp
med 3 felt i hver. Som i alt. 2.A vil ramper fra
hovedsamlevegen kobles på øst for tunnelen, og
fortsette som det 4. feltet i hver retning videre
mot Slependen. Løsningen for Slependen er
identisk med 2.A.
Hovedsamleveg og lokalt vegnett

Ramper fra E18 ved Haga legges i dagens E18trasé fram til Grønlia hvor de flettes sammen med
Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) til en
firefelts hovedsamleveg i dagens E18 videre mot
Holmen. Dagens Holmenkryss erstattes av en stor
rundkjøring, som gir forbindelse til Kirkeveien og
lokalvegnettet på Holmen.
Fra Holmen til Nesbru fortsetter hovedsamlevegen i dagens E18-trasé fram til rundkjøring ved
Nesbru, med forbindelse til Billingstadsletta, før
hovedsamlevegen ledes inn på ramper mot E18.
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Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i
dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også være
forbindelsen til E16.
Billingstadsletta beholdes som tofelts veg fram til
ny adkomst til IKEA og næringsarealene langs
Billingstadsletta. Herfra blir det fire felt fram til
Nesøyveien.

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.

Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil
kunne passere.
Tilkobling av Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen)

Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i
Slemmestadveien ved vestre del av jordet på
Syverstad. Kollektivtrafikken vil få eget felt
utenom rundkjøringen og ledes inn på
eksisterende kollektivfelt på dagens veg mot
Holmen.
Syverstaddiagonalen krysser jordet, går inn i en
kort tunnel (190 m) under Syverstad gård og ligger
i kanten av jordet inn mot Grønlia fram til
sammenkobling med hovedsamlevegen nord for
Reistad.

Figur 3-56: Oversiktsillustrasjon alt. 2.B ved
Nesbru

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.
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Figur 3-57: Hovedsamleveg ved Hofstad skole har
1+1 felt med bred skulder, og egen bussveg og
sykkelveg
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Figur 3-58: E18 alternativ 2.B
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3.10.11 Mengder og kostnader parsell 2
Mengder og kostnader for alternativene på parsell
2 er oppsummert i tabell 3-4.
Tabell 3-4: Mengder og kostnader for utredningsalternativene på parsell 2, samt for
Slependkrysset. Lengde for E18 i Slependkrysset gjelder fram til fjellpåhugg for
Slependentunnelen. Anleggskostnader er oppgitt med prisnivå 2015.
Mengde

E18 alt. 2.A

E18 alt. 2.B

Slependkrysset

4310

4270

1020

280

210

0

1350 / 31%

2894 / 67%

100/ 10%

Veglengde hovedsamleveg (m)

2120

2820

1790

- derav bru (m)

56

0

230

18 / 0%

73 / 4%

0

Lengde bussveg

4975

5215

1320

Lengde hovedsykkelveg

5470

5440

1450

Innløsning eiendommer

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

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

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

Anleggskostnad (mill. kr)

7 000

7 600

2 350

Veglengde E18 (m)
- derav bru (m)
- derav tunnel/lokk (m/%)

- derav tunnel/lokk (m/%)

Figur 3-59: Illustrasjon av alt. 2.A ved Haga, lokk ved
Hofstad i bakgrunnen

Figur 3-60: 3D-skisse av lokk over hovedsamleveg ved
Hofstad skole i alt. 2.B
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Figur 3-61: Holmenkrysset i alternativ 2.A

Figur 3-62: Holmenkrysset i alternativ 2.B

Figur 3-63: Tunnelportal og bru ved Nesbru i alternativ 2.A

Figur 3-64: Slependkrysset
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3.11 Andre vurderte løsninger
3.11.1

Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn

For E18 mellom Drengsrud og Høn har det i
kommunedelplanprosessen også blitt vurdert
følgende alternativer:
 E18 med lokk i dagens trasé, kombinert med
lokalveg langs dagens E18-trasé. Dette
alternativet var basert på en løsning med
hovedlokalveg i samme trasé som E18, som gir
8 felt under lokk forbi Asker vgs og ved
Hagaløkka. Alternativet her blitt forkastet
grunnet høy kostnad og vanskelig
anleggsgjennomføring (6)
 E18 i lang tunnel nord for sentrum: Denne
løsningen er forkastet i planprogramfasen, da
det ikke er mulig å krysse under Askerelva i
fjelltunnel og samtidig overholde krav til
stigning i tunnel. Alternativet er kryssing i
løsmassetunnel under elva, som enten
medfører svært høy kostnad eller uakseptable
inngrep.
 E18 i tunnel Lensmannslia-Fusdal: Dette
såkalte alternativ 1.3 er konsekvensvurdert og
kostnadsberegnet, og kom vesentlig dårligere
ut enn nåværende alternativ 1.A. Både
hovedsamleveg og E18 i dagen forbi Hagaløkka
med til sammen 8 felt ga stor konflikt, samtidig
som besparelsen i kostnader var moderat
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Figur 3-65: Lokkløsning for E18 og hovedsamleveg gjennom sentrum ble vurdert i innledende fase
sammenliknet med 1.A som har E18 i tunnel
forbi Hagaløkka.
 E18 i tunnel Lensmannslia-Høn: Det såkalte
alternativ 1.2 er også konsekvensvurdert og
kostnadsberegnet. Forlengelse av tunnel fra
Fusdal forbi Hønsjordet er kostbart på grunn av
manglende fjelloverdekning. Samtidig er nytten
vurdert som begrenset, da trafikk fra
Røykenveien og Asker sentrum vil gå på
hovedsamlevegen over Hønsjordet, med til
sammen om lag 30 000 kjøretøyer pr døgn.
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Alternativ 1.A med E18 i dagen, men med
nedsenket trasé og skjermende lokk er derfor
vurdert som en like god og billigere løsning.
 Hovedsamleveg i sentrum: For hovedsamleveg
er det i en tidlig fase også vurdert løsninger
som har hovedsamleveg og kollektivfelt langs
Drammensveien og Lenken fra Oreholt til ny
kollektivterminal. Denne løsningen er
forkastet, da dette ville kreve 6 felt
gjennomgående på denne strekningen og
medføre betydelige inngrep i eksisterende og
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planlagt bebyggelse. Det er videre vurdert et
alternativ med ringveg som gikk i tunnel under
Borgenåsen og krysset jernbanen på bru sør for
E18, med utvidelse til 4 felt i Lensmannlia og
tilkobling til Røykenveien.Dette er forkastet
grunnet overføring av trafikk til nordre del av
sentrumsringen og høy tunnelandel som gir
stor sårbarhet for omkjøringsvegen til E18.
3.11.2

Parsell 3: fv. 167 Røykenveien

I tillegg til de presenterte løsningene for
Røykenveien er følgene alternativer vurdert:
 Tunnel Bondi gård – Fusdal: Forkastet grunnet
trafikalt vanskelig avslutning av tunnel og
konflikter med kulturminner.
 Lang tunnel Skytterveien – Fusdal: Forkastet
da dette er et kostbart og omfattende tiltak
som ligger utenfor de rammene som i
planprogrammet er trukket opp for prosjektet
E18 i Asker. Må ev. vurderes i egen plan for
Røykenveien
 Lang tunnel Skytterveien – Fusdal i to etapper:
Kan kombineres med alt. 3.2, og er således tatt
høyde for i planleggingen. Del 2 må ev.
vurderes i egen plan for Røykenveien.
Kryss mellom Røykenveien og E18 i tunnel har
også blitt vurdert. Denne løsningen vil være
sikkerhetsmessig svært uheldig, da den vil gi fare
for tilbakeblokkering og kø i Fusdaltunnelen på
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E18, grunnet to sterkt trafikkerte rampetilknytninger med kort avstand (fra hhv.
Røykenveien og Asker sentrum). Dette vil også
være i strid med gjeldende regelverk.
Løsningen har store tekniske utfordringer knyttet
til vertikalgeometri og vil gi et mer sårbart system,
da Røykenveien vil måtte stenges dersom E18tunnelen er stengt. Sammenliknet med
tunnelalternativet for Røykenveien slik det
foreligger i alt. 3.2 vil en løsning med kryss i tunnel
også medføre en betydelig økning i trafikk på
dagens trasé inn mot sentrum, da sentrumsrettet
trafikk ikke kan kjøre i tunnelen. Ut fra en samlet
vurdering er derfor løsninger med kryss i tunnel
forkastet.
3.11.3







Parsell 2 E18 Høn-Slependen

På parsell 2 er det i silingsfasen (7) og i en tidligere
mulighetsstudie (22) dokumentert og vurdert en
rekke mulige løsninger. Følgende løsninger er
forkastet:
 E18 i tunnel Høn-Holmen, i dagen til
Slependen: Forkastet på grunn av vanskelige
påhugg og dårlig løsning for kryss på Holmen.
 E18 i tunnel Hofstad-Holmen, i dagen til
Slependen: Forkastet på grunn av høy
sannsynlighet for manglende fjelloverdekning
på tunnelstrekningen
 E18 i dagen, med kort tunnel forbi Holmen:
Forkastet på grunn av at alternativ 2.2 gir
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samme måloppnåelse og en bedre teknisk
løsning.
E18 i dagen Høn-Holmen, i tunnel til
Slependen: Forkastet, da løsningen innebærer
en teknisk komplisert og kostbar kryssing
under Neselva i løsmassetunnel, medfører
potensielt store eiendomsinngrep og vil
medføre trafikalt vanskelige løsninger ved
Slependen.
E18 i dagen Høn-Nesbru, tunnel NesbruSlependen: Forkastet, da den vil kreve
omarbeiding av Slependkrysset som medfører
store konflikter med bebyggelse i Lundekroken,
og problematiske endringer av
Sandvikstunnelen.
E18 i dagen, egen bussveg: Det såkalte
alternativ 2.1A ble konsekvensvurdert og
kostnadsberegnet i 2014. Alternativet omfattet
flere lokkløsninger og en lokalvegtunnel for
hovedsamlevegen mellom Holmen og Nesbru.
Kostnadene var høyere enn løsningene med
kort og lang tunnel forbi Holmen (2.A og 2.B)
grunnet vanskelig anleggsgjennomføring langs
dagens E18. I tillegg ga dette alternativet
mindre forbedringer med hensyn til støy,
luftforurensning og barriereeffekter enn alt.
2.A og 2.B.
E18 i dagens trasé, egen bussveg: Det er
utredet et alternativ hvor dagens E18 mellom
Høn og Slependen beholdes fram til Slependkrysset, og suppleres med bussveg og
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hovedsykkelveg tilsvarende alternativ 2.A. E18
utvides i dette alternativet kun med
vegskuldre, og det etableres lokk ved Hofstad
skole og Holmen kirke. Det blir ingen parallell
hovedsamleveg. Kryss ved Holmen må bygges
noe om på grunn av bussvegen. Kostnadene
ved dette alternativet er beregnet til 5,75 mrd
kr. På grunn av høy kostnad og små gevinster
for lokalmiljø og byutvikling er alternativet
forkastet.

løsning med kulvert for Slemmestadveien i
eksisterende trasé gjennom Holmen. Dette
alternativet var vesentlig mer kostbart enn
Syverstaddiagonalen, og ga uheldige
høydemessige bindinger for byutvikling i
Holmen, da det ikke er teknisk mulig å legge
kulverten dypt nok til at den ikke danner en
barriere mellom sjøsiden og senterområdet.

Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien

Mulige løsninger på parsell 4 er dokumentert i
silingsnotat sammen med parsell 2 (7). Følgende
løsninger er forkastet:
 Tunnel Leangen –E18 (Hagadiagonalen):
Forkastet da påhuggsområder og manglende
fjelloverdekning for tunnel gir betydelige
negative konsekvenser for bebyggelsen i
området ved Haga og Leangen. Tunnel har også
høy kostnad.
 Tunnel fra Leangbukta: Forkastet på grunn av
en lang og kostbar tunnelløsning med
vesentlige usikkerheter knyttet til teknisk
gjennomføring.
 Tunnel under Grønlia fra Hval: Forkastet på
grunn av manglende fjelloverdekning i
dyprenne, svært krevende grunnforhold og
store konflikter med idrettsanlegget på
Holmen.
 Kulvert gjennom Holmen: Det ble i 2014
konsekvensvurdert og kostnadsberegnet en
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3.12 Trafikale virkninger
3.12.1

Metode

Aimsun baserer seg på timestrafikk i morgen- og
ettermiddagsrush. Man modellerer makstimen for
å se på kapasiteten i den mest belastede timen i
døgnet. Trafikkgrunnlaget i modellen kommer fra
RTM23+, og modellen er kalibrert mot manuelle
trafikktellinger.
Beregnede alternativer

Følgende kombinasjoner av alternativene er
beregnet:
 1A + 2A + 3A
 1A + 2A + 3B
 1A + 2B + 3B
 1B + 2A + 3C
Alternativ 0 – Referansealternativ 2030

Referansealternativet har dagens vegnett fra
Drengsrud til Slependen. Fra Slependen og inn
mot Oslo er fremtidig E18-Bærum lagt til grunn.
Det er benyttet fremtidige trafikkmatriser for
2030.
3.12.2

Modellresultater

Modellresultatene vises som ÅDT (gjennomsnittlig
årlig døgntrafikk) og trafikkstrømmer. I tillegg er
det gjort en vurdering av avviklingen i enkelte
områder hvor det potensielt kan oppstå
kapasitetsproblemer. Trafikktallene vises på
aktuelle veglenker i beregnet vegnett.
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Som beskrevet i kapittel 3.2.4, er beregningene av
alternativ 0 med utbygd E18 i Bærum og
utbyggingsalternativene for E18 Asker basert på
kun små endringer i bompengetakstene
sammenliknet med i dag. Realistiske satser for å
finansiere tiltaket, vil gi betydelig lavere trafikk
(21).
Dagens situasjon (2010)

Figur 3-66 og Figur 3-67 viser trafikkmengder for
2010 (dagens situasjon).

Slependen). I tillegg er det kapasitetsproblemer på
Slemmestadveien ved Holmen. Avkjøringsrampe
fra Drammen ved Drengsrud har også
avviklingsproblemer i morgenrushet, noe som
skaper tilbakeblokkeringer til E18.
Referansealternativ 2030

Figur 3-68 og figur 3-69 viser ÅDT for referansealternativet.

Beregningene viser at E18 har en ÅDT på opp mot
50 000 kjt/døgn forbi Asker sentrum. Ved
Holmenkrysset ligger trafikkmengden opp mot
65 000 kjt/døgn, og inn mot Slependenkrysset
75 000 kjt/døgn.

I referansealternativet vil E18 vest for Drengsrud
ha en beregnet trafikkmengde på 54 000 kjt/døgn,
mens E18 øst for Fusdal vil øke til ca. 72 000. Etter
Holmen øker trafikken på E18 til 84 000 kjt/døgn.
Dette gir en økning på mellom 8 000 og 9 000
kjt/døgn gjennomgående langs hele E18 innenfor
begge parsellene.

Fra Asker sentrum brukes Kirkeveien som
alternativ rute for E18-trafikk. Veglenken har en
ÅDT på ca. 5000 kjt/døgn ved Asker sentrum, og
11 000 kjt/døgn ned mot Holmenkrysset.

Inn mot Asker sentrum viser beregningene at
Røykenveien får en økning på ca. 2000 kjt/døgn,
mens Slemmestadveien øker med ca. 3000
kjt/døgn.

Slemmestadveien gjennom Holmen har en
beregnet trafikkbelastning på ca. 15 000 kjt/døgn,
og trafikken på Fekjan er opp mot 8000 kjt/døgn.
Fekjan brukes også som en alternativ rute for
trafikk på E18.

Fekjan og Billingstadsletta har en beregnet
trafikkmengde på mellom ca. 12 000 og 15 000
kjt/døgn, noe som utgjør en økning på henholdsvis
ca. 4 000 og 2000 kjt/døgn.

Inn mot Slependenkrysset har Billingstadsletta en
beregnet trafikkmengde på ca. 13 000 kjt/døgn.
Dagens vegnett har avviklingsproblemer på flere
steder, særlig i forbindelse med av- og påkjøringer
langs E18 (Holmenkrysset, Asker sentrum og
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Dagens avviklingsproblemer vil forsterkes og bli
enda større i referansealternativet. Dette skaper
saktegående køer/full stopp og tilbakeblokkeringer på E18 og sentrale veglenker som
Slemmestadveien, Fekjan, Billingstadsletta og
lokalvegnett i Asker sentrum.
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Figur 3-66: ÅDT, dagens situasjon (2010), utsnitt 1

Figur 3-67: ÅDT, dagens situasjon (2010), utsnitt 2

Figur 3-68: ÅDT, referansealternativ (2030), utsnitt 1

Figur 3-69: ÅDT, referansealternativ (2030), utsnitt 2
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Nye alternativer for E18
Parsell 1

Den trafikale forskjellen mellom alternativene ved
parsell 1, gjelder i hovedsak trafikkfordelingen i
Asker sentrum. Alternativ 1.A har ny
gjennomgående firefelts E18 forbi Asker sentrum,
mens alternativ 1.B har seks felt gjennomgående.

trafikkmengden er imidlertid høyere enn for
referansealternativet, spesielt øst for sentrum. En
hovedårsak til dette er at flere vil velge å kjøre på
E18 når vegnettet blir bygd ut. Dette betyr at
trafikken på det parallelle lokalvegnettet i
korridoren blir noe redusert. Dette gjelder blant
annet Kirkeveien og Slemmestadveien

Trafikkmengdene for 1.A og 1.B vises i hhv. figur
3-70 og figur 3-71. Beregningene viser at
alternativene gir samme trafikkmengde på E18,
ca. 55 000 kjt/døgn vest for Asker sentrum og
75 000 kjt/døgn øst for Asker sentrum. Denne

1.A vil ha en lavere trafikk i nordre del av Asker
sentrum enn 1.B. Alternativ 1.B får høyere ÅDT på
lokalvegen på eksisterende E18-trasé enn i
alternativ 1.A, det motsatte gjelder for
Drammensveien vest for Asker stasjon.

Figur 3-70: ÅDT, Alternativ 1.A, med Røykenveien alt. 3.B
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Ny veglenke over Føyka er beregnet å få en
trafikkmengde på ca. 9 500 kjt/døgn for begge
alternativer. Veglenken over Føyka er ønsket som
en miljøgate med redusert trafikk. Dette behovet
kan imidlertid oppfylles ved ulike tiltak i begge
alternativene. Eksempelvis vil signalregulering, der
en prioriterer gående og syklende på tvers av
veglenken, kunne redusere biltrafikken ned til et
definert ønsket nivå.
Trafikk på Kirkeveien, Bleikerveien og Røykenveien
sør for Lensmannslia vil være tilnærmet lik i begge
alternativer.

Figur 3-71: ÅDT, alternativ 1.B, med Røykenveien alt. 3.C
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Parsell 3

For alternativ 3.A og 3.B blir Røykenveien stengt
for gjennomkjøring ved kryssing av E18, her blir
det kun tillatt for buss/taxi. I alternativ 3.C er
gjennomkjøring tillatt.
Alternativ 3.A består av Røykenveien i dagens
trasé. Øst for krysset med Lennsmannslia får
Røekenveien en ÅDT på ca. 17 000 kjt/døgn og
15 000 etter krysset med Bleikerveien.
Trafikkmengden blir noe redusert som følge av at
man ikke kan kjøre til Asker sentrum via
Røykenveien.
I alternativ 3.B legges Røykenveien i tunnel fra
Lennsmannslia og til kryss med av/påkjøringsramper til E18. Tunnelen er beregnet til å få en
ÅDT på ca. ca. 19 000 kjt/døgn. Rett vest for
tunnelen får Røykenveien en ÅDT på ca. 28 000
kjt/døgn. Den høye trafikkmengden skyldes delvis
at flere velger å kjøre fra Bleikerveien og inn i
rundkjøringen Røykenveien x Lensmannslia for å
komme inn i tunnelen i Røykenveien. Dette
medfører en dobbelttelling av kjøretøy på
strekningen.
Alternativ 3.C består også av Røykenveien i tunnel,
fra Lennsmannslia til Fusdal. Tunnelen får lavere
ÅDT enn ved alternativ 3.B, ca. 17 000 kjt/døgn.
Alternativene med Røykenveien i tunnel gir
høyere ÅDT i Bleikerveien enn for alternativ 3.A
uten tunnel.
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Figur 3-72: ÅDT, alternativ 3.A
Trafikkmengden på Røykenveien sør for
Lennsmannslia er tilnærmet lik i alle alternativer.
Parsell 2

E18 i alternativ 2.A består av en 8-feltsveg i dagen
fra Syverstad til Holmen hvor den så går i tunnel
på 6 felt frem til Nesbru. Parallelt med tunnelen
går en lokal hovedsamleveg med fire felt som
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kobles på E18 ved Holmen og Nesbru. I alternativ
2.B går E18 i tunnel fra Syverstad til Nesbru. I
tunnelen har E18 6 felt. På Syverstad, hvor E18 går
i tunnel, kobles hovedsamlevegen på og går i 4 felt
fram til Nesbru. Forbi Billingstad består E18 i
begge alternativer av en 8-felts veg i dagens trasé.
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Beregningene av parsell 2 viser at de to
alternativene i hovedsak gir samme trafikkmengde
på E18, ca. 76 000 kjt/døgn på strekningen i vest
fra Asker sentrum og 97-98 000 kjt/døgn i øst mot
Slependkrysset (jf. figur 3-73 og figur 3-74).
Alternativ 2.A, kort tunnel, vil få ca. 77 000
kjt/døgn i tunnelen og 22 000 kjt/døgn på
hovedsamlevegen. Alternativ 2.B med lang tunnel
får ca. 70 000 kjt/døgn på E18 og ca. 28 000
kjt/døgn på hovedsamlevegen. Til sammenligning
med referansealternativet får E18 en redusert

Figur 3-73: ÅDT, alternativ 2.A
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trafikkmengde på henholdsvis 6 000 og 14 000
kjt/døgn for 2.A og 2.B.
Fekjan vil bli avlastet i alle alternativ, da den
stenges for gjennomgangstrafikk.
Begge alternativ får ny Syverstaddiagonal som vil
avlaste Holmen. Syverstaddiagonalen får en
beregnet ÅDT på ca. 15 000 kjt/døgn i begge
alternativer. Slemmestadveien over Holmen får
høyere ÅDT i 2.B, ca. 9 000 kjt/døgn, enn for
alternativ 2.A, ca. 6 000 kjt/døgn.

Generelt vil dagens lokalvegnett få en redusert
trafikkmengde sammenliknet med
referansealternativet. Dette gjelder f.eks. Fekjan,
Slemmestadveien og Kirkeveien, hvor
beregningene viser at gjennomgående trafikk vil
reduseres med hhv. 100, 85, og 25 %.
Det trafikale systemet i øst ved Slependen vil være
det mest kritiske området i vegnettet når det
gjelder avvikling. Det kan potensielt oppstå kø
med mulige tilbakeblokkeringer mot

Figur 3-74: ÅDT, alternativ 2.B
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Billingstadsletta og på E18 mot Nesbru i
morgenrushet.

mot Spikkestadkorridoren, mens 60 % kjører
gjennomgående på E18 mot Bærum grense.

Fekjan vil bli avlastet i alle alternativ, da den
stenges for gjennomgangstrafikk.

Vestgående trafikk

Avvikling

Det er gjort følsomhetsberegninger i Aimsun for å
vurdere robustheten i vegnettet ved et endret
trafikkmønster. Det er sett på hvordan vegnettet
fungerer dersom en større andel av trafikantene
vil velge å kjøre innenfor makstimen når
kapasiteten på vegnettet bedres. I dag velger
mange alternative reisetidspunkt på grunn av
avviklingsproblemer.
Følsomhetsanalysene er gjort med en
trafikkøkning på 20 % innenfor makstimen.
Resultatene viser at ved en slik trafikkøkning vil
gjennomsnittshastigheten i rush reduseres og
avviklingen på vegnettet vil gå noe ned. I tillegg vil
enkelte kjøretøy velge alternative ruter,
eksempelvis bruke Kirkeveien Asker – Holmen, og
Billingstadsletta ved Slependen.
Trafikkstrømmer

Det er gjort trafikkstrømsanalyser ved hjelp av
såkalt «Selected Link» i RTM23+. Disse analysene
viser hvor trafikkstrømmene reiser til/fra med
utgangspunktet i aktuelle snitt, og er gjort for
alternativ 2.B i kombinasjon med 1.A.
Østgående trafikk

I snittet ved Buskerud grense er det en trafikk på
54 000 kjt/døgn på E18. Av disse tar ca. 6 % av
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I snittet ved Bærum grense er det en trafikk på ca.
69 000 kjt/døgn. Av disse fortsetter ca. 50 %
gjennomgående på E18 mot Buskerud grense. 8 %
tar av ved Holmen, og ca. 7 % tar av mot
Røykenveien ved Asker sentrum.
Oppsummering av trafikkberegninger

Dagens vegnett i Vestkorridoren er svært belastet,
og flere steder oppstår det saktegående trafikk og
køer i rushtiden, som strekker seg opp mot 3 timer
både morgen og ettermiddag. Dette gir forsinkelser også for busstrafikken, da kollektivfeltet i
dagens løsning brytes i forbindelse med kryssene
og bussene blokkeres av på- og avkjørende trafikk.
Beregninger for referansesituasjon i 2030 viser at
disse trafikale problemene stadig blir verre, og
vegnettet vil bli overbelastet. Rushtiden vil bli
enda lenger enn den er i dag, og reisetiden vil øke
for alle trafikantgrupper.
Modellberegninger for de ulike alternativene viser
at de nye vegløsningene gir et vegnett med bedre
flyt enn 0-alternativet, og reduserte forsinkelser. I
disse beregningene er det imidlertid benyttet
samme makstimefordeling som for alternativ 0 og
dagens situasjon. Dersom kapasiteten på vegnettet blir bedre, vil sannsynligvis rushperioden
kortes inn. Dette betyr at rushtidstrafikken vil
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fordeles over en kortere periode. Følsomhetsberegningene, som er gjort for å gjenspeile denne
effekten, viser at man da vil få noe redusert
avvikling i makstimen, også på det nye vegnettet.
Som en sammenlikning er det beregnet
gjennomsnittshastighet og reisetid mellom Asker
og Sandvika i morgenrushet (jf. tabell 3-5).
Tabell 3-5: sammenlikning reisetid (min) og
hastighet (km/t), Asker – Sandvika
Reisetid
(min)

Gj.snitt
hastighet
(km/t)

Dagens situasjon
fri flyt 2010

6 min

80 km/t

Dagens situasjon
morgenrush 2010

22 min

25 km/t

Referanse alternativ 0
morgenrush 2030

>25 min

< 20 km/t

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

7 min

76 km/t

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

8 min

66 km/t

Selv med en spissing av trafikken innenfor
rushperioden vil hastighet og reisetid bli betydelig
bedret ved de nye vegløsningene.
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3.12.3

Avvikssituasjoner

Det vil oppstå planlagte og tilfeldige hendelser
som vil gi stengning av tunnelene. Ved stengte
tunneler kan hovedsamlevegen benyttes som
omkjøringsmulighet. I tillegg vil at toveis trafikk i
ett tunnelløp være aktuelt ved alle typer
stengninger, spesielt i 3+3 tunneler.
Ved stengning av ett tunnelløp på E18 føres
trafikken av via avkjøringsramper til
hovedsamlevegen. For alternativ 1.A med
tunneler både på vest- og østsiden av jernbanen

forbi Asker sentrum må begge tunneler stenges
ved hendelser, og trafikken må ledes via den 4felts hovedsamlevegen forbi sentrum

Det forutsettes at E18 blir utstyrt med et
motorvegkontrollsystem (ITS). Ved langvarige
hendelser bør det i en senere fase vurderes om en
kan tillate tovegstrafikk i ett tunnelløp med
anvisning av mulig omkjøringsmulighet på
samlevegen for begge kjøreretninger.

10%

Fordelingen i alle snitt viser at kollektivandelen vil
gå noe opp i referansealternativet, og holder seg
på dette nivået også ved et utbedret vegnett.
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Figur 3-76: Reisemiddelfordeling over snittet
Buskerud grense
Grense Asker - Bærum

Reisemiddelfordeling

Grafene i figur 3-76 til figur 3-78 viser reisemiddelfordelingen over fire av snittene i figur 3-79.
Fordelingen vises for dagens situasjon (2010),
referansealternativ (2030) og kombinasjonen med
alternativ 1.A og 2.B.

72%

70%
60%

Beregningene i RTM23+ viser reisemiddelfordeling
mellom bil, buss og tog. Andelene er tatt ut i
aktuelle snitt ved Buskerud grense, Asker vest,
Bærum grense, Skaugum-Hvalstrand og BondiBlakstad.
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80%

Alle tunnelløp har 2 eller 3 gjennomgående
kjørefelt og vil bli utstyrt med kjørefeltsignaler.
Mange hendelser vil bli håndtert med stengning
av 1 til 2 felt i tunnelen i kortere perioder.

3.12.4

Figur 3-75: Hendelser på E18 er vanlig forekommende, og resulterer ofte i lange køer

Buskerud grense - Lier
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Figur 3-77: Reisemiddelfordeling over snittet
Bærum grense
Det er lavest kollektivandel ved Bondi-Blakstad.
Dette har trolig sammenheng med
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bompengesnitt/takster og areal- og
parkeringspolitikken i Asker og øvrige deler av det
sentrale østlandsområdet være avgjørende for
reisemiddelfordelingen i det fremtidige
transportnettet i Asker.

Bondi - Blakstad
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76%
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Figur 3-78: Reisemiddelfordeling over snittet Bondi
– Blakstad
kollektivtilbudet i dette området, slik at flere
velger å bruke bil.
Som nevnt tidligere i kapittelet er
modellberegningene gjort med jernbanens
planlagte fremtidige rutetilbud og med et
forsterket busstilbud der frekvensen på dagens
bussruter er doblet.
I alle utbyggingsalternativer er det planlagt ny
sentral bussterminal i Asker og sammenhengende
ny bussveg i E18-korridoren mellom Asker
sentrum og Slependen. Dette legger til rette for et
ytterligere bedret busstilbud som kan forbedre
kollektivtrafikkens konkurranseevne og derved økt
kollektivandel.
I tillegg til kollektivselskapenes fremtidige
rutestruktur og frekvens vil plassering av
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Figur 3-79: Snitt – reisemiddelfordeling
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3.12.5

Trafikkutvikling med bompenger

Det ble i 2014 utarbeidet en finansieringsanalyse
for E18 Vestkorridoren gjennom Asker og Bærum
(23). Det er i denne tatt høyde for et samlet
investeringsbehov på 40 mrd. kr, som finansieres
med 12 mrd. kr i statlig bidrag, 5,5 mrd. kr fra
Oslopakke 3 og de resterende midlene fra
bompenger.
I finansieringsanalysen er det tatt utgangspunkt i
fire snitt langs E18 (inkl. dagens snitt ved Lysaker,
som blir toveissnitt), samt en rekke snitt på lokale
veger, for å hindre trafikklekkasje. I basisberegningen ble det lagt til grunn en takst på 11 kr

Figur 3-80: Dagens bussterminal ved Asker stasjon
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pr snitt og retning. Samlet bompengekostnad for
tur-retur Asker–Oslo vil da bli 88 kr, pluss dagens
bomsnitt ved Skøyen (32 kr, bare én retning), til
sammen 124 kr.

beregnet en trafikkreduksjon på 37% i 2030
sammenliknet med ny veg uten bompenger.

Avvisningseffekten av bompenger er beregnet i
trafikkmodellen RTM. Ved Oslo grense medfører
bompenger som skissert en reduksjon i trafikkmengden på 22%, sammenliknet med ny veg uten
bompenger i år 2024, og i 2030 er det beregnet en
trafikkmengde på samme nivå som i 2012. For
snittene lenger vest, er avvisningseffekten enda
større. For snittet ved Nesbru er det for eksempel

Figur 3-81: Ny bussterminal, alternativ 1.B
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3.13 Massebalanse og deponibehov
Overskuddsmasser fra fjelltunneler er beregnet.
For de ulike alternativene er deponibehov fra
tunnel vist i tabell 3-6. Noe av massene kan brukes
i terrengforming, støyvoller mm., men dette
forventes å utgjøre en forholdsvis liten andel.
Masser fra fjellskjæringer og løsmasser fra
utgraving for veg i dagen kommer i tillegg, dette er
ikke beregnet på dette planstadiet.
Aktuelle deponier er ikke avklart på dette
planstadiet. Tilgjengelige deponier vil være
avhengig av gjennomføringstidspunkt for
prosjektet, som pr i dag er svært usikkert. Det vil
også være avhengig av hvilke andre prosjekter
med deponibehov som gjennomføres i forkant
eller i samme tidsrom, for eksempel E18 i Bærum.
Asker kommune har i sitt forslag til kommuneplan
foreslått deponiområder på Yggeset, Liahagen
langs dagens E18 og Jerpåsen Søndre (mot Lier).
Tabell 3-6: Overskuddsmasser fra fjelltunneler,
deponibehov (prosjekterte anbrakte masser, m3)
Alternativ

Antatt deponibehov (m3)

Kommentar

1.A

365 000

1.B

520 000

Ca 80 000 m3 er løsmasser

3.B

140 000

Ca 50 000 m3 er løsmasser

3.C

215 000

Ca 25 000 m3 er løsmasser

2.A

390 000

2.B

810 000
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Disse vil samlet ha betydelig kapasitet, men hvor
mye av dette som er tilgjengelig på
gjennomføringstidspunktet er usikkert.

3.14 Berggrunn og bergteknikk
Berggrunnen i planområdet består i all hovedsak
av kambro-siluriske sedimentære bergarter i
veksling mellom leirskifer, kalkstein og sandstein.
For øvrig forekommer forholdsvis tynne ganger av
eruptive intrusivbergarter (gangbergarter) som
diabas, syenitt og rombeporfyr.
De berggrunnsgeologiske strukturene er grovt sett
orientert i nordøst-sørvestlig retning.
Av bruddstrukturer er det på dette plannivået
verdt å nevne at det i området forekommer en del
små og mellomstore forkastninger som i det store
og hele er orientert med strøk i nord-sør-retning.
Oppsprekning og svakhetssoner i berggrunnen
lokalt er foreløpig ikke kartlagt.
3.14.1

Tunneler parsell 1

Alternativ 1.A

Hagaløkkatunnelen har krevende partier ved
påhuggene, to svakhetssoner og partiet under
Hagaløkka blokkene. Totalt antas det at de
krevende partiene utgjør 40 m av tunnelen.
Tunnelpåhugget i vest ligger dypt, og
tilfredsstillende fjelloverdekning oppnås raskt,
men faller nærmere østre munning. De siste 100
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meterne mot øst blir det betongkulvert, som må
etableres i åpen forskjæring.
Vestgående tunnelløp vil ha liten overdekning ved
passering under boligblokken i Hagaløkka 68-72,
men tunneldriving er gjennomførbart med
sprengningsrestriksjoner og suksessiv tung sikring
ved passering. Generelt vil begrenset
fjelloverdekning og overliggende blokkbebyggelse
legge strenge føringer for tunnelsprengningen,
spesielt for vestgående løp.
Fusdaltunnelen vil få vestre tunnelpåhugg like vest
for Asker vgs. Dette gir minimum fjelloverdekning
3 – 5 m i tunnelpåhuggene. Videre østover vil
fjelloverdekningen øke noe, og ligge i området 10
– 20m, med minimum i underkant av 10 m.
Fjelltunnelen er 860 og 850 m lang i østgående og
vestgående løp, med betongportaler i hver ende,
til sammen 1000 m tunnel. De antatt krevende
partiene er under Asker VGS, ved kryssing av to
antatte svakhetssoner og i påhuggene. Disse
partiene antas å utgjøre 40 m av den totale
tunnellengden.
Alternativ 1.B

Fjelltunnelen i alt. 1.B er om lag 1400 m lang i
begge løpene. Midtseksjonen, under Askerelva, vil
bestå av en ca. 200 m lang løsmassekulvert. I
tillegg kommer betongportaler i begge ender, slik
at samlet tunnellengde er 1685 m.
Tunnelen har tilnærmet lik horisontalgeometri
som linjealternativ 1.A. Vertikalt ligger derimot
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dypere, noe som gir tilstrekkelig bergoverdekning
under Hagaløkkablokkene og Asker VGS. Ved det
østre påhugget er traséen annerledes fra alt. 1.A. I
dette partiet vil tunnelen ha lav bergoverdekning
over et område på anslagsvis 100 m. Tunnelen vil
også krysse de samme svakhetssonene som
tunnelene i alt. 1.A. Totalt antas det at de
krevende partiene i berg utgjør 140 m.
3.14.2

Tunneler parsell 3 Røykenveien

Alternativ 3.B

bergskjæringer som ligger skrått på
tunneltraséene. Tunnelen antas å krysse to
svakhetssoner. En av disse sone antas å ligge
parallelt med Ravnsborgveien; og er trolig en
mektig svakhetssone. Det er sannsynlig
dypforvitring i området. Fjellkontrollboringer har
registrert bergoverflate ned mot kote 13,7 m i
dette området, noe som gir tunnelen ca. 4 m med
bergoverdekning i dette krevende området.
Samlet antas det at de krevende partiene utgjør
35 m av fjelltunnelene

Alternativ 2.B

Det er foretatt omfattende grunnundersøkelser i
vestre del av dette tunnelalternativet. Dette har
avdekket en markert dyprenne under jordet vest
for Hofstad skole. Her er det registrert opptil ca.
20 m løsmassemektighet, og forbi denne
dyprenna vil det ikke være mulig å drive
fjelltunnel. Her må man derfor grave ut
løsmassene ned til berg og etablere en byggegrop
for betongtunnel som blir ca 50 m lang.

Tunnel for Røykenveien i alternativ 3.B vil bygges
som betongkulvert fram til fjellpåhugg like vest for
Bleikerveien. I nordøst vil de siste 50 meterne før
munningen bli betongkulvert gjennom løsmasser.
Alternativ 3.C

Fjelltunnelen er 790 og 820 m lang i østgående og
vestgående løp. Med betongportaler i hver ende
er samlet tunnellengde 1000 m. Krevende partier
er antatt å bestå av påhuggene og to svakhetssoner. Ved den ene sonen er det lite bergoverdekning. Totalt antas det at de krevende partiene
utgjør 35 m av tunnelen.
3.14.3

Tunneler parsell 2

Alternativ 2.A

Fjelltunnelen er 810 og 910 m lang i østgående og
vestgående løp. Med portaler i hver ende er
samlet tunnellengde 1 100 m.
De forskjellige tunnellengdene skyldes at
tunnelene etableres mot eksisterende
123134-PLAN-RAP-008

Figur 3-82: Kart med oversikt over tunneler
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Figur 3-83: Berggrunnskart basert på data fra NGU
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Tunnelen vil krysse flere svakhetssoner, og enkelte
partier med sannsynlig dypforvitring. Total lengde
på fjelltunnelene er 2220 og 2285 m i østgående
og vestgående løp. De krevende partiene antas å
utgjøre 60 m av fjelltunnelene. Med betongtunnel
og portaler er samlet tunnellengde 2 500 m.
Tunnel Slemmestadveien

Tunnel for Syverstaddiagonalen er ca. 190-220m
lang i de to alternativene 2.A og 2.B. Midtre del av
tunnelen passerer under et søkk i terrenget.
Grunnboringene viser at tunnelen kan drives forbi
denne delen med tilfredsstillende fjelloverdekning
(antatt 5 – 8 m).
Busstunnel Slependen-Gyssestad

Busstunnelen over Sandvikatunnelen går
igjennom en markert kolle, og synes ikke å krysse
noen terrengdepresjoner som kan representerer
svakhetssoner. Tunnelen ligger derimot kun 8 m
over den planlagte Sandvikatunnelen. Dette vil
medføre forsiktig driving av tunnelen. Totalt er
lengden på fjelltunnelen 330 m, hvorav 30 m
antas å bestå av krevende partier. Med
betongportaler i hver ende er samlet tunnellengde
520 m.

3.15 Grunnforhold og geoteknikk
Traseene går gjennom områder med ulike typer
løsmasser og med varierende mektighet. NGUs
kvartærgeologiske kart viser at løsmassene
hovedsakelig består av fyllmasser,
forvitringsmateriale og havavsetninger med
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varierende mektighet. Traseene vil også krysse
områder med strandavsetninger og bart fjell.
I flere områder er det i prøver fra
grunnundersøkelser registrert bløt, meget sensitiv
kvikkleire. Basert på disse prøveseriene og
omkringliggende sonderinger er potensielle
områder med kvikkleire og sprøbruddmaterialer
identifisert og vurdert. Kvikkleire/sprøbruddmateriale er påvist/antatt i følgende områder:










Asker stasjon
Hønsjordet
Syverstad
Holmen
Fekjan
Nesbru
Billingstadsletta
Slependen
Gyssestad

Det er i denne planfasen ikke utført sonderinger
for å avgrense disse forekomstene.
For ny veg i dagsoner må det i partier med dårlige
grunnforhold gjennomføres tiltak for å sikre
tilfredsstillende stabilitet. Aktuelle tiltak er bruk av
lette fyllmasser og/eller støttefyllinger, evt.
kombinert med grunnforsterkningstiltak som kalksement-stabilisering (KS-pæling.)

Desember 2015

3.15.1

Spesielle forhold ved alternativene

I det følgende gjennomgås enkelte områder med
spesielle utfordringer. For fullstendig gjennomgang henvises det til teknisk-økonomisk plan
Bruer Askerelva

Alle alternativer for E18 på parsell 1 innebærer
nye brukryssinger over Askerelva. Utførte
undersøkelser viser svært varierende avstander til
berg med til dels store dybder i dette området,
opp til 40-50 m i det midtre partiet av brua.
Løsmassene antas generelt å bestå av fyllmasser
over sand, silt og leire. I forbindelse med bygging
av Lenken bru ble det registrert dypereliggende
lag av bløt meget sensitiv siltig leire i det aktuelle
området. Det antas at alle fundamenter må settes
på borede stålkjernepeler/stålrørspeler til berg.
Det må påregnes at bergoverflaten ligger med
relativt stor helning i området, noe som gjør
pæling mer krevende.
Løsmassekulvert under Askerelva

I alt. 1.B skal det etableres betongtunnel under
sporområdet ved Askerelva. Grunnforholdene er
krevende, som beskrevet i foregående avsnitt. Det
vil være nødvendig med kalksementstabilisering
under kulverten, og bru for jernbanen over
kulverten fundamenteres med borede
stålkjernepeler/stålrørspeler til berg.
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Figur 3-84: Løsmassekart basert på data fra NGU
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Bruer over Neselva

Alle alternativer innebærer nye bruer over
Neselva. Det er her registrert et tynt løsmasselag
over berg, men 10 m fra Neselva faller
bergoverflaten omtrent loddrett. På sørsiden av
elva er det opptil 25 m dybde til berg og løsmasser
bestående av bløt, siltig leire. Opptatte prøver og
sonderinger i området viser at leira er sensitiv og
til dels kvikk (sprøbruddmateriale).
Det vil være behov for å stabilisere grunnen med
KS-peler ved utgraving til dybder over ca. 2m, evt.
også kombinasjon med oppstøttingsløsninger.
Bruene forutsettes fundamentert på borede peler
til berg.

konstruksjoner forutsettes fundamentert på
borede peler til berg.
3.15.2

Områdestabilitet

Det er for kommunedelplanen gjort vurderinger
iht. krav i TEK 10 og NVE Veiledning nr. 7/2014
mht. antatt utbredelse av sprøbruddmateriale,
potensielle fareområder og områdestabilitet.
Vurderingene er presentert i notat 123134-RIGNOT-003.
Planområdet har flere påviste delområder med
kvikkleire/potensielt sprøbruddmateriale.

Slependen

Ved Slependen krysser ny E18 på tvers av en
dyprenne med løsmasser som antas å bestå av
fyllmasser over bløt sensitiv, humusholdig leire.
Det kan bli nødvendig å stabilisere deler av
området med kalk-/sementpeler, og ny
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For området Holmen påpekes at potensiell sone
med sprøbruddmateriale strekker seg helt ned til
fjorden. Evt. fare forbundet med skred utløst i
sjøen/marbakken må utredes nærmere i neste
planfase.
Utredningene i kommende planfaser forutsettes
også utført mht. krav i NVE’s retningslinjer og TEK
10.

Kombinasjonen av topografi, beliggenheten av
antatt og påvist sprøbruddmateriale, berg i dagen,
manglede utløpsmulighet for skredmasser og
mulige skredtyper gjør at områdestabiliteten er
vurdert å være tilfredsstillende for
kommunedelplan-fasen.
Det vil imidlertid være behov for tiltak i
forbindelse med etablering av konstruksjoner,
vegfyllinger og skjæringer for å sikre
lokalstabiliteten.

Figur 3-85: Nye bruer ved Nesbru, alternativ 2.A

revidering og evt. endring når mer detaljert
informasjon om grunnforholdene innhentes i
senere planfaser.

Forutsatt at nødvendige tiltak for å ivareta
lokalstabilitet i anleggsfasen og permanentfasen
gjennomføres, vil inngrepene mht. de vurderte
planalternativene ikke ha innvirkning på, eller
påvirkes av, områdestabiliteten.

Figur 3-86. Holmenområdet har krevende
grunnforhold helt ut mot fjorden. Her en
illustrasjon av alternativ 2.A

Det understrekes at vurderingene som er gjort for
kommunedelplanen forutsettes å bli gjenstand for
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3.16 ROS-analyse
3.16.1

Trafikksikkerhet

Om stigning i tunneler

Mer enn 5 % stigning i lengderetningen skal ikke
være tillatt i nye tunneler, med mindre ingen
annen løsning er geografisk mulig. I tunneler med
stigning på mer enn 3 % skal det treffes ekstra
og/eller forsterkede tiltak for å forbedre
sikkerheten på grunnlag av en risikoanalyse.
Fusdaltunnelen, Hagaløkkatunnelen (begge 1.A),
Askertunnelen (1.B) og lang Holmentunnel (2.B)
har over 3 % stigning i deler av løpet og utløser
dermed slikt krav til vurdering av ekstra
sikringstiltak, se neste avsnitt (23).
Stigningsproblematikken er sterkest i vestgående
retning. Topografien i Asker er slik at E18 stiger fra
et nivå på under 0 (i tunnel alt. 2.B) vest for
Nesbru til ca 215 m.o.h. ved Liahagen om lag 2 km
vest for parsellavslutningen ved Drengsrud.
Dagens veg har krabbefelt i Hagabakken mellom
Holmen og Asker sentrum, hvor stigningen er ca
5%. Krabbefeltet er imidlertid lite brukt av tunge
kjøretøyer, da vikeplikt ved innveksling kombinert
med stor trafikk gjør at de risikerer vanskeligheter
med å komme seg tilbake i ordinært høyre felt.
Feltet brukes imidlertid en del til «snikkjøring» i
forbindelse med kø, noe som skaper
vekslingsproblemer og totalt sett redusert
kapasitet på vegstrekningen.
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Vegnormalene tilsier krabbefelt der
hastighetsforskjellen mellom lette og tunge
kjøretøyer overskrider 15 km/t. Krabbefelt kan
avsluttes der forskjellen er mindre enn 10 km/t.
I etterkant av ROS-seminaret er lengdeprofiler
gjennomgått og optimalisert. En hastighetsberegning for vestgående retning på E18 med
kombinasjonen av alt. 1.A og 2.B viser følgende:
 Hastighetsforskjellen vil overskride 15 km/t de
siste ca 50 m av Holmentunnelen i alt. 2.B og
vil øke noe i dagsonen etter tunnelmunningen i
Hagabakken, fram til bakketoppen ved Høn, før
den reduseres.
 Ved inngangen til Fusdaltunnelen er
hastighetsforskjellen 0, og det vil den være
nesten til midtveis i tunnelen. I iste tredjedel av
tunnelen, ca 300 meter, vil
hastighetsforskjellen overstige 15 km/t, men
dette er såpass kort strekning at et ekstra felt
her ikke vurderes som hensiktsmessig.
 Fra utgangen av Fusdaltunnelen reduseres
hastighetsforskjellen fram til start på
Hagaløkkatunnelen, før den igjen øker i
stigningen i slutten av tunnelen. Fra bunnen av
Hagaløkkatunnelen er det lagt inn et tredje felt
vestgående.
 I den bratte stigningen vest for tunnelen vil
forskjellene overskride 15 km/t, og den vil øke
ytterligere noe oppover mot parsellslutt ved
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Drengsrud. Stigningen fortsetter også videre
vestover i ca 2 km etter parsellslutt.
På bakgrunn av hastighetsanalysen er det gjort en
vurdering av muligheter for og konsekvenser av
krabbefelt eller et ekstra vanlig kjørefelt i
vestgående retning. I tillegg til kostnadene og
inngrepene det medfører vil et slikt felt gi noen
trafikale utfordringer.
Holmentunnelen har 3 felt i hver retning, og
vurderes dermed ikke å ha behov for ekstra
forbikjøringsfelt i tillegg. Utenfor tunnelmunningen i Hagabakken, hvor stigningen er 5% både i
og utenfor tunnelen, kommer rampe på som det
fjerde feltet fram til avkjøring Asker. Dette er gjort
for å unngå å avslutte felt i den bratte stigningen.
Vest for Hagaløkkatunnelen er det tredje feltet
avsluttet like før parsellslutt, etter at trafikk fra
påkjøringsrampe fra Asker har vekslet inn. På
dette punktet er det stor hastighetsforskjell
mellom tunge og lette kjøretøyer, og det tredje
feltet bør i henhold til anbefalingene fortsette til
hastighetsdifferansen er mindre enn 10 km/t.
Dette vil i så fall bety at det tredje feltet ikke
burde avsluttes før området LiahagenPadderudvannet ved Lier grense, om lag 1,5 km
vest for planområdet. Hoveddelen av dette ligger
imidlertid utenfor planområdet, og det er derfor
ikke inkludert i prosjektet, men kan vurderes som
et separat tiltak. Eventuelt bør det i neste planfase
vurderes om en utvidelse av planområdet er
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Sammenliknet med hastighetsprofilen på dagens
veg, vil strekningen med fartsdifferanser >15 km/t
både i alt. 1.A og 1.B være kortere, men vest for
Asker sentrum vil hastighetsforskjellene være litt
større enn i dag, spesielt i alt. 1.B, som går dypere
ned under sentrum.
Oppsummering trafikksikkerhet

Kryssløsningene er ikke detaljert og risiko har blitt
vurdert på et overordnet nivå. De ulike
alternativene skiller seg lite fra hverandre, men
det er noen fellesnevnere med tanke på å
redusere risiko.

Figur 3-87: E18 vest for Asker sentrum har en lang stigning oppover retning Lier grense
nødvendig. Det er imidlertid ikke meldt om
særlige problemer i området pr i dag.
Beregning av hastighetsprofil for kombinasjonen
alt. 2.B+1.B viser tilsvarende resultater som
2.B+1.A fram til østre munning Askertunnelen. I
Askertunnelen er det planlagt gjennomgående
3+3 felt. Siste fjerdedel av tunnelens vestgående
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løp viser hastighetsforskjeller >15 km/t, men 3
gjennomgående felter gjør at det ikke vurderes
som nødvendig med ekstra felt her. Vest for
munningen er det litt større hastighetsforskjeller
enn i alt. 1.A. De samme forhold som i 1.A gjør seg
gjeldende mht. avslutning av det tredje feltet
vestover, og dette er noe som bør vurderes
nærmere i videre planlegging.
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 Det må jobbes med å optimalisere løsninger og
avbøtende tiltak for tunneler med over 3 %
stigningsgrad.
 Det må i neste planfase gjennomføres mer
detaljerte trafikksimuleringer for å vurdere fare
for kø i tunnel under normale forhold, som for
eksempel i rushtrafikk.
 Der det ikke er omkjøringsveg må det settes av
arealer slik at man så langt det er mulig unngår
tovegstrafikk i tunneler og under lokk.
 For Syverstaddiagonalen må det vurderes om
det er behov for ytterligere tiltak for å redusere
sannsynligheten for møteulykker. For foreslått
løsning må det søkes fravik fra vegnormalene.
 Der gang- og sykkelvegen krysser busstraséen
må det i senere fase detaljeres tiltak for å
begrense risiko for kollisjon
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For gående, og spesielt for syklende medfører
forslaget en betydelig forbedring sammenliknet
med dagens situasjon. Sykkelvegen vil bli tryggere,
lettere lesbar og mer brukervennlig enn i dag i alle
alternativ.
Det nye vegsystemet vil bli mindre sårbart ved
uønskede hendelser enn dagens E 18 uavhengig av
hvilke alternativ som velges. Hovedgrunnen til
dette er at systemet for omkjøringsveger
oppgraderes og at kollektivtrafikken får dedikerte
traseer.
For parsell 1 vurderes det at alternativene har
forholdsvis lik sårbarhet. 1.B har ulemper med noe
brattere stigning i vest enn 1.A, men har samtidig
3+3 felt i tunnel, som gir mindre sårbarhet enn
2+2 felt i 1.A. På parsell 2 vurderes kort tunnel
som noe mindre sårbar enn lang tunnel.
Uavhengig av alternativ må det jobbes med
hastighetsreduserende tiltak for trafikk vestfra og
lengdeprofilet må om mulig optimaliseres for å
redusere lengden på strekningene med stigning
>3% i tunnelene.
3.16.2

Grunnforhold/ geoteknikk

Det har blitt gjennomført svært mange
grunnboringer og det har blitt gjort omfattende
grunnundersøkelser i forbindelse med
planforslaget. I flere områder er det registrert
sprøbruddmateriale og stedvis kvikkleire.
Terrenget i områdene er relativt flatt og det er
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ikke fare for store utglidninger. Det vil derimot
være behov for tiltak i forbindelse med etablering
av konstruksjoner, vegfyllinger og skjæringer for å
sikre lokalstabiliteten.

evt. endring når mer informasjon om
grunnforholdene innhentes i senere planfaser.

Overdekning har blitt vurdert i forbindelse med
ulike tunnelalternativer. Det er mulig å bygge alle
tunnelene som inngår i alternativene. Generelt er
det slik at liten overdekning kombinert med store
tunnelprofiler utløser behov for spesielle tiltak da
bæreevnen til fjellet blir dårlig.

E18 Slependen -Drengsrud vil få en tunnelandel på
mellom 45 og 60 % med ÅDT på mellom 50.000 og
90.000. En ulykke med farlig gods vil kunne gi
katastrofale konsekvenser dersom mange
personer oppholder seg i tunnelen på
ulykkestidspunktet. Det er ingen restriksjoner for
transport av farlig gods i dagens situasjon, men
temaet er stadig aktuelt ikke minst med tanke på
den store delen av veinettet som planlegges lagt i
tunnel. Egen forskrift gjelder for transport av farlig
gods i enkelte tunneler i Oslo og lignende
regelverk bør også vurderes for tunnelene på E 18
gjennom Asker og Bærum. Det anbefales at
relevante fagetater vurderer behov og muligheter
innenfor temaet og at det gjøres en regional/
nasjonal vurdering av transport av farlig gods.

De mest utfordrende tunnelene med henyn til
tunneldriving antas å være Hagaløkkatunnelen i
alt. 1.A, Fusdaltunnelen i alt. 1.A og lang
Holmentunnel i alt. 2.B. Alt. 1.B har byggegrop for
løsmassetunnel under sporområdet ved Asker
stasjon som er utfordrende med hensyn til
kombinasjonen krevende grunnforhold, flomrisiko
og nærhet til spor i drift. Dette krever nøye
planlegging.
Det er ikke spesielt stor risiko knyttet til driving av
tunneler i dårlig fjell eller med liten overdekning
sammenliknet med andre tunneler.
Sannsynligheten for ulykke knyttet til
stedsspesifikke forhold vurderes derfor som svært
lav for alle tunnelene. Alle tunnelalternativene går
gjennom områder med forholdsvis tett
bebyggelse. Kombinert med generelt liten
fjelloverdekning vil dette legge en del
begrensende føringer for tunneldriften.
Vurderingene vil være gjenstand for revidering og
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3.16.3

3.16.4

Transport av farlig gods

Flom

Flom antas og i liten grad å være en aktuell
problemstilling på strekingen. I neste planfase bør
det gjennomføres grundigere undersøkelser av
flom- og erosjonsrisiko langs Neselva.
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Tabell 3-7: Oppsummering av risiko og sårbarhet for de ulike alternativene på E18. For parsell 3 er det mindre forskjeller mellom alternativene
Alternativ

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

1.B: Tunnel
Drengsrud-Fusdal

Overgang fra 100 til 80 km/t ved inngang til parsellen
medfører høy hastighet på østgående trafikk i
nedoverbakken ved Drengsrud og inn mot kurve ved
Oreholt samt tunnelmunning Hagaløkkatunnelen.
Raske vekslinger mellom tunnel og dagsone ved
kryssing av jernbanen gir noe økt risiko.
Strekning med >3% stigning i Hovedsamleveg i dagens E18 trasé gir et Overgang fra 100 til 80 km/t ved inngang til parsellen
tunnelen
godt omkjøringsalternativ og lav
medfører høy hastighet på østgående trafikk i
sårbarhet i avvikssituasjoner
nedoverbakken ved Drengsrud og inn mot kurve ved
Oreholt samt tunnelmunning Askertunnelen

Parsell 3: Røykenveien
3.A: Kollektivfelt langs Ingen tunneler
Lensmannslia er omkjøringsveg ved avvik
dagens veg fra
Lensmannslia til
Fusdal
3.B Ny veg i tunnel
Strekning med >3% stigning i Lensmannslia og dagens veg mot
Lensmannslia–Fusdal tunnel. Kryss i begge ender av sentrum er omkjøringsveg ved avvik
tunnel.
3.C Ny veg i tunnel
Strekning med >3% stigning i Lensmannslia og dagens veg mot
Lensmannslia–
tunnel. Kryss i begge ender av sentrum er omkjøringsveg ved avvik
Jørgensløkka
tunnel.
Parsell 2: E18 Høn–Slependen
2.A: Tunnel Holmen- E18-tunnel har god vertikal- Hovedsamleveg i dagens E18 trasé gir et
Nesbru
kurvatur. Syverstaddiagogodt omkjøringsalternativ og lav
nalen har kort tunnel med
sårbarhet i avvikssituasjoner
toveis trafikk (fravik, risiko
for møteulykker)
2.B: Tunnel HagaStrekning med >3% stigning i Hovedsamleveg i dagens E18 trasé gir et
Nesbru
E18-tunnel. Syverstaddiago- godt omkjøringsalternativ og lav
nalen har kort tunnel med
sårbarhet i avvikssituasjoner
toveis trafikk (fravik, risiko
for møteulykker)
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Risiko og sårbarhet i anleggsfase
Andre forhold
Liten overdekning ved Asker vgs og Hagaløkka
medfører behov for forsiktig driving av tunnel.
Ved Hagaløkka etableres forskjæring i en åpen
byggegrop tett opp til blokkene.

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

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

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

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

Fra Høn til Holmen vil ombygging av E18 i dagen
samtidig som den brukes vil gi midlertidige
omlegginger som gir trafikale utfordringer og
noe økt risiko for ulykker.
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Liten/ ingen overdekning ved Hofstad medfører
åpen byggegrop ved støpning av betongtunnel.
Sikring av byggegrop ved barneskolen vil være
spesielt viktig. Kan i stor grad bygges uavhengig
av dagens E18-trafikk
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4

Støy og luftforurensning

4.1

Støy

Tabell 4-1: Antall boenheter i rød og gul støysone i
de ulike alternativene.

4.1.1 Regelverk
Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler
etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte
grenseverdier i Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2012) (24).
Støyretningslinjen deler de områdene som har
støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner,
gul og rød sone. For disse sonene er det gitt
retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød sone
skal i utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse
unngås. Den gule sonen er en vurderingssone,
hvor ny bebyggelse kan tillates dersom det
gjennomføres tilstrekkelig med avbøtende tiltak.
4.1.2 Beregninger
Det er gjort beregninger av støysituasjonen for 0alternativet og andre alternativer. Det er
utarbeidet en rapport som beskriver
forutsetninger for og resultater av beregningene.
Tabell 4-1 viser antall boenheter (et boligbygg
med 3 leiligheter er f.eks. registrert som 3
boenheter) i gul og rød sone for de ulike
alternativene. Tallene inkluderer boliger i alle
typer bygninger.
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Støysone iht T-1442
Alternativ

Gul sone
Lden 55-65 dB

Rød sone
Lden >65 dB

Parsell 1 og 3
0

1579

388

1.A+3.B

915

31

1.B+3.C

775

42

1.A + 3A

918

32

Parsell 2
0

1293

199

2.A

881

62

2.B

688

70

Slependen
0

477

43

2.A/2.B

424

30

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

Desember 2015

4.1.3

Resultater

Beregningsresultatene viser at alle alternativer gir
god støymessig effekt i forhold til 0-alternativet.
På parsell 1 gir alternativ 1.B færre boliger i rød og
gul sone enn 1.A. Dette skyldes at tunnelen under
jernbanen reduserer støy for boligområdene på
begge sider av jernbanen/ Askerelva, dvs. deler av
Borgen, Hagaløkka og Fredtunveien. 1.B gir på den
andre siden noe mer støy i området vest for
Hønsjordet (bl.a. Asker terrasse, Vipeveien). Dette
vil imidlertid kunne reduseres noe dersom det
bygges næringsbebyggelse rundt det nye
kryssområdet, slik det legges opp til i
kommunedelplanen. Kryssområdet ved Fusdal i
1.B og 3.C gir også noe mer støy i planlagte
utbyggingsområder på Hønsjordet og Jørgensløkka
enn 1.A, men igjen vil foreslått næringsbebyggelse
rundt kryssområdet gjøre denne forskjellen
mindre.
Alternativ 3.C gir færrest antall boenheter i
støysonene på parsell 3. Mellom Røykenveien i
tunnel alt. 3.B og Røykenveien med kollektivfelt
langs dagens veg i alt. 3.A er det mindre
forskjeller, da det er lagt inn omfattende
skjerming langs alt. 3.A.
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Figur 4-1: Støysonekart alternativ 0, parsell 1 og 3

Figur 4-3: Støysonekart alt. 1.A med Røykenvei alt. 3.A i dagens trasé
123134-PLAN-RAP-008

Figur 4-2: Støysonekart alternativ 1.A og 3.B

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

Figur 4-5: Det er planlagt omfattende skjermingstiltak langs det nye veganlegget, med bruk av murer,
voller og skjermer. Her et parti fra E18 ved Hofstad/Reistad i alternativ 2.A
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Figur 4-6: Støysonekart alt. 0 parsell 2

Figur 4-8: Støysonekart alt. 2.A
123134-PLAN-RAP-008

Figur 4-7: Støyutsatte boliger i Torstadåsen ved Nesbru.

Figur 4-9: Støysonekart alternativ 2.B
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4.2

Luftforurensning

4.2.1 Regelverk
Nasjonale mål og grenseverdier for luftkvalitet

Tabell 4-2 viser en oversikt over nasjonale mål (25)
og forurensningsforskriftens grenseverdier (26).
Alle verdier er gitt i µg/m3 (mikrogram pr. m3 luft).
Grenseverdiene i forskriften gjelder for all
utendørs luft, dvs. at det er de samme grenseverdier som gjelder ved boliger, næringslokaler
eller på offentlige oppholdsområder som f.eks.
handlegater. Unntatt er likevel tunneler,
parkeringshus og utendørs bedrifts/industriområder.
Som det framgår av tabellen er nasjonale mål for
luftkvalitet strengere enn grenseverdiene i
forskriften. Når nasjonale mål er tilfredsstilt, er
dermed også forskriftens krav overholdt.
Helsebaserte kriterier

Miljødirektoratet og Folkehelsas luftkvalitetskriterier ble utarbeidet av Nasjonalt folkehelseinstitutt og daværende Statens forurensingstilsyn,

SFT) (27) i 1992. Partikkelkriteriene ble skjerpet i
1998, og i 2013 kom det en ny revisjon av
kriteriene (28). Kriteriene er i hovedsak satt ut fra
at eksponeringsnivåene må være 2 ganger høyere
enn kriteriene før det med sikkerhet er konstatert
skadelige effekter. Overskridelser kan derfor ikke
tolkes som definitivt helseskadelige, men en kan
heller ikke utelukke effekter hos spesielt sårbare
mennesker ved nivåer under kriteriene.
Planretningslinjer for luftkvalitet (T-1520)

Miljøverndepartementet vedtok i april 2012
retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging (29).
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan
luftkvalitet bør håndteres i kommunenes
arealplanlegging.
Det er utarbeidet anbefalte
luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn
ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse.
Det anbefales at kommunene i samarbeid med
anleggseiere kartlegger luftkvaliteten i henhold til

Nitrogendioksid NO2
Svevestøv
PM10
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Måleenhet
g/m3
g/m3

Midlingstid Nasjonale mål

1 time

Grenseverdi

Antall tillatte overskridelser

Grenseverdi

Antall tillatte overskridelser

150

8 timer/år

200

18 timer/år

Kalenderår

40
50

Ambisjonsnivå ved bygging av ny veg

Statens vegvesen har i tråd med nasjonale
retningslinjer som kom i 1998 (30) praktisert
overholdelse av grenseverdiene i nasjonale mål
som ambisjonsnivå ved bygging av ny veg. I
konsekvensanalyser skal luftkvalitetskriteriene
brukes som vurderingsgrunnlag (31). Etter at
planretningslinjen kom i 2012, skal også
anbefalingene i denne legges til grunn ved nye
arealplaner.

Forurensingsforskriftens kap. 7

Kalenderår
24 timer

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

Tabell 4-3: Folkehelsa og Miljødirektoratets
luftkvalitetskriterier for utvalgte stoffer

Tabell 4-2: Oversikt over nasjonale mål og forskriftsfestede grenseverdier
Stoff

disse grensene i en rød og gul sone. I den røde
sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er
følsom for luftforurensing unngås, mens den gule
sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør
tilfredsstille visse minimumskrav.

7 døgn/år

50
40
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35 døgn/år

Stoff

Måleenhet

Midlingstid

Anbefalt kriterienivå

NO2

g/m3

1 time

100

NO2

g/m3

år

40

PM10

g/m3

døgn

30

PM10

g/m3

år

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

Helseeffekter

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

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

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

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

1)

Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene

2)

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

4.2.2 Beregninger
Veg i dagen

Luftkvalitetsberegninger er utført i beregningsprogrammet Soundplan Air versjon 7.3 og er
basert på MISKAM-beregninger. MISKAM er en
vind- og spredningsmodell for mikroskala som
egner seg for spredningsberegninger på lokal
skala, som f.eks. i et bykvartal. Modellen beregner
tredimensjonal spredning og benytter lokale
meteorologiske data for et representativt år. Å
beregne alle alternativer i denne modellen ville ha
vært svært ressurskrevende. Det er derfor valgt ut
et bredt utvalg av representative områder og
vegkategorier, for å beregne avstand til veg for gul
og rød luftsone ved ulike trafikkmengder,
stigningsforhold, bebyggelsesstruktur osv. I tillegg
er de mest komplekse kryssområdene beregnet.
Resultatene fra dette er benyttet til å tegne ut
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sonekart. For detaljer henvises det til egen
rapport om luftforurensing. Mer detaljerte beregninger vil gjøres for valgt alternativ i senere
planfase.
Det er benyttet et beregningsgrid på 3 m * 3 m.
Beregningsgridet er tredimensjonalt og det er
benyttet 23 lag opp til 200 meter over terreng.
Beregningsresultater er presentert for 2 – 3 meter
over terreng.
Veger med under 8 000 i ÅDT er ikke beregnet,
med mindre de inngår som en del av et større
kryssområde eller ligger parallelt med hovedveg.
Dette er i tråd med retningslinje T-1520, da det
sjelden vil være overskridelser av anbefalte
verdier langs disse vegene.
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Tunneler

Luftkvalitetsberegninger ved tunnelmunninger er
utført med beregningsverktøyet Tunall utviklet av
NILU. Beregningene viser at for å tilfredsstille krav
til luftkvalitet ved tunnelmunninger, er det derfor
nødvendig å etablere luftetårn ved følgende
tunneler:
 Fusdaltunnelen i Asker sentrum, vestgående
løp i alternativ 1.A
 Askertunnelen, begge løp, i alternativ 1.B
 Holmentunnelen på parsell 2 (begge løp både i
alt. 2.A og 2.B).
For tre tunneler er det gjort mer detaljerte
vurderinger og utarbeidet kart som viser utslipp
ved munningene. For Hagaløkkatunnelen og
Fusdaltunnelens østgående løp (alt. 1.A) det
konkludert med at luftetårn ikke er nødvendig, for
den tredje, sørgående løp i Røykenveitunnelen i
alt. 3.C, er behovet for luftetårn avhengig av
framtidig arealbruk. Ved etablering av boliger nær
munningen må det etableres luftetårn.
Beregninger utført i forbindelse med planarbeidet
for E18 i Bærum (32) viser at utslippene fra
luftetårn ikke vil medføre nivåer over grenseverdier på bakkenivå. Disse resultatene er også
gyldige for Asker.
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Figur 4-10: Luftsonekart dagens situasjon, parsell 1 og 3

Figur 4-12: Luftsonekart alternativ 1.A og 3.A
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Figur 4-11: Luftsonekart alternativ 0, parsell 1 og 3

Figur 4-13: Luftsonekart alternativ 1.B og 3.C
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Emisjonsdata

Produsert forurensning fra veg i dagen og tunneler
er beregnet med en emisjonsmodell basert på
data fra Handbook of Emission factors (HBEFA)
(33). Håndboken (som egentlig er en database)
definerer utslipp fra ulike kjøretøyklasser,
vegklasser og kjøremønster. Data fra HBEFA
benyttes i en regnearkmodell hvor tilpasninger til
norsk kjøremønster og vegtyper behandles. HBEFA
beregner for norsk bilpark, basert på kjøretøydata
fra SSB. Modellen er supplert med data for
piggdekkstøv for norske forhold. For detaljer
henvises det til luftrapporten.
4.2.3

Resultater

Antall boenheter i rød og gul sone i ulike
alternativer er vist i tabell 4-5, og luftsonekart i
figurene på de påfølgende sidene.
Kartene viser at forurensningssituasjonen vil
forverres i 0-alternativet, som følge av økt trafikk.
Utslippene av nitrogendioksider vil bli noe lavere
som følge av reduserte utslipp fra kjøretøyene,
men partikkelutslippene, som i hovedsak kommer
fra vegbaneslitasje, vil øke.
På parsell 1 gir begge alternativ for E18 en
betydelig reduksjon sammenliknet med 0alternativet. Årsaken til dette er
tunnelstrekningene.
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Tabell 4-5: Antall boenheter i rød og gul sone for
luftkvalitet i alle alternativer i 2030
Luftforurensningssone iht T-1520
Alternativ

Gul sone

Rød sone

Parsell 1 og 3
Dagens veg

42

0

Alternativ 0

69

0

1.A+3.A

24

0

1.A+3.B

23

0

1.B+3.C

24

0

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

Parsell 2
Dagens veg

199

52

Alternativ 0

221

25

2.A

166

4

2.B

139

4

Slependen
Dagens veg

63

1

Alternativ 0

38

1

2.A/2.B

67

1

På parsell 3 er Røykenveien i tunnel (3.B og 3.C)
noe bedre enn Røykenveien langs dagens veg
(3.A), men det er generelt få boliger i rød og gul
sone her.
På parsell 2 gir begge alternativer en stor
reduksjon i antall boenheter i rød og gul sone
sammenliknet med 0-alternativet, og reduksjonen
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Figur 4-14: Luftsonekart dagens situasjon, parsell 2

Figur 4-16: Luftsonekart alternativ 2.A
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Figur 4-15: Luftsonekart alternativ 0, parsell 2

Figur 4-17: Luftsonekart alternativ 2.B
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5

Samfunnsøkonomisk analyse

5.1
5.1.1

Metode
Oversikt

Metodikken bygger på Statens vegvesens håndbok
V712 Konsekvensanalyser (34). Det er 2006utgaven som er benyttet for de ikke-prissatte
konsekvensene, da verdivurderinger ble utført før
ny utgave kom i 2014. Metodikken består av en
samfunnsøkonomisk analyse, og eventuelt en
utredning av lokal og regional utvikling. Den
samfunnsøkonomiske analysen deles i prissatte og
ikke-prissatte konsekvenser, og er en systematisk
avveining av relevante fordeler og ulemper. Målet

er å velge løsninger der samlede fordeler
overstiger ulempene.
Den samfunnsøkonomiske analysen er bygget opp
slik at:
 Hver konsekvens behandles bare under ett
tema.
 Konsekvenser som skyldes andre årsaker enn
prosjektet ikke telles med.
 Det tas hensyn til at konsekvenser oppstår og
utvikles over tid.
 Bare ett ledd i konsekvenskjeden telles med,
slik at en unngår å telle samme konsekvens to
ganger.
Utredning av lokal og regional utvikling tar for seg
indirekte og langsiktige konsekvenser for
lokalsamfunn eller region. Gjennom slike
utredninger kan en synliggjøre hvordan
prosjektets virkninger fordeler seg på grupper
eller områder. Planprogrammet fastsetter hvilke
temaer som skal utredes.

5.1.3

Alternativ 0

Konsekvensene av et prosjekt måles ved å
sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet
er gjennomført mot forventet tilstand uten
gjennomføring av prosjektet. Foreslått utbygging
(”tiltaket”) måles derfor mot et ”alternativ 0”.
Beskrivelsen av alternativ 0 tar utgangspunkt i
dagens situasjon, og omfatter i tillegg forventede
endringer uten prosjektet i analyseperioden. 0alternativet innebærer i korte trekk at dagens
vegnett i planområdet beholdes uten større
endringer.
Utenfor planområdet inkluderer 0-alternativet
tiltakene i "Referanse" i analysene for Oslopakke 3
høsten 2012. I tillegg er inkludert E18 Lysaker –
Slependen og E16 Sandvika – Wøyen som Statens
vegvesen forutsetter gjennomført før E18 i Asker.
 E18 Lysaker – Slependen
 E16 Sandvika – Wøyen
 E18 Bjørvikaprosjektet

5.1.2

Tematisk avgrensing

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer som skal
tas opp, og valgt metodikk definerer grensesnitt
mellom ulike tema.

 Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen
 E18 Sydhavna med kollektivfelt på Mosseveien
 Rv 22 Lillestrøm-Fetsund
 Kolsåsbanen
 Lørenbanen

Figur 5-1: Oversikt over den samfunnsøkonomiske
analysen etter håndbok V712
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 Dobbeltspor Oslo-Ski

Forutsetninger

Kollektivtrafikk

 Ny ruteplan NSB desember 2014 (økt frekvens
og kapasitet).

Det er benyttet standard økonomiske
forutsetninger felles for alle prosjekter ved
beregninger til NTP 2018-27:

5.1.4

 Nytte og kostnader er beregnet hvert år i
veganleggets antatte funksjonelle levetid på 40
år. Med beregningsmessig åpningsår 2022 er
analyseperioden som beregnes 2022-2061.

Grunnlaget for beregningene av nytte for
kollektivtrafikk er vurderinger av forventet
reduksjon i forsinkelser for busslinjer langs og på
E18, samt i det resterende lokalvegnettet i Asker.
Nytten tar hensyn til forbedringer for både
eksisterende og nye passasjerer samt overført
trafikk mellom bil og kollektiv.

Prissatte konsekvenser

Prissatte konsekvenser beregnes med en årlig
kostnad eller nytte, som det deretter beregnes
nåverdi av for hele levetiden. Investeringer
diskonteres fra investeringstidspunkt til
sammenligningsåret. Nåverdi er et uttrykk for
dagens verdi av framtidige virkninger (nytte og
kostnader). De prissatte konsekvensene beregnes
som endringer sammenliknet med alternativ 0.
Effekt versjon 6.60 er benyttet for å utføre
beregningene. Det er i hovedsak benyttet samme
verktøy og metode som i kommunedelplan med
konsekvensutredning for E18 Lysaker – Slependen.

 Alle kostnader og nyttebidrag er regnet om til
felles prisnivå 2016 og inkluderer
realprisjustering, kalkulasjonsrente 4,0 % er
benyttet ved diskontering til sammenligningsår
2022.
Tabell 5-1: Forutsetninger for Effekt-beregninger
Sammenligningsår

2022

Anleggsperiode

6 år

Felles prisnivå

2016

Effekt-beregningene viser kostnader og nytte for:

Analyseperiode

40 år (2022-2061)

 Trafikanter (trafikant- og
transportbrukernytte).
 Operatører (bompengeselskap og
kollektivselskap).
 Det offentlige (budsjettvirkning for det
offentlige).
 Samfunnet for øvrig (ulykker, støy,
luftforurensning, skatteinntekter, restverdi).

Levetid

40 år

Kalkulasjonsrente

4,0 %

Skattefaktor

1,20

Biltrafikk

Trafikktallene som ligger til grunn i Effektberegningene er hentet fra Statens vegvesens
regionale trafikkmodell (RTM23+). Trafikantenes
tidskostnader og kjøretøyenes driftskostnader
samt ulykkeskostnader er beregnet i Effekt.
.

SIDE 122

Desember 2015

Nytteberegningen omfatter følgende elementer:
 Ordinær kjøretid (kjøretider i henhold til
rutetabell)
 Forsinkelser
 Byttetid
Redusert forsinkelse i rush gir besparelser i
materiell. Dette kommer i tillegg, og er ikke
beregnet.
Gående og syklende

Det er gjort beregninger av reduserte utrygghetskostnader og reduserte tidskostnader for gående
og syklende med Statens vegvesens program GSEffekt. Utrygghetskostnadene beregnes på
grunnlag av endret omfang av ferdsel langs bilveg
og kryssing av bilveg i plan. Reduserte
tidskostnader beregnes ut fra færre kryssinger av
bilveg og nedkorting av sykkeltrasé enkelte steder.
Trafikkvolum for syklister er hentet fra Asker
kommunes årlige sykkeltellinger.
Det er vurdert at transportmodellen ikke
håndterer tilbudet for gående og syklende
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tilstrekkelig nøyaktig til å beregne virkningene av
tiltakene i prosjektet. Eventuell nyskapt/redusert
trafikk og endrede helsegevinster er derfor ikke
beregnet. Endringer i ulykkeskostnader for gående
og syklende fanges opp av ulykkesberegningene
for biltrafikk.
Drift og vedlikehold

Årlige kostnader til drift og vedlikehold er
beregnet for alle veglenkene i transportmodellen
ut fra lengde, ÅDT, antall felt og kapasitetsklasse,
samt lenketype som inneholder vegklassifisering
og områdekode. Grunnlaget er kostnadsfunksjoner basert på beregninger med programmet
MOTIV.
Det beregnes tillegg for nye tunneler med
erfaringsdata fra etatsprosjektet Moderne
vegtunneler. Tilleggskostnader for bruer, bussveg,
kollektivfelt, gang- og sykkelveger, vinterdrift,
pumper, trafikkstyring, grøntarealer, overvannshåndtering, belysning i dagsoner, støyskjermer og
signalanlegg er beregnet separat.
Støy, luftforurensning og klimautslipp

Kostnadene ved støy og lokal luftforurensning er
regnet ut med enhetspriser som er felles for
transportetatene.
Klimagassutslipp er beregnet med standard
metode i Effekt 6.60 på grunnlag av
transportmodellberegninger i RTM23+. Standard
verdsetting av klimagassutslipp i Effekt fra
Klimakur 2020 (36) er benyttet.
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Ulykker

Ulykker og ulykkeskostnader er beregnet med
standard metode i Effekt 6.60. Antall skadetilfeller
for hver skadegrad og ulykkeskostnader er
beregnet for hver veglenke hvert år i
analyseperioden, med grunnlag i data om
registrerte ulykker i perioden 2011-2014 fra
Nasjonal vegdatabank, samt vegstandard og
fartsgrense før og etter tiltak.
5.1.5

Ikke-prissatte konsekvenser

Prinsippet i Vegvesenets metodikk for vurdering
av ikke-prissatte konsekvenser er at man:
 Vurderer områdenes verdi langs en tredelt
skala.
 Beregner eller vurderer omfanget av de
effekter som den nye vegen gir langs en femdelt skala.
 På bakgrunn av verdi og omfang vurderer
konsekvensen langs en nidelt skala.
Skalaene er glidende. Kriterier for vurdering av
verdi og omfang er vist i fagrapportene for hvert
enkelt tema, og fastsetting av konsekvens ut fra
verdi og omfang er vist i figur 5-2.
Konsekvensene måles mot alternativ 0.
5.1.6

Planområde

Planområdet for tiltaket er området som omfattes
av kommunedelplanen. Dette framgår av
plankartene.
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Figur 5-2: Fastsettelse av konsekvens ut fra verdi
og omfang. Fra Statens vegvesens håndbok V712.
5.1.7

Influensområde

Influensområdet varierer fra tema til tema og er
spesifisert i fagrapportene for hvert tema og vist
på temakart.
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5.2
5.2.1

bedring av opplevd støysituasjon er viktig
for en stor del av befolkningen i Asker.

Prissatte konsekvenser
Innledning

Planprogram

Planprogrammet fastsetter i korte trekk følgende:

Alternativer

Det er gjort beregninger av prissatte konsekvenser
for følgende kombinasjoner av alternativer:

Tabell 5-2: Nytte for lette og tunge biler, totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.
Biltrafikk

Reisehensikt
Tjeneste
–reiser

Til/fra
arbeid

Fritid

Godstransport

For E18 korridoren i sentrale Asker ønskes det å
legges stor vekt på:

 Alternativ 0 (sammenligningsgrunnlag)
Bilfører

811

535

290

 Transportanalyse: Det er i dag mangel på
kapasitet på E18 og Fv 167 i Asker gjennom
store deler av døgnet. Det fører til
kødannelse for alle trafikantgrupper. Ved
hjelp av analyse skal vi avklare fremtidens
behov for alle brukere. En analyse kan også
gi modellerte svar på konsekvenser av å
gjøre et tiltak, fremfor å ikke gjøre det.

 1.A +2.A + 3.B
 1.A +2.A + 3.A

Bilpassasjer

242

102

395

1 053

637

686

 Prioritering av kollektivtrafikk: Høy
prioritering av buss, tilgjengelighet for
brukere av buss og kobling fra buss til tog i
Asker sentrum er viktig grep i prosjektets
fremtidige satsing på miljø.
 Sykkel: Et langt bedre sykkelvegnett for
Asker - Holmen er et annet grep i satsing på
miljørettet transport. Det skal legges til
rette for at flere ønsker å velge miljøvennlig
transport fremfor privatbilen.
 Støyberegning: E18 og Fv 167 er blant de
verste støykildene i Asker. Mange bor og
oppholder seg langs disse korridorene. Asker
er en relativt tett befolket kommune i norsk
målestokk, og miljøriktige tiltak rettet mot
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Sum

 1.A +2.B + 3.B

1 718

Sum

3 355
739

1 718

4 094

 1.B +2.A + 3.A
 1.B +2.A + 3.C
5.2.2

Trafikanter og transportbrukere

Nytte for biltrafikk

Trafikant- og transportbrukernytten består av
kjøretøykostnader, direkteutgifter og tidskostnader. Hovedkomponenten her er tid.
Noe kapasitetsøkning og nye og bedre
kryssløsninger gir vesentlig bedre trafikkflyt på ny
E18 enn i 0-alternativet. Dermed blir det redusert
reisetid, spesielt i morgenrush. Prosjektet gir store
reduksjoner i tidskostnader både for lette og
tunge biler. I beregningene er det ikke skilt
mellom alternativene, da de trafikalt og
kapasitetsmessig er like.
Næringstransporten står samlet for om lag 68% av
nytten, mens reiser i privatbil til og fra arbeid kun
får 15% av nytten, og fritidsreiser med privatbil
17%.
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Figur 5-3: Prosentvis fordeling av nytte for
biltrafikk
Nytte for kollektivtrafikk
Forsinkelser

Endringer i forsinkelse er definert som endringer i
kjøretid utover det som er angitt i rutetabellen.
Framkommelighetstiltakene for bussene vil bidra
til å redusere forsinkelsene slik at bussene i større
grad kan overholde rutetabellen. Beregningene er
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basert på dagens registreringer av forsinkelse for
bussene i korridoren, hentet fra sanntidsinformasjons-systemet (SIS). Videre er det lagt til
grunn at forsinkelsene for bussene på grunn av
økt trafikk vil øke i samme takt som kjøretiden for
biltrafikken, dersom det ikke gjennomføres tiltak.
Beregnet kjøretidsøkning for biltrafikken er hentet
fra transportmodellberegningene i RTM23+.
Busstilbud

Nullalternativet tar utgangspunkt i kollektivtilbudet i dagens situasjon, "Referanse" i RTM23+.
I tiltaksalternativet er det gjort forbedringer i
busstilbudet i og gjennom Asker. Togtilbudet er
ikke endret. Det er gjort tre type endringer som i
sum gir betydelig nytte for kollektivtrafikantene,
men også betydelig økte driftskostnader:

kollektivtrafikantene. Økte årlige driftskostnader
er vist i beregningen for Operatører.

reisetiden går ned som følge av reduserte
forsinkelser.

Tabell 5-3: Årlig nytte for kollektivtrafikk, fordelt
på nytteelementer. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr.

Tabell 5-4: Nytte for kollektivtrafikk, totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.

Nytteelementer

Rushtid

Lavtrafikk

Sum

Byttemotstand

-7,0

-10,1

-17,1

Ventetid ved holdeplass

33,1

61,6

94,7

Gangtid til holdeplass

28,4

31,9

60,3

Ombordtid

10,8

1,2

12,0

Takst

12,0

11,6

23,6

Forsinkelse

14,1

0,0

14,1

Sum trafikantnytte

91,4

96,1

187,6

Kollektivtrafikk

Sum

Reisehensikt
Tjeneste– Til/fra
reiser
arbeid
787

2 046

Fritid

3 109

Sum

5 942

Som det framgår av tabell 5-4, er beregnet nytte
for kollektivtrafikk større enn for biltrafikk.
Fordelingen av nytten på ulike reiseformål er vist i
figur 5-5. Nytten er størst for fritidsreiser, og
gjenspeiler økt bruk av kollektivtrafikk til dette
formålet.

 Nye bussruter
 Frekvensforbedringer
 Fremkommelighetsforbedringer
Nye bussruter har primært to formål: betjening
langs ny bussveg i E18-korridoren og mating til tog
på ny kollektivterminal ved Asker stasjon. Disse
rutetilbudene er en logisk konsekvens av de
fysiske tiltakene som gjøres for buss. For detaljer
rundt rutetilbudet henvises det til eget notat om
Effekt-beregninger (37).
Årlig beregnet nytte

Tabellen under viser at både de nye linjene, økt
frekvens og fysiske tiltak gir betydelig nytte for
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Figur 5-4: Årlig beregnet kollektivnytte fordelt på
ulike faktorer. Frekvensforbedring og nye ruter
som gir bedre flatedekning bidrar mest. Økt bruk
av mating til tog gir noe økt byttemotstand, mens
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Figur 5-5: Kollektivnytte for beregningsperioden
2022-2061, fordelt på ulike reiseformål
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Nytte for gående og syklende

Nytten for gående og syklende består av to
hovedkomponenter: redusert utrygghet gjennom
bedre løsninger for kryssing av veger og ferdsel
langs trafikkert veg, samt redusert reisetid som
følge av bedre nettverk for gående og syklende.
Eksisterende sykkelvegløsninger er usammenhengende og oppstykket, og flere strekninger så
smale at det ikke er plass til både syklister og
gående. Sykling i vegkant er dermed den mest
aktuelle løsningen for mange syklister. Mellom
Billingstadveien og Holmen er det i alternativ 0
forutsatt at man sykler i vegkant i begge retninger.
Ny hovedsykkelveg gir betydelig reduserte
utrygghetskostnader, men noe økte tidskostnader
på strekningen til tross for noe kortere trasé.
Økningen i tidskostnader skyldes at man
beregningsmessig ikke hindres av kryssende
boligveger o.l. når man sykler i vegkant på
Tabell 5-5: Nytte for gående og syklende, totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.
Gående og
syklende

Reisehensikt
Tjeneste– Til/fra
reiser
arbeid

Fritid

Sum

Utrygghetskostnader

133

Tidskostnader

-19

-16

-45

-80

Sum

115

127

331

572
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143

376

652

forkjørsveg i alternativ 0. I utbyggingsalternativet
er det forutsatt at syklister ikke har forkjørsrett
der hovedsykkelveg krysser boligveger o.l. (7
kryssinger), dermed beregnes noe forsinkelse
avhengig av beregnet ÅDT i disse kryssene.
Modellverktøyet forutsetter samme sykkelhastighet på ny hovedsykkelveg og ved sykling i
vegkant uavhengig av trafikkavviklingen.
5.2.3

Operatører

Bompengeselskaper

Premisser for trafikkberegningene ble definert i en
tidlig fase av prosjektet, med grunnlag fra analyser
utført for Oslopakke 3. I Oslo og ved Lysaker ble
det forutsatt samme bomsnitt og bomtakster som
i dag. I 0-alternativet med utbygd E18 i Bærum ble
det lagt et betalingssnitt på Bærums grense mot
Asker, 8 kr hver veg. Dette er et betydelig lavere
nivå enn det som reelt vil være nødvendig for å
finansiere prosjektet (20), men har en liten
trafikkavvisende effekt. I trafikkberegningene av
utbyggingsalternativene for E18 Asker er det i
tillegg forutsatt betaling for å krysse grensen
mellom Asker og Lier, med pris 8 kr. hver veg (23).
Ny E18 i Asker gir trafikale endringer som
medfører endringer i utgifter og inntekter i disse
bomsnittene.
Nyere basisberegninger utført i forbindelse med
analyser til NTP 2018-29 er kjørt uten bompenger,
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og viser små forskjeller sammenliknet med
beregningene som er gjort for E18 Asker.
Kollektivselskaper

I transportmodellen er det lagt inn et betydelig
forbedret kollektivtilbud med nye busslinjer og økt
avgangsfrekvens i tiltaksalternativet, men ikke i
nullalternativet.
Tilbudsforbedringen gir ifølge beregningene en
økning i årlige driftskostnader på ca. 113 mill. kr pr
år, økte billettinntekter på ca. 33 mill. kr pr år, og
medfører et økt tilskuddsbehov fra det offentlige
på ca. 80 mill. kr pr år.
Tabell 5-6: Nytte for operatører, totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.
Operatører – endrede kostnader og inntekter
Bompengeselskaper
Driftskostnader

-15

Bompengeinntekter

133

Overføringer til/fra det offentlige
Sum

-118
0

Kollektivselskaper
Driftskostnader

-2 562

Billettinntekter

700

Overføringer fra det offentlige

1 861

Sum

0

Sum operatørnytte

0
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5.2.4

Det offentlige

Investeringer

sett gir dette en vesentlig økning i vedlikeholdskostnadene.

Det er utarbeidet kostnadsoverslag for
alternativene ved hjelp av ANSLAG-metoden.
Overslagene er inkludert uspesifisert,
usikkerhetsvurderinger og alle påslag, og mva
etter nye regler i 2013. Med basis i plannivået
anses overslaget ha en nøyaktighet på +/- 25%.

Forskjellene mellom alternativene er liten sammenlignet med totalen, og ikke beregnet, men
alternativer med høy andel tunnel vil generelt ha
høyere drifts- og vedlikeholdskostnader, blant
annet fordi det med 10-15 års mellomrom må
foretas betydelige reinvesteringer i teknisk utstyr.

Investeringskostnadene for de ulike alternativene
er presentert i kapittel 3. Det forutsettes en
anleggsperiode på 6 år.

Tabell 5-8: Årlige drift- og vedlikeholdskostnader.
Positive tall betyr reduserte kostnader. Mill. 2016kr pr år.

Tallene under er diskonterte investeringskostnader ekskl. mva. i prisnivå 2016, og inkluderer
rentekostnader i anleggsperioden.
Tabell 5-7: Investeringskostnader diskontert
nåverdi, ekskl. mva. Mill. 2016-kr.
Kombinasjon

Alternativer

Sum

AAB

1.A+2.A+3.B

-14 507

AAA

1.A+2.A+3.A

-14 101

ABB

1.A+2.B+3.B

-15 107

BAA

1.B+2.A+3.A

-14 430

BAC

1.B+2.A+3.C

-15 192

Kostnadselement

Årlig
kostnad

Veg i dagen
Tunneler
Bruer
Kollektivtrase
Gang- og sykkelveger
Vinterdrift
Pumper i lavbrekk
Trafikkstyring i dagsoner
Grøntarealer
Overvannhåndtering
Vegbelysning, veg i dagen
Støyskjermer
Signalanlegg

-19,1
-31,3
-1,7
-2,7
-1,9
-3,3
-0,5
-0,4
-1,4
-5,6
-0,8
-0,1
-0,3

Sum

-69,1

Tabell 5-9: Drift- og vedlikeholdskostnader, totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.
Drift og vedlikehold
Sum

-2 023

Overføringer

Bompengeselskapenes økte overskudd er
forutsatt overført til det offentlige. Tilsvarende er
også kollektivselskapene økte underskudd
forutsatt overført fra det offentlige.
Tabell 5-10: Overføringer til det offentlige, totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.
Overføringer til det offentlige
Sum

-1 743

Drift og vedlikehold

Med ny E18 vil samlet vegnett i korridoren øke.
Det blir også etablert en rekke nye tunneler og
brukonstruksjoner og mengden støyskjermer og
ulike typer av vegutstyr vil øke betydelig. Samlet
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Figur 5-6: Tunnelandel og mengden konstruksjoner
og vegutstyr vil øke vesentlig som følge av ny veg.
Her alternativ 2.A ved tunnelmunning på Holmen
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Skatte- og avgiftsinntekter

Økte avgiftsinntekter til staten (drivstoffavgift
mm.) er beregnet i Effekt.
Tabell 5-11: Skatte- og avgiftsinntekter, totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.

5.2.5

Støy og luftforurensning

Ny E18

Tabell 5-14: Støykostnader, totalt i analyseperioden. Positive tall betyr reduserte kostnader.
Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.

Beregningsresultatene er vist i tabellene under.

Skatte- og avgiftsinntekter
Sum

skadde på 0,5 % pr. år. Reduksjonen skyldes bl.a.
mer kollisjonssikre kjøretøy og teknologi i
kjøretøyene som forhindrer ulykker. Med
forventet trafikkvekst vil ulykkestallene holde seg
på om lag samme nivå som i dag.

247

Samfunnet for øvrig

Ulykker

På E18 mellom Drengsrud og Slependen er det
registrert 0,06 personskadeulykker pr. million
kjøretøykilometer de siste 4 årene. Ulykkesfrekvensen er høyest (0,10) på strekningen
mellom Drengsrud og Fusdal. Denne strekningen
har stor endring i fartsnivå og vegbredde, noe
krevende kurvatur, og ett og et halvt kryss på E18.
Ulykkesfrekvensen er lavest (0,04) på strekningen
mellom Fusdal og Slependen, hvor det er stor
avstand mellom kryssene og god geometrisk
standard på E18.

Tabell 5-12: Endring i skadde og drepte i
åpningsåret som følge av tiltaket. Positive tall
betyr forbedringer i forhold til alternativ 0.

Støy

Skadetilfeller pr. år

Sum

Drepte

0

Hardt skadde

1

Lettere skadde

19

Personskadeulykker

12

Tabell 5-13: Ulykkeskostnader, totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.

AAB

AAA

ABB

BAA

BAC

1.A+2.A
+3.B

1.A+2.A
+3.A

1.A+2.B
+3.B

1.B+2.A
+3.A

1.B+2.A
+3.C

356

368

383

384

372

Tabell 5-15: Kostnader lokal luftforurensing, totalt
i analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.
Luft

Sum

AAB

AAA

ABB

BAA

BAC

1.A+2.A
+3.B

1.A+2.A
+3.A

1.A+2.B
+3.B

1.B+2.A
+3.A

1.B+2.A
+3.C

36

36

42

35

36

Ulykkeskostnader
Drepte

-10

Det har vært få ulykker med alvorlig skade på E18.
I alt er det registrert flere ulykker med alvorlig
personskade på fylkesvegene i Asker enn på E18.

Hardt skadde

161

Alternativ 0

Sum

Lettere skadde

420

Materiellskadeulykker

-326
245

Uten tiltak på vegnettet, og før det tas hensyn til
trafikkvekst, forutsettes generelt en reduksjon i
antall hardt skadde og drepte på 1,5 % pr. år, og
en reduksjon i antall ulykker og antall lettere
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Det er beregnet utbredelse av støy og luftforurensning ved de ulike utbyggingsalternativene, se kart
og beskrivelse i kapittel 4. Resultater for
alternativene er oppsummert i tabell 5-16.

Figur 5-7: Støyskjerm langs dagens bru på Nesbru

Desember 2015
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Tabell 5-16: Endring i støy- og utslippsparametere. Positiv endring betyr færre berørt (forbedring)
Parsell 1 og 3

Parsell 2

Alt. 0

1.A+3.A

1.A+3.B

1.B+3A

1.B+3C

Alt. 0

2.A

2.B

927
661
1424

383
235
636

406
259
665

339
205
568

363
228
597

684
492
1044

316
209
508

238
157
381

1144
656
306
86

665
170
25
7

663
203
50
14

608
141
13
4

606
174
37
10

819
497
239
67

477
179
59
17

357
135
45
13

2155
1161
530
285

1253
675
44
24

1249
673
86
46

1145
617
22
12

1141
614
64
35

1542
831
414
223

898
484
102
55

673
362
78
42

Støy (antall støyutsatte personer)
Antall svært støyplagede
Herav støyplagede i bolig
Støyplageindeks (SPI)
Innendørs støy (Lekv) i dB (A)
30 - 34
35 - 39
40 - 41
≥ 42
Utendørs støy (Lden) i dB (A)
50 – 59
60 – 64
65 – 69
≥ 70

Lokal luftforurensing (antall personer utsatt for lokal luftforurensing, år 2030)
100 - 199
200 - 299
300 - 399
≥ 400
NO2 ≥ 150 i ϻg/m³ (> 8 ganger pr.år)
35 - 149
150 - 299
300 - 399
≥ 400
PM10 ≥50µg/m3 (> 7 ggr) 1)
PM10 ≥50µg/m3 (> 25 ggr) 2)

NO2 i ϻg/m³
145

145
PM10 i ϻg/m³
145

0
0

50

48

50

464
53

349
8

292
8

50

48

50

517

357

300

50

48

50

464

349

292

0
0

0
0

0
0

53

8

8

1) Flere enn 7 døgnverdier av PM10 over 50 µg/m3
2) Flere enn 25 døgnverdier av PM10 over 50 µg/m3

123134-PLAN-RAP-008

Desember 2015

SIDE 129

Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

kjørerute. Til sammen gir dette en økning i
trafikkarbeidet med bil på 75 000
kjøretøykilometer pr. virkedøgn i 2030. Med
gjennomsnittlig reiselengde 13,6 km tilsvarer
dette en økning i biltrafikken på ca 5500 bilturer
pr. virkedøgn. Trafikkøkningen bidrar med en
økning i klimagassutslipp på ca 220.000 tonn CO2ekvivalenter i analyseperioden.
Høyere og jevnere hastighet

Figur 5-8: Reduksjon i støykostnader samlet for
hele analyseperioden, sammenliknet med
alternativ 0

Figur 5-9: Reduksjon i kostnader for lokal
luftforurensning for hele analyseperioden,
sammenliknet med alternativ 0
Klimagassutslipp
Økt biltrafikk

Transportmodellberegningene, som er utført med
lave bompengesatser, viser at tiltaket gir noe flere
motoriserte reiser, noe endret reisemiddelfordeling, og noe økt gjennomsnittlig kjørelengde
pr. tur som følge av endringer i reisemål og
SIDE 130

Selv om noe av den økte vegkapasiteten spises
opp av økt biltrafikk, gir tiltaket bedre
trafikkavvikling i rushperiodene som innebærer
både høyere og jevnere fart. Forbruk og utslipp pr.
kjøretøykilometer er lavest ved jevn hastighet 4050 km/t for tunge kjøretøy og 50-60 km/t for lette
biler.
Beregningene viser at forbedret trafikkavvikling på
vegnettet som følge av tiltaket bidrar med en
reduksjon i klimagassutslipp på ca 110.000 tonn
CO2-ekvivalenter i analyseperioden. Redusert
utslipp pr. kjøretøykilometer kompenserer
dermed for om lag halvparten av utslippsøkningen
fra økt trafikk.

utslipp på ca. 70.000 tonn CO2-ekvivalenter i
anleggsfasen.
Klimagassutslipp ved drift og vedlikehold 2022-2061

Utslipp ved drift og vedlikehold er beregnet
tilsvarende forenklet og blir antakelig
undervurdert. Det er beregnet utslipp på ca.
20.000 tonn CO2-ekvivalenter i analyseperioden.
Tabell 5-17: Klimagassutslipp, totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
utslipp. Tonn CO2-ekvivalenter.
Tonn CO2-ekvivalenter
Bygging

-70 000

Drift/vedlikehold

-20 000

Transport

-110 000

Sum

-200 000

Tabell 5-18: Kostnader klimagassutslipp, totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi
Kostnader klimagassutslipp
Sum

-80

Klimagassutslipp i anleggsfasen 2016-2021

Utslipp i anleggsfasen er på dette planstadiet
beregnet noe forenklet og ufullstendig, og kan
være undervurdert. Utslippene omfatter
produksjon og transport av byggematerialer, og
direkteutslipp på byggeplassen. Det er beregnet
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Skattekostnad

For kostnader over offentlige budsjetter er det
forutsatt en skattefaktor på 20% som standard i
håndbok V712.
Tabell 5-19: Skattekostnad totalt i
analyseperioden. Positive tall betyr reduserte
kostnader. Mill. 2016-kr, diskontert nåverdi.
Skattekostnad
Sum

5.2.6

AAB

AAA

ABB

BAA

BAC

1.A+2.A
+3.B

1.A+2.A
+3.A

1.A+2.B
+3.B

1.B+2.A
+3.A

1.B+2.A
+3.C

-3 605

-3 524

-3 725

-3 590

-3 742

Usikkerhet i beregningene

Verdien av reisetid i kø

Statens vegvesen er pålagt å benytte offisielle
nasjonale tidsverdier i alle prosjekter, og dette
ligger til grunn for de beregnede nytteverdier. I
den nasjonale verdsettingsundersøkelsen (38) har
TØI anslått at verdien av reisetid i købelastet
trafikk for korte reiser er opp til 3,5 ganger høyere
enn gjennomsnittlig verdi. Slike verdier ligger ikke
til grunn for reisemønsteret som beregnes i
Statens vegvesens transportmodeller, og dermed
kan ikke verdiene uten videre brukes i
nytteberegningene.
Det er likevel gjort en grov følsomhetsanalyse der
tidsverdiene i transportmodellen er uendret,
mens tidsverdiene i nytteberegningene er 3,5
ganger høyere enn de nasjonale verdiene for lette
biler, og 2,0 ganger høyere for tunge biler. Nytten
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for lette og tunge biler øker da med ca. 8 mrd. kr,
noe som vil føre til at prosjektets netto nytte
nærmer seg 0.
Forhold som ikke fanges opp i beregningene

Beregninger av prissatte konsekvenser for et
prosjekt som medfører så betydelige endringer i
et komplekst vegsystem er svært krevende, og det
er flere forhold som ikke fanges opp i
beregningene. Dette gjelder blant annet:
 Nyskapt sykkeltrafikk og helsegevinster ved
mer sykling: Det er grunn til å tro at de store
investeringene som gjøres i sykkelvegnettet vil
medføre økt sykkeltrafikk, men det foreligger
for dårlig datagrunnlag til å beregne både
overføring av trafikk til sykkel og gange og
helseeffekter av dette. Begge forhold kan gi
betydelig nytte.
 Virkningene av et mer forutsigbart vegnett for
næringstransporten: I dag medfører forsinkelser for godstransport i korridoren en rekke
følgekostnader i logistikk- og transportkjeden
som kommer i tillegg til de rene tidskostnadene. For eksempel kreves det økt antall ansatte
og mer materiell, mer overtidsbruk etc. (40)
som til sammen utgjør store beløp.

forutsigbarhet/regularitet vil bedre kollektivtransportens omdømme og konkurranseevne.
Dette er forhold som ikke fanges opp i
modellene, hvor trafikkoverføring primært er
basert på reisetid og kostnader. Kollektivnytten
kan derfor bli større enn beregnet.
I sum utgjør forhold som ikke fanges opp i
beregningene store usikkerheter, og flertallet av
disse trekker i retning av at netto nytte kan være
betydelig større enn beregnet.

5.3

Ikke-prissatte konsekvenser

I forbindelse med konsekvensutredningen er det
kartlagt verdier for de ikke-prissatte temaene som
inngår i planprogrammet, det vil si:






landskapsbilde
nærmiljø og friluftsliv
naturmiljø
kulturmiljø
naturressurser (landbruk, geo- og
vannressurser)

For hvert av disse deltemaene foreligger det en
egen fagrapport med mer detaljerte beskrivelser.

 Virkningene av et mer forutsigbart vegnett for
kollektivtransporten: Kollektivtransporten vil
på samme måte som godstransport få en del
følgekostnader som følge av hyppige forsinkelser. I tillegg er det grunn til å tro at økt
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5.4
5.4.1

Landskapsbilde
Dagens situasjon og verdier

Overordnede karakteristiske trekk

Indre deler av Oslofjorden med sine
bydeler/forsteder har et sterkt urbant preg.
Likevel klarer omkringliggende åser og
grønnstrukturer i boligområdene mange steder å
dempe bebyggelsens fjernvirkning betydelig.

Både fjord, skog, bebyggelse, veger, biler, båter og
mennesker utgjør viktige komponenter i
landskapet. Sammensetningen varierer, og her
finnes en mosaikk av storby-, småby-, tettsteds-,
fjord-, skog- og jordbrukslandskap.
Bildene nedenfor viser noen typiske landskap i
Asker.

Med åsene i ryggen og fjorden foran, tilbyr
regionen et bredt spekter av nærrekreasjonsområder. Det gjør at mange mennesker og ulike
areal- og fritidsaktiviteter i større grad enn andre
steder kan prege den enkeltes
landskapsopplevelse. På fjorden er båttrafikken en
pulserende del av fjordlandskapet sommerstid.

Figur 5-11: Asker rådhus med sitt moderne uttrykk.
Rådhuset sammen med Askergårdene og det yngre
bygningsmiljøet ved Venskaben utgjør et kulturmiljø
med høy identitetsverdi.
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Figur 5-10: Asker sentrum sett fra Rådhusparken
mot Vardåsen

Figur 5-12: Strøget, hovedgaten i Asker sentrum.
Bebyggelsen har bymessig struktur med gater og
kvartaler og utstrakt bruk av tegl i fasader.
Bebyggelsen fra ulike perioder er godt bevart.
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Figur 5-13: Grøntdraget ved Fusdal gård, strekker seg
helt ned til Leangbukta i Oslofjorden.
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Verdisatte delområder

Ut fra metodikken i håndboken skal delområder
være enhetlige med hensyn til verdi, og de store
variasjonene i områdenes karakter gjør at man får
svært mange ulike delområder. Totalt er det
vurdert og verdisatt 29 ulike områder. En oppsummering av verdivurderingen for delområdene er
vist på verdikartene på de neste sidene.
De områdene som har fått høyest verdi er GrønliaSyverstad, Asker sentrum, Føyka og Vestre NesHolmen kirke. Grønlia/Syverstadskogen har verdi
som et grøntområde i tettbebyggelsen. Syverstad
gård med alléer langs Syverstadveien og det
omkringliggende området utgjør et kulturlandskap
med gode visuelle kvaliteter.
Hønsjordene er også et kulturlandskap som
inneholder gode visuelle kvaliteter, men da
området er avsatt til boligformål vil

Figur 5-14: Østre Asker gård (i dag Asker
kulturskole) ved Rådhusparken.
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landskapskvalitetene forsvinne. Dette trekker
derfor ned verdisettingen av området.
Asker sentrum har en bymessig struktur med
gater og kvartaler. Bebyggelsen fra ulike perioder
er godt bevart, nyere kjøpesentre/
forretningsgårder er tilpasset stedets skala og
dominerer ikke i bybilde. Noen av de nye
bygningene er imidlertid bevisst eksponert som
signalbygg. Sammenvevingen av eldre og ny
bebyggelse gjør at sentrum har beholdt mye av sin
opprinnelige karakter og gatestruktur med mindre
butikker som aktiviserer gatemiljøet. Venskaben,
Asker rådhus, Asker kulturskole og Villa
Hasselbakken tilhører samme delområdet, og
utgjør et miljø med en høy visuell
opplevelsesverdi.

Figur 5-15: E18 mellom Holmen og Nesbru. Landskapet langs E18 har et overordnet grønt preg.
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Føykaområdet vil med de foreliggende planene få
en tettere bystruktur og vil bli en naturlig
utvidelse av dagens sentrumskjerne. På bakgrunn
av dagens planer, samt funksjonskravene som
stilles for utvikling av området, vil delområdet få
gode visuelle kvaliteter.
Delområdet Vestre Nes-Holmen kirke har også fått
relativt høy verdisetting. Området har et grønt
preg med mye skog mellom bebyggelsen samt
grønne parkområder tilknyttet kirken. Delområdet
gir et godt totalinntrykk.
Delområdene med lavest verdivurderinger er stort
sett næringsområder langs hovedvegene, som ved
Drengsrud-Oreholt, Lensmannslia-Røykenveien,
Fusdal, Holmen, Nesbru, Billingstadsletta og
Slependen. Hagaløkkaområdet har også fått
relativt lav verdi, da området preges av nærheten

Figur 5-16: Slependkrysset sett fra Nesøybrua.
Området har et maritimt miljø.
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til de store transportårene. Holmen sentrum
fremtrer i dag som ustrukturert og med
dominerende trafikkanlegg. Områdets tilknytning
til fjordlandskapet er derimot positivt for
landskapsopplevelsen. I tillegg inneholder den
nylig vedtatte kommunedelplanen for området
gode visjoner om at Holmen skal bli en attraktiv
møteplass med en sammenhengende
grønnstruktur, et lett tilgjengelig strandområde og
neddemping av trafikkarealene. Før oppstart av
detaljreguleringer i Holmen skal endelig løsning
for E18 være fastlagt. De nye planene for Holmen
sentrum ligger ikke inne i 0-alternativet, da videre
planprosesser er knyttet opp til E18 planene.
Delområdet har derfor fått relativt lav verdisetting
ut ifra dagens situasjon.

Figur 5-17: Kulturlandskapet ved Syverstad.
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Figur 5-20: Portalområdet for ny Sandvikstunnel
på Slependen er foreslått etablert i høydedraget
ca. midt i bildet.

Figur 5-21: Føyka foreslås omgjort til egen
bussveg og med egen trasé for hovedsykkelveg.
Fekjan vil være stengt for gjennomkjøring annet
enn for buss.

Figur 5-18: Holmen kirke med tilhørende
grøntareal.

Figur 5-19: Kulturlandskapet ved Syverstad i dag.
Planen foreslår en ny veglinje over dette området,
Syverstaddiagonalen.
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5.4.2

Konsekvenser

Parsell 1 E18 Oreholt-Høn
Alternativ 1.A

I alternativ 1.A etableres et nytt fullt kryss på
Oreholt/Drengsrud. Ny E18-trasé svinger av mot
sør fra dagens E18 i området ved Drengsrud og
senkes til et nytt tunnelpåhugg under
Drammensveien. Kryssområdet er omfattende og
beslaglegger mer areal enn dagens løsning.
E18 føres i tunnel under Hagaløkka og under
Fusdalområdet med ny bru over jernbanen. På
denne strekningen nedgraderes dagens veg til en
hovedsamleveg. Hovedsamlevegen med buss- og
sykkelveg vil ha en dimensjon større enn dagens
E18, men vegen vil kunne gis en mer bymessig
utforming med for eksempel grønne rabatter,
gatetrær, kantstein og fotgjengerkryssing i plan
grunnet redusert trafikk og hastighet. Tiltaket gir
derfor en bedre visuell forankring til omgivelsene
enn dagens E18.
Der hvor ny E18 går på bru over jernbanen vil
tiltaket medføre flere nye konstruksjoner som bru,
tunnelportaler i øst og vest samt lokk for
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bussterminal. I tillegg bygges dagens E18-bru opp
igjen som en lokalvegbru. Veganlegget vil her ha
størst negativ virkning på de tilgrensede
delområdene som Næring LensmannsliaRøykenveien, Hagaløkka-Nedre Borgen, Asker
sentrum og Nordre Bondi-Fusdal.
Portalområdet ved Hagaløkka medfører et
omfattende terrenginngrep som vil kunne være
synlig fra avstand. Portalområdet ved
Lensmannslia ligger godt i terrenget. Her er det
luftetårnet som vil ruve mest i landskapet.
Tunnelen under Fusdalområdet munner ut ved
Jørgensløkka like sør for boligene i Lerkeveien.
Portalområdet med av- og på ramper samt bussog sykkelveg medfører inngrep i Lerkeveien.
Videre forbi Hønsjordene og Undelstad vil ny E18
gå i dagsone med til sammen 6 felt. I tillegg
etableres bussveg og hovedsykkelveg.
Veganlegget vil bli en større visuell barriere i
landskapet på denne strekningen sammenlignet
med 0-alternativet. To nye lokk over E18 vil i noen
grad bidra til å redusere vegens visuelle barriere i
landskapet.

landskapsbilde. For delområdene DrengsrudBorgentoppen og Ånnerud-Askerhagen vil tiltaket
kun ha fjernvirkning med nærmest ubetydelig
konsekvens. For Asker sentrum vil ny E18-trasé
komme lenger bort fra sentrum samtidig som den
delvis vil ligge i tunnel forbi delområdet. Derimot
vil flere store konstruksjoner på rekke og rad over
jernbanen gjøre at dalrommet blir mer lukket.
Virkningene av tiltaket vil her være avhengig av
design og utforming. Tunnelpåhuggene øst og vest
for jernbanen vil også stedvis være synlig fra Asker
sentrum. De samme elementene vil også gi
negativ virkning på Nordre Bondi-Fusdal.
De negative virkningene er størst for delområdene
Undelstad-Haga-Reistad, Askerveien-Lerkeveien
og Hønsjordene, hvor E18 utvides til 6 felt i dagens
trasé pluss egen buss- og sykkelveg.
Konsekvensen vurderes som middels negativ (- -).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 1.A
blir vurdert til å være mindre god.

Samlet sett gir alternativ 1.A forbedringer for
Hagaløkkaområdet og Føyka, grunnet E18 i tunnel
under Hagaløkka.
Når det gjelder næringsområdet DrengsrudOreholt vil tiltaket ha positiv effekt i øst, men nytt
og omfattende kryss i vest vil virke negativt inn på
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Figur 5-22: Asker sentrum i alt. 1.A
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Alternativ 1.B

Alternativ 1.B har tilsvarende konsekvenser som
alternativ 1.A ved Oreholt/Drengsrud. Portalens
bredde og plassering er noe forskjellig i de ulike
alternativene, men dette vurderes å ha mindre
betydning for landskapsbilde.
Til forskjell fra alternativ 1.A vil ny E18 ligge i
tunnel på hele strekningen fra Drengsrud til
Fusdal og dagens E18 nedgraderes til en
hovedsamleveg. Tiltaket vil endre eksisterende
veganlegg slik at det står i et noe mer harmonisk
forhold til omgivelsene. Med unntak av ny
bussterminal innebærer løsningen med lang
tunnel ingen nye tiltak i området ved
jernbanen/Askerelva. Bussterminalen har i dette
alternativet en annen utstrekning enn i alt. 1.A
hvor den i sin helhet er lokalisert på østsiden av
sporområdet.
Videre munner tunnelen ut i kryssområdet på
Fusdal øst, hvor det etableres et fullt kryss.
Tiltaket vil her påvirke landskapsbilde i mye
større grad enn i alt. 1.A. Veganlegget bygges i to
plan og er svært arealkrevende. Vegen vil
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forsterkes som en visuell barriere i landskapet.
Det er forutsatt etablert næringsbygg på begge
sider som skjermende bebyggelse. E18 går
videre i dagen forbi Hønsjordene og Undelstad.
Alternativene er her tilnærmet like. Forskjellen
er at både ny bussveg og hovedsykkelveg ligger
på nordsiden av E18 i alternativ 1.B med større
inngrep mot Hønsjordene. I tillegg etableres det
kun lokk på Høn, mens gang- og
sykkelforbindelsen på Undelstad videreføres
som bru.

buss- og sykkelveg. Arealbeslaget i Lerkeveien er
mer omfattende i alt. 1.B enn i 1.A.
Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 1.B
blir vurdert til å være mindre god.

Til forskjell fra 1.A gir alternativ 1.B ytterligere
forbedringer for Hagaløkkaområdet, Føyka,
Asker sentrum og Nordre Bondi-Fusdal, da ny
E18 går i tunnel forbi alle disse delområdene. De
negative virkningene er også i dette alternativet
størst for delområdene Undelstad-Haga-Reistad,
Askerveien-Lerkeveien og Hønsjordene, hvor
E18 utvides til 6 felt i dagens trasé i tillegg til ny

Figur 5-23: Hovedsamleveg ved sentrum i alt. 1.B
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Figur 5-24: Fusdalkrysset sett mot Hønsjordene
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Parsell 3 fv. 167 Røykenveien
Alternativ 3.A kollektivfelt langs dagens veg

Alternativ 3.B Røykenveien i kort tunnel

Konsekvensen vurderes samlet som liten til
middels negativ (-/- -).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3.B
blir vurdert til å være mindre god.
Alternativ 3.C Røykenveien i lang tunnel

En utvidelse av Røykenveien med kollektivfelt i
begge retninger vil forsterke vegen som en
visuell barriere i området. Grønne rabatter og
treplanting langs vegen vil kunne redusere
inntrykket av tiltaket.
Omlegging av Jørgensløkka vil beslaglegge noe
areal i næringsområdet ved dagens rampe til
E18, og ett næringsbygg må innløses. Siden
dette området i dag har liten verdi visuelt sett,
vil tiltaket ha liten betydning for landskapsbildet.
Tiltaket kan også bidra her til å gi delområdet et
estetisk løft, da det i dag er veldig ustrukturert.
Sammenlignet med alt. 3.B vil krysset med
hovedsamlevegen bli mye enklere og dermed
bedre visuelt forankret til omgivelsene.
Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten
negativ (0/-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 3.A
blir vurdert til å være god.
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Utvidelse av Røykenveien til fire felt og
etablering av tunnelpåhugg vil beslaglegge areal
på strekningen mellom Lensmannslia og
Bleikerveien, og veganlegget vil dominere mer i
landskapsbildet.
Tunnelpåhugget etableres i området ved
Brannstasjonen med ramper opp på tunneltaket
til eksisterende kryss Røykenveien-Bleikerveien.
Påhuggsområdet er heller dårlig tilpasset
omgivelsene grunnet arealknapphet og
medfører etablering av både vingemurer og
støttemurer.
Tunnelen munner ut ved Fusdal næring med
påkobling til hovedsamlevegen. Tunnelportalene
blir her et nytt element i landskapsbildet. Vegen
ligger lavt i terrenget og medfører et stort
terrenginngrep. Siden delområdet har lav verdi
vil tiltaket kun få liten konsekvens for
delområdet.
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Utvidelse av Røykenveien til fire felt i ny trasé og
etablering av tunnelpåhugg vil beslaglegge areal
i området sørvest for Brannstasjonen.
Veganlegget sør for portalområdet vil være mer
omfattende enn dagens situasjon, men ligger
forholdsvis godt tilpasset i terrenget. Dagens
Røykenvei knyttes til Bleikerveien som lokalvei
og blir betydelig avlastet Dette gir positiv effekt
på nærliggende områder. Røykenveien sitt
nordlige tunnelpåhugg med kryss og lokalveg
beslaglegger arealer ved Jørgensløkka. Veglinjen
ligger her lavt i terrenget og gir store
terrenginngrep samt nærføring til boligområder.
Konsekvensen vurderes samlet som liten negativ
(-). Den samlede reiseopplevelsen for alternativ
3.C blir vurdert til å være mindre god.
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Parsell 2 E18 Høn-Slependen
Alternativ 2.A

I alternativ 2.A vil dagens E18 utvides til
fullverdig 6-felts veg med skulder i dagens trasé
fra Høn til Holmen. For delområdene HønHofstad og Undelstad-Haga-Reistad vil
endringene på selve E18 gi små konsekvenser,
men etablering av bussveg og hovedsykkelveg
på sørsiden av E18 vil medføre store inngrep i
delområdet Undelstad-Haga-Reistad. Vegen som
en visuell barriere i landskapet vil forsterkes
betydelig. Etablering av grønn støyvoll mellom
E18 og bussvegen, samt lokk over E18 ved
Hofstad skole vil i noen grad bidra til å dempe
tiltaket.
Videre medfører tiltaket betydelige i delområdet
Grønlia-Syverstad hvor også
Syverstaddiagonalen kobler seg på E18.
Veganlegget beslaglegger mye areal sør-vest i
delområdet. I tillegg etableres bru
brukonstruksjoner som er nye elementer i
området.
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Syverstaddiagonalen deler opp jordene på begge
sider av kollen ved Syverstad gård. Opplevelsen
av det åpne kulturlandskapet vil bli ytterligere
redusert. Etablering av Syverstaddiagonalen gjør
derimot at Holmen sentrum blir avlastet for
trafikk, noe som er positivt for
landskapsopplevelsen. En forenkling av
vegsystemet gjennom Holmen sentrum vil
redusere vegen som en visuell barriere i
området og skape bedre kontakt til fjorden.
Videre føres bussvegen i en kulvertløsning forbi
Grønlia med ny hovedsykkelveg på toppen.
Busskulverten danner en vegg mot E18 og
hovedsykkelvegen over kulverten ligger i
skjæring mot Grønlia.
I Holmenkrysset etableres ny portal for E18 med
tilhørende rampesystem og luftetårn. På
sørsiden av krysset vil fremføring av ny bussveg
og omlegging av Slemmestadveien medføre noe
terrenginngrep mot Holmenåsen.
På strekningen mellom Holmen og Nesbru hvor
E18 går i tunnel etableres hovedsamleveg.
Denne bygges med gateprofil og trebeplantning,
som gjør at vegtiltaket får en bedre visuell
forankring til omgivelsene sammenlignet med
dagens situasjon. Tiltaket omfatter på denne
strekningen kun ett kort lokk (ca. 20 meter) over
hovedsamlevegen. Ny bussveg parallelt med
hovedsamlevegen medfører arealbeslag i
Holmenåsen. Ved Nesbru senter ligger
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bussvegen lavt i terrenget, da den føres under
lokalveien mot Nesbru. En slik løsning medfører
lange og høye støttemurer med dårlig forankring
til landskapet. Hovedsykkelvegen føres på denne
strekingen gjennom Fekjan, som er avlastet for
trafikk.
Tunnelen for E18 munner ut på Nesbru. Tiltaket
skjærer seg her inn i terrenget mot Torstadåsen.
Luftetårn etableres over tunnelportalene, som
vil ruve i landskapet. Øst for tunnelpåhugget
utvides E18 til 4+4 felt fram til Slependen.
Breddeutvidelsen gjøres i hovedsak mot
Grønsundåsen, som gir høyere skjæring og
nærføring til bebyggelsen i delområdet. Et ca. 90
meters langs lokk over E18 etableres sør for
Holmen kirke, som i noen grad vil bidra til å
redusere vegen som en visuell barriere i.
På Slependen etableres et nytt kryss hvor E18
føres inn i tunnel under Sandviksveien.
Portalområdet for Sandvikstunnelen vil bli
dominerende med høy skjæring i bakkant inn
mot Gyssestad nord. Veganlegget blir generelt
mer dominerende og arealkrevende enn dagens
situasjon. Ramper/brukonstruksjon mellom E18
og samleveg langs Sandviksveien eksponerer seg
mot sjøområdene og bebyggelsen på Nesøya.
Utvidelse av vegarealet vil også medføre noe
utfylling i Slependrenna. Ny strandsone med
strandpromenade vil bli etablert.
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Buss- og sykkelveg føres langs Billingstadsletta.
Bussvegen ligger her lavt i terrenget, da den går i
kulvert gjennom kryssområdene. Dette grepet er
uheldig for opplevelsen av gateløpet, da den blir
liggende i en slags sjakt med høye støttemurer.
Samlet sett vil dagens E18 nedgraderes til en
hovedsamleveg på strekningen hvor ny E18 går i
tunnel. Hovedsamlevegen med buss- og
sykkelveg vil ha en dimensjon større enn dagens
E18, men veganlegget vil likevel stå i et noe mer
harmonisk forhold til omgivelsene. I tillegg vil
lokkene ved Hofstad, Ravnsborg og Slependen
ha positiv virkning på landskapsopplevelsen. De
negative virkningene er størst for GrønliaSyverstadområdet med omfattende inngrep på
Syverstadjordet og i Grønlia. Tiltaket får også
relativ stor negativ virkning på delområdet
Undelstad-Haga-Reistad hvor E18 går i dagen.
Delområdet Gyssestad nord påvirkes også i stor
negativ grad av vegtiltaket. Alternativ 2.A har til
sammen middels negativ konsekvens (- -).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 2.A
blir vurdert til å være mindre god.
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Alternativ 2.B

I Holmenkrysset frigjøres arealer. Dette gir
mulighet for opparbeidelse av grønne rabatter
og sideterreng, som vil kunne dempe de visuelle
virkningene av veganlegget. Etablering av ny
bussveg med tunnel under Holmenåsen
medfører derimot terrenginngrep i
portalområdet.

Fra Høn til Haga gir 2.B tilsvarende konsekvenser
som 2.A. I 2.B blir påhugget for ny E18 tunnel
etablert sørvest for Hofstad skole, og vil medføre
inngrep i bebyggelsen på Høn-Hofstad. Rampe
over tunnelportalen vil innebære en ny veglinje
tettere på boligområdet enn i dag. Tunnelen
krever også etablering av luftetårn ved
tunnelmunningene, som vil kunne oppfattes
som et fremmedelement i landskapet.
Fra tunnelmunningen og frem til Holmen vil
dagens E18 nedgraderes til en hovedsamleveg
med egen buss- og sykkelveg.
Syverstaddiagonalen kobles inn på
hovedsamlevegen vest for Grønlia. Inngrep i
Grønlia unngås, men den nye veglinjen over
Syverstadjordene er uheldig for landskapsbildet,
da den splitter det fine, åpne kulturlandskapet.
Det totale veganlegget ved GrønliaSyverstadjordet er likevel betydelig enklere
sammenlignet med 2.A.
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Utover dette er veganlegget mellom Holmen og
Nesbru tilnærmet likt 2.A. Hovedforskjellen er at
det i 2.B etableres to lokk på henholdsvis 20 og
80 meter ved Ravnsborg med større visuell
virkning på boligområdene Holmenåsen og
Torstadåsen enn det korte lokket i 2.A.
Tunnelmunningen på Nesbru er identisk med
2.A. Veganlegget på Nesbru for øvrig er noe ulikt
alt. 2.A, men virkningen på landskapsbilde blir
tilnærmet identisk. Den største forskjellen for
landskapsbilde er bussvegen som her ligger sør
for Nesbru senter, med bedre kontakt mot
omgivelsene.
Tiltaket gjennom Holmen sentrum og Fekjan blir
identisk med 2.A. Det samme gjør veganlegget
videre østover fra Nesbru med Billingstadsletta
og Slependenkrysset.
Samlet sett vil dagens E18 nedgraderes til en
hovedsamleveg på strekningen hvor ny E18 går i
tunnel. Hovedsamlevegen med buss- og
sykkelveg vil ha en dimensjon større enn dagens
E18, men veganlegget vil likevel stå i et noe mer
harmonisk forhold til omgivelsene. I tillegg vil
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lokkene ved Hofstad, Ravnsborg og Slependen
ha positiv virkning på landskapsopplevelsen. De
negative virkningene er størst for GrønliaSyverstadområdet, samt delområdet HønHofstad hvor portalområdet for E18 etableres.
Tiltaket ved Grønlia-Syverstad er derimot mindre
omfattende i 2.B enn i 2.A. Tiltaket får også
relativ stor negativ virkning på delområdet
Undelstad-Haga-Reistad, men i mindre grad enn
alt. 1.A, da ny E18 forbi delområdet delvis går i
tunnel. Nytt veganlegg ved Gyssestad nord er
identisk med alternativ 2.A, som også påvirkes
negativt av tiltaket. Alternativ 2.B har til
sammen liten negativ konsekvens (-).
Den samlede reiseopplevelsen for alternativ 2.B
blir vurdert til å være mindre god.

Konsekvenser i anleggsperioden

Inngrepssonen i anleggsfasen vil være større enn
det faktiske tiltaket fordi anleggsområdet vil
berøre et større areal enn det fremtidige
veganlegget. Vegetasjon langs traséen må
fjernes, noe som medfører økt eksponering av
anleggsområdet og tilkjøringsvegene til
anlegget.
For å begrense de visuelle virkningene er det
viktig at anleggsområdet ikke omfatter mer enn
nødvendig areal og at det sikres en
vegetasjonsskjerm langs anleggsområdet der
dette er naturlig.
Anleggsområdene må holdes ryddige og det må
gjøres nødvendige tiltak med for eksempel

Figur 5-25: Tunnelportaler for E18 ved Haga, alternativ 2.B.
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hjulvasking for å holde tilkjøringsvegene rene. I
forhold til konsekvensene for landskapsbilde vil
det være en fordel å ferdigstille/tilså
sidearealene etter hvert som anlegget er ferdig
bygget.

Figur 5-26: Luftetårn sett fra boligområdet på Haga i alternativ 2.B.
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Tabell 5-20: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde parsell 1 og 3. Alternativ 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens
for alle delområder. Konsekvensen angis på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Dette
vises også med en fargeskala hvor blått angir graden av positiv konsekvens og rødt angir graden av negativ konsekvens.
E18
Alt. 1.A
Delområde

Verdi

Omfang

Røykenveien
Alt. 3.A

Alt. 1.B

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

1. Drengsrud-Borgentoppen

M

Intet til lite

0

Intet til lite

2. Hagaløkka-Nedre Borgen

L/M

Lite positivt

+

Middels positivt

3. Næring Drengsrud-Oreholt

L/M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

M

Lite negativt

0/–

Intet

0

5. Føyka

M/S

Lite positivt

+

Lite til middels
positivt

++

6. Asker sentrum

M/S

Liten til middels
negativt

–/– –

Middels positivt

++

7. Næring Lensmannslia-Røykenv.

L/M

Lite til middels
negativt

–

8. Nordre Bondi-Fusdal

M

Middels negativ

–/– –

9. Fusdal næring

L

Middels til stort
negativt

–

Lite til middels
negativt

0/–

10. Undelstad-Haga-Reistad

M

Middels
negativt

– –

Middels til stort
negativt

– –

11. Askerveien-Lerkeveien

M

Middels
negativt

– –

Stort negativt

12.Hønsjordene

M

Middels
negativt

– –

Middels til stort
negativt

4. Ånnerud-Askerhagen

Samlet konsekvens
Rangering
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Omfang

Alt. 3.B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.C

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

0
+/+ +

Middels
negativt

Intet

0

Lite negativt

0/–

Lite positivt

+

Lite negativt

–

Intet til lite
negativt

Ubetydelig

0

Middels til
stort negativt

–/– –

0/–
–

Lite til
middels
negativt

–

Intet til lite
negativt

0/–

Intet

0
–/– –

Lite til
middels
negativt

– –/– – –
– –

– –

–

0/–

–

–

2

1

1

3

2
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Tabell 5-21: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde parsell 2. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens for alle
delområder (samlet konsekvens er 0). Blånyanser angir graden av positiv konsekvens og rødnyanser angir graden av negativ konsekvens.
Delområde

E18 alternativ 2.A
Verdi

Omfang

E18 alternativ 2.B

Konsekvens

Konsekvens

10. Undelstad-Haga-Reistad

M

Middels negativt

13. Høn-Hofstad

M

Lite negativt

–

Middels negativt

14. Næring Holmen

L

Middels negativt

–

Liten til middels positivt

15. Holmen sentrum

L/M

Stort positivt

++

16. Grønlia-Syverstad

S

Stort negativt

–––

17. Hval

M

Lite negativt

–

18. Holmenåsen-Fekjan

M

Lite til middels positivt

+/+ +

Middels positivt

++

19. Torstadåsen

M

Lite til middels positivt

+/+ +

Middels positivt

++

20. Nesbru

L

Middels negativt

–

Liten til middels negativt

0/–

M

Intet til lite positivt

0

Intet til lite positivt

0

M/S

Lite positivt

+

Liten positiv

+

M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Lite til middels negativt

–

Lite til middels negativt

–

21. Mellom NesGrønsundåsen
22. Vestre Nes-Holmen
kirke
23. Billingstadsletta vest
24. Billingstadsletta

L/M

––

Omfang
Lite til middels negativt

–/– –
– –
+

Stort positivt

++

Middels negativt

––

Lite negativt

–

25. Billingstadlia-Lilleåsen

M

Intet til lite negativt

0

Intet til lite negativt

0

26. Slependen

L

Middels negativt

–

Middels negativt

–

27. Gyssestad nord

M

Lite til middels negativt

28. Gyssestad sør

M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

29. Slependrenna-Nesøya

M

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Samlet konsekvens
Rangering
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–/– –

Lite til middels negativt

–/– –

––

–

2

1
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5.4.3

Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak er tiltak som gjennomføres for
å begrense de negative effektene av ny veg. I
den mer detaljerte planleggingen av tiltakene vil
en rekke grep kunne nyttes for å redusere de
negative effektene i forhold til landskapsbildet.
Forslag til avbøtende tiltak:
 Minimalisere inngrep og skader på
tilgrensende areal i anleggsfasen.
 Utforming av sideterreng slik at veganlegget
bedre tilpasses omgivelsene.
 Det må legges stor vekt på utformingen av
bussterminalen over Asker stasjon. Det er
viktig at terminalbygget får en god visuell
forankring til Asker sentrum og omgivelsene
for øvrig. God og spektakulær design kan
gjøre byggverket til et symbol som bygger
opp ny stedsidentitet. Uten stort fokus på
form og design vil tiltaket kunne få store
negative konsekvenser i forhold til
landskapsbilde. Det er også viktig at
terminalbygget tar hensyn til den gamle
trafostasjonen i området, både visuelt og
funksjonelt.
 Utformingen av terminalbygget ved Asker
stasjon må sees i sammenheng med valg av
brutype slik at dette harmonerer.
 Utforming og plassering av luftetårnene er
viktig slik at de kan tilføre stedet noe positivt.
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 Bruk av gateprofil på lokalvegnettet og
hovedsamlevegen for å sikre bymessige
kvaliteter.
 Det bør gis klare føringer i forhold til hvor
entreprenøren får lov å drive anleggsvirksomhet utover tiltakets utstrekning.
 Det må også gis føringer i forhold til
plassering av riggområder.
 I forhold til utforming av støyskjermer bør
det gjøres en helhetsvurdering på hele
vestkorridoren. Høy arkitektonisk kvalitet må
sikres. Transparente støyskjermer bør
vurderes på enkelte steder for å gi gløtt ut til
landskapet i forhold til reiseopplevelse.
Transparente støyskjermer bør også vurderes
på bruene og må sees i sammenheng med
bruutformingen.
 Utsmykking i de lengste tunnelene bør
vurderes for å redusere monotoni og for å
oppnå bedre reiseopplevelse.

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.

5.4.4

Formingsveileder

Oppfølgende undersøkelser

Som en del av den videre detaljplanleggingen av
valgt alternativ er det flere forhold som har
påvirkning for tema landskapsbilde og som skal
tas hensyn til.
Plan for Ytre miljø (YM-plan)

I forbindelse med reguleringsplanarbeid og
videre prosjektering skal det utarbeides en YMplan (ytre miljø) for å sikre at nødvendige hensyn
blir tatt gjennom anleggsfasen. Hovedformålet
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Rigg og andre anleggsområder

Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området utover
det rene arealbeslaget knyttet til valgt alternativ.
I vurderingene som er gjort er det tatt hensyn til
inngrep i anleggsbeltet. Videre er det behov for
arealer til rigg, midlertidige og permanente
massedeponier og anleggsveger. På dette nivået
er dette ikke klart hvilke områder som blir berørt
av dette. Dette må avklares i den videre
detaljplanleggingen, og det må tas hensyn til de
verdier som er registrert.
Det skal i reguleringsplanarbeidet utarbeides en
rigg- og marksikringsplan, som videreføres i
byggeplanfasen.
Prinsipper for utforming skal fastsettes i en
formingsveileder som utarbeides i forkant av en
mer detaljert planlegging av veganlegget.
Formingsveilederen skal videreføre prinsipper
som er fastlagt i formingsveileder for Bærumparsellen, for å sikre at tiltak i Vestkorridoren får
et helhetlig uttrykk.
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5.5
5.5.1

sammensetning, noen få skogkledde
friluftsområder og spredte landbruksområder.

Nærmiljø og friluftsliv
Dagens situasjon og verdier

Ut fra metodikken i håndbok V712 skal
delområder være enhetlige med hensyn til verdi,
og de store variasjonene i områdenes karakter
gjør at man får svært mange ulike delområder. I
alt er det vurdert verdi for 35 ulike delområder.
En fullstendig oversikt er gitt i delrapporten for
nærmiljø og friluftsliv.

Overordnede karakteristiske trekk

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

Figur 5-27: Befolkningstall i Asker kommune fra
og med 1970 og fram til dag, samt prognose
fram til 2040

Gang- og sykkelvegnettet gjennom Asker er
generelt mangelfullt og med varierende
standard. Transportsyklister mangler et
gjennomgående tilbud fra vestsiden av Asker
sentrum mot Sandvika.

Verdisatte delområder

Influensområdet er en tettvevd mosaikk av
boligområder med ulik tetthet og karakter,
næringsområder med ulike typer av
virksomheter, sentrumsområder med variert

De største verdiene i området er knyttet til mye
brukte friluftsområder og idrettsanlegg, skolene,
og områder med tett boligbebyggelse.
Områdene med stor verdi mellom Drengsrud og
Høn er:
 Sentrumsområdet og skolene (Asker vgs. og
Hagaløkka) som har høy besøkstetthet.

Befolkning

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

Figur 5-28: Tursti/lysløype i Grønlia
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Figur 5-29: Støytiltak langs dagens E18 ved
Nesbru
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 Hagaløkka, som er et boligområde med høy
tetthet.
 Føyka – viktig idrettsanlegg hvor størstedelen
planlegges utviklet til tett
sentrumsbebyggelse.
Fusdal/Nordre Bondi og Ånnerud/Askerhagen er
boligområder som er gitt middels til stor verdi.
For Fusdalområdet er planlagt boligutvikling
tillagt vekt. Tilsvarende medfører planer for
boliger på Hønsjordet at dette området gis
middels til stor verdi. Vanlige enebolig/småhusområder for øvrig er gitt middels verdi,
og de fleste næringsområdene har såpass høy
besøkstetthet at de oppnår middels verdi.
Mellom Høn og Slependen har følgende områder
fått stor verdi:
 Hofstad skole og de videregående skolene på
Nesbru, som har høy besøkstetthet.

Figur 5-30: De sentrale delene av Asker sentrum

123134-PLAN-RAP-008

 Idrettsanlegget på Holmen.
 Friluftsområdene i Grønlia, som er svært mye
brukt.
Flere delområder har fått middels til stor verdi,
av noe ulike årsaker. Boligområdene i
Billingstadlia-Lilleåsen og Mellom-NesGrønsundåsen har middels til høy tetthet.
Området ved Holmen kirke har middels
boligtetthet, men barnehage og kirke drar
verdien noe opp. Området Billingstadsletta vest
har lav verdi i dagens situasjon, men er planlagt
transformert til boligområde med høy tetthet.
Slependrenna-Nesøya har et mye brukt
friluftsområde på sommerstid.

handelsområdet på Slependen, hvor noen deler
har større besøkstetthet. Verdien for området
Billingstadsletta øst - Slependen totalt sett er
imidlertid vurdert som liten til middels.

Næringsområdene langs E18 og Billingstadsletta
er gitt liten og liten til middels verdi, da disse
hovedsakelig har få tilbud rettet mot nærmiljøet
og liten til middels besøkstetthet. Unntaket er

Figur 5-31: Blokkene ved Hagaløkka
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Figur 5-32: Idrettsanlegget på Føyka
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Figur 5-33: Asker videregående skole
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Figur 5-34: Fusdal gård og Røykenveien
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Figur 5-35: Boligbebyggelse i Lerkeveien
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5.5.2

Konsekvenser

Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn
Alternativ 1.A

Ny E18 vil senkes inn mot tunnelpåhugg under
Drammensveien og E18 og tilhørende
rampesystem beslaglegger noe areal fra
næringsområdet Drengsrudbekken. Ny avkjørsel
til området er også nødvendig. På motsatt side
blir det inngrep i parkeringsarealene til et av
kontorbyggene i Solbråveien. Trafikken på
Drammensveien reduseres, samtidig som den
utvides med kollektivfelt, og kollektivtrafikken
får mer forutsigbar framkommelighet. Ny
gangbru over E18 gir vesentlig bedre
forbindelser mellom områdene nord og sør for
vegen.
Ny E18 vil komme nærmere Hagaløkka skole enn
dagens veg. Støyskjermingstiltak rundt
tunnelmunningen vil sikre at støynivåene ikke
øker, men lokal skjerming vil være nødvendig.
Nivåene av luftforurensning vil bli noe lavere
enn i 0-alternativet, som følge av tunnel med
luftetårn. For elever i sentrumsområdet blir
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barrierevirkningen av E18 i forhold til skolevegen
redusert.
Ny E18 blir lagt i tunnel under Hagaløkka, mens
dagens veg blir nedgradert til hovedsamleveg.
Støynivået ved Hagaløkka vil bli sterkt redusert,
selv om hovedsamlevegen vil ha betydelig
trafikk. Hovedsamlevegen vil imidlertid ha en
annen karakter enn motorvegen, med lavere
hastighet og mulighet for å etablere kryssinger i
plan. Barrierevirkningen blir dempet noe, men
vil fremdeles være vesentlig. Utvidelse av
Drammensveien med kollektivfelt vil også gi en
del inngrep i boligeiendommer langs denne
strekningen, men uten at boliger må innløses.
Nivåene av luftforurensning vil være vesentlig
lavere enn i 0-alternativet. Blokkene nærmest
vestre tunnelmunning vil være noe utsatt for
støy fra vegbruene over jernbanen.
I alternativ 1.A vil det kun være selve E18bruene som belaster sentrumsområdet med
støy, i tillegg til hovedsamlevegen i dagens E18trasé. Barrierevirkningen vil reduseres, og
støysituasjonen i sentrum blir vesentlig
forbedret.

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

I Lerkeveien må 5 boliger innløses, for å gi plass
til bussveg og hovedsykkelveg langs E18.
Gjenværende boliger vil skjermes med
terrengforming og støyskjerm, slik at
støyforholdene blir noe bedre enn i dag.
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Alternativ 1.B

Vest for Hagaløkka har 1.B tilsvarende
konsekvenser som 1.A.
For Hagaløkka vil støynivå og luftforurensning bli
redusert i enda større grad enn i alt. 1.A, da E18
ikke lenger har dagsone eller bru nær boligområdet. Kun hovedsamlevegen vil bidra med
miljøbelastning. Tilsvarende vil
sentrumsarealene fra Asker stasjon og østover
mot Fusdal få sterkt redusert støy og
luftforurensning sammenliknet med 0alternativet. Trafikken på hovedsamlevegen blir
noe mindre enn i 1.A, da mer av trafikken går i
E18-tunnelen
Kryssområdet på Fusdal beslaglegger betydelige
arealer og gir store konflikter med boligområdet
i Lerkeveien. 13 boliger må innløses her, og to
boliger innløses sør for E18.
Forbi Hønsjordet vil E18 utvides til 6 felt i dagens
trasé og bussveg og hovedsykkelveg etableres på
nordsiden av vegen. En bred gangbru og et kort
lokk vil erstatte dagens kryssinger og redusere
barrierevirkningen av E18. Terrengforming og
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Figur 5-36: Kryss ved Fusdal i alt. 1.B
støyskjerming vil gjøre støyforholdene noe
bedre enn i dag.

boliger i Lerkeveien og to boliger sør for E18 må
innløses.

Alternativ 1.B gir samlet sett store forbedringer
for Hagaløkkaområdet og sentrum. Det vil bli
vesentlig redusert støynivå og redusert
barrierevirkning på tunnelstrekningen fram til
Fusdal. Hovedsamlevegen i dagens E18-trasé
gjør imidlertid at det fremdeles vil være noe støy
og barrierevirkning langs dagens E18-korridor.

Forbi Hønsjordet vil vegen utvides i forhold til i
dag, men terrengforming, støyskjerming og
miljøtiltak gir likevel en forbedring i forhold til 0alternativet. Konsekvensen vurderes som
middels til stor positiv (+ +/+ + +).

Kryssområdet på Fusdal medfører betydelig
arealbeslag og konflikter med bebyggelse. 13
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Parsell 3 fv. 167 Røykenveien
Alternativ 3.A

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

reduseres vesentlig på dagens veg. Støy og
barrierevirkning vil dermed også reduseres
betydelig. Boligtettheten i området vil trolig
kunne bli høyere enn i 0-alternativet.

Samlet vurderes alternativet å ha middels
positiv konsekvens (+ +).

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

Figur 5-37: Røykenveien alt. 3.A sett fra
Lensmannslia og nordover

Samlet vurderes alternativet å ha liten negativ
konsekvens (-).
Alternativ 3.B

Utvidelse av Røykenveien til fire felt og
etablering av tunnelpåhugg vil beslaglegge areal
og øke barrierevirkningen på strekningen
mellom Lensmannslia og Bleikerveien. På
tunnelstrekningen mellom brannstasjonen og
Fusdal vil alternativt medføre at trafikkmengden
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Utvidelse av Røykenveien til fire felt og etablering av tunnelpåhugg beslaglegger noe areal
lokalt vest for brannstasjonen. På tunnelstrekningen mellom brannstasjonen og Jørgensløkka
vil alternativet medføre at trafikkmengden reduseres vesentlig på dagens veg. Støy og barrierevirkning vil dermed også reduseres betydelig.
Boligtettheten i området vil trolig kunne bli
høyere enn i 0-alternativet.

Figur 5-38: Bleikerveien mot sentrum vil bli
avlastet og nedgradert til lokalveg, her vist
løsning i alt. 3.C

Tunnelpåhugg og rundkjøring vil beslaglegge
areal på jordet ved Jørgensløkka, som er et
framtidig utbyggingsområde. Adkomstveg mot
sør får nærføring til boliger.
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Tabell 5-22: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv parsell 1 og 3. Alternativ 0 er ikke vist
E18

Røykenveien

Alt. 1.A
Delområde

Verdi

1. Drengsrud-Borgentoppen

M

2. Næring Drengsrud-Oreholt

L/M

3. Ånnerud-Askerhagen

M/S

4. Føyka

S

5. Hagaløkka skole

S

6. Hagaløkka

S

7. Sentrum

S

8. Asker vgs

S

9. Næring Lensmannslia-Røykenveien

L/M

10. Nordre Bondi

M/S

11. Næring Fusdal

L

12. Askerveien-Lerkeveien

M

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

Omfang

Alt. 1B

Konsekvens Omfang

Lite positivt

+

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

0/+
+/+ +
++

Lite positivt

+

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

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

0

Lite positivt

0/-

Stort pos.

Konsekvens

Lite positivt

Omfang

Alt. 3.B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.C

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

+

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

+/+ +

Lite positivt

+

Stort positivt

++++

0/+

++

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

+++
+++
+/+ +

Lite negativt

-

+++

Lite negativt

-

Lite negativt

0/-

Intet til lite
negativt

0

+

Middels
negativt

– –

+/+ +

Lite positivt

+

+/+ +

Lite til middels pos.

+/+ +

++

Stort pos.

++

++

Lite til
middels pos
Lite til middels pos.

Alt. 3.A

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

+++
0

Lite positivt.

+

Middels til
stort pos
Lite til middels
positivt

Lite til middels
neg.

++

+++

–

++

++

2

1

3

2

1
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Parsell 2 E18 Høn-Slependen
Alternativ 2.A

I alternativ 2.A vil E18 utvides til fullverdig 6-felts
veg med skuldre i dagens trasé fra Høn til
Hofstad. Dette innebærer en breddeutvidelse og
opprusting av dagens veg.
For områdene Høn-Hofstad og Undelstad-Haga
vil endringene på selve E18 gi små konsekvenser,
men etablering av bussveg og hovedsykkelveg
på sørsiden av E18 vil medføre store inngrep på
strekningen fra Undelstad til Reistad. Et stort
antall boliger må innløses, men de gjenværende
boligene får vesentlig bedre skjerming enn i 0alternativet.
Lokk ved Hofstad vil bedre tverrforbindelsene og
redusere støy lokalt ved Hofstad skole.
Rampesystemer til og fra Syverstaddiagonalen
vil medføre nye veglinjer over jordene ved
Syverstad. Dette vil medføre noe støy og
forstyrrelser for friluftsområdene, men vegen
ligger lavt i terrenget og i god avstand fra
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boligene på Reistad, slik at disse blir lite påvirket.
Vest for Holmenkrysset går E18, inklusive
trafikken fra Syverstaddiagonalen, inn i tunnel,
og firefelts hovedsamleveg etableres i dagens
E18-trasé. Dette medfører at områdene langs
dagens E18 mellom Holmen og Nesbru får
betydelig redusert støy og luftforurensning. Kort
lokk ved Ravnsborg bedrer tverrforbindelsene
over hovedsamlevegen.
Ved Holmenkrysset, Nesbru og Billingstadsletta
vest vil det være nødvendig å innløse noen
næringsbygg og et mindre antall boliger for å
etablere sykkelveg og bussveg.

Gjennomgående bussveg og hovedsykkelveg vil
innebære bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikk
og et sterkt forbedret tilbud for syklende.
Avlasting av arealer langs dagens E18 på
tunnelstrekningen og langs Holmen og Fekjan,
sammen med vesentlige forbedringer for gående
og syklende, gjør at de positive effektene av
alternativ 2. A er klart større enn de negative
konsekvensene av arealinngrepene. Alternativ
2.A har liten til middels positiv konsekvens
(+/++).
Alternativ 2.B

Tunnelmunning ved Nesbru vil kreve innløsning
av tre boliger ved påhugget. Øst for tunnelen vil
breddeutvidelse medføre inngrep inn mot
Grønsundåsen. Det blir etablert et kort lokk (ca
80 m) som vil gi bedre tverrforbindelser og
reduserer støy lokalt.
På Slependen vil nytt veganlegg beslaglegge et
større areal enn før. Ny strandsone med turveg
koblet til hovedsykkelveg ved Sandviksveien,
samt en rekke nye gang- og sykkeltraseer bedrer
forholdene for gående og syklende vesentlig i
dette området.
Holmen sentrum og Fekjan blir avlastet for
trafikk, noe som gir store positive konsekvenser
for sentrumsområdet på Holmen og bebyggelsen
langs Fekjan.
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Fra Høn til Haga gir 2.B tilsvarende konsekvenser
som 2.A. Påhugget for ny E18 tunnel blir etablert
vest for Hofstad skole, og vil medføre inngrep i
bebyggelsen her. Rampe over tunnelportalen vil
innebære en ny veglinje tettere på bebyggelsen
enn i dag.
Fra tunnelmunningen og østover til Holmen vil
det etableres bussveg og hovedsamleveg i
dagens E18 trasé. Syverstaddiagonalen kobles
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Figur 5-39: Oversiktsbilde ved Nesbru i alternativ 2.A

Figur 5-40: Oversiktsbilde ved Nesbru i alternativ 2.B

inn på hovedsamlevegen vest for Grønlia.
Inngrep i Grønlia unngås, mens veglinjen over
jordene på Syverstad gir tilsvarende
konsekvenser som i alternativ 2..

Ved Holmenkrysset, Nesbru og Billingstadsletta
vest vil det være nødvendig å innløse noen
næringsbygg og et mindre antall boliger for å
etablere sykkelveg og bussveg.

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

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

Tunnelmunning ved Nesbru er lik som i 2.A og vil
kreve innløsning av boliger ved påhugget.
Inngrepene i Grønsundåsen er også tilsvarende
som i 2.A

Avlasting av arealer langs dagens E18 på
tunnelstrekningen og langs Holmen og Fekjan,
sammen med vesentlige forbedringer for gående
og syklende, gjør at de positive effektene av
alternativ 2.B er vesentlig større enn de negative
konsekvensene av arealinngrepene. Alternativ
2.B har middels positiv konsekvens (+ +).
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Holmen sentrum og Fekjan blir avlastet for
trafikk, noe som gir store positive konsekvenser
for sentrumsområdet på Holmen og bebyggelsen
langs Fekjan.
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Tabell 5-23: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv parsell 2. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen
konsekvens for alle delområder (samlet konsekvens er 0) og er rangert som nr. 3
E18 alt. 2.A
Delområde

Verdi

E18 alt. 2. B

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens
+

14. Høn-Hofstad

M

Intet til lite positivt

0/+

Lite positivt

15. Undelstad-Reistad

M

Middels til stort neg.

– –/– – –

Intet til lite positivt

0/+

16. Hofstad skole

S

Middels positivt

+ +/+ + +

Stort positivt

++++

17. Syverstad

M

Middels negativt

––

Lite til middels negativt

–/– –

18. Grønlia

S

Lite til middels negativt

––

Lite pos.

+

19. Hval/Syverstadkollen

M

Lite til middels pos.

+/+ +

Lite til middels pos.

+/+ +

20. Næring Holmen

L/M

Lite til middels positivt

+

Middels til stort pos.

+/+ +

21. Holmen sentrum

M/S

Stort positivt

+++

Stort positivt

+++

22. Holmen idrettsanl.

S

Middels positivt

+ +/+ + +

Middels positivt

+ +/+ + +

23. Holmenåsen-Fekjan

M

Stort positivt

+++

Stort positivt

+++

24. Torstadåsen

M

Middels positivt

++

Lite til middels positivt

+/+ +

L/M

Middels til stort pos.

++

Middels positivt

+/+ +

S

Lite til middels neg.

––

Lite til middels neg.

––

27. Mellom-Nes og Grønsundåsen

M/S

Intet til lite positivt

0/+

Intet til lite positivt

0/+

28.Vestre Nes – Holmen kirke

M/S

Lite positivt

+

Lite positivt

+

29. Billingstadsletta vest

M/S

Lite positivt

+

Lite positivt

+

30. Billingstadlia-Lilleåsen

M/S

Lite positivt

+

Lite positivt

+

31. Billingstadsletta øst-Slependen

L/M

Lite positivt

+

Lite positivt

+

32. Gyssestad nord

M

Lite positivt

+

Lite positivt

+

33. Gyssestad sør

M

Lite positivt

+

Lite positivt

+

34. Slependrenna-Nesøya

M/S

Intet til lite positivt

0/+

Intet til lite positivt

0/+

Veg- og stinett for gående og syklende

L/M

Stort positivt

++

Stort positivt

++

25. Nesbru
26. Skolene på Nesbru

Samlet konsekvens
Rangering
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Konsekvenser i anleggsperioden

Områder som vil ha særlige utfordringer med
hensyn til anleggsgjennomføring nær boliger
eller andre følsomme områder er:
 Hagaløkka: Tunnelpåhugg tett inntil
blokkene.
 Asker videregående skole: tunnelpåhugg tett
inntil skolebygget.
 Sørsiden av E18 Høn-Haga-Reistad: Langvarig
anleggsaktivitet tett inntil boligene i området.
En rekke boliger må også rives.
 Haga og Hofstad: Etablering av tunnelpåhugg
og åpen byggegrop for løsmassetunnel i
alternativ 2.B.
 Hofstad skole: Langvarig anleggsaktivitet tett
inntil skolen.
 Holmen kirke/Grønsundåsen: Langvarig og
støyende anleggsaktivitet og midlertidig
trafikkomlegging tett inntil flere boliger.
5.5.3

Avbøtende tiltak

Støyskjermingstiltak

Langs hovedsamlevegen i sentrumsområdet er
det ikke lagt opp til skjerming, da denne vil få et
gatepreg. Her bør man aktivt legge opp til bruk
av bygg som skjerming gjennom kommunens
arealplanlegging. Bruk av næringsbygg som
støyskjermer kan også vurderes på egnede
tomter langs E18.
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5.5.4

Oppfølgende undersøkelser

Støyberegninger

På dette planstadiet er det foretatt
støyberegninger for alle alternativer. I den
videre detaljeringen av valgt alternativ vil det bli
utført mer nøyaktige beregninger for hver enkelt
bolig som står i fare for å bli utsatt for støy over
grenseverdiene. Dette vil danne grunnlag for
detaljerte støytiltak som lokal støyskjerming og
fasadetiltak for berørte boliger med uteplasser.
Innløsning kan også være en mulighet om det
ikke er mulig å tilfredsstille støykravene.
Plan for Ytre miljø (YM-plan)

I forbindelse med reguleringsplanarbeid og
videre prosjektering skal det utarbeides en YMplan (ytre miljø) for å sikre at nødvendige hensyn
blir tatt gjennom anleggsfasen. Hovedformålet
med YM-planen er å sørge for at alle krav til det
ytre miljøet blir videreført fra reguleringsplan og
ivaretatt i kontraktene. Dette kan gjelde alt fra
ivaretakelse av sårbar natur og dyreliv,
forurensning til anleggsstøy, linjeføring og
estetikk.
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5.6
5.6.1

Naturmiljø
Dagens situasjon og verdier

Beskrivelse av delområder

Influensområdet for naturmiljø avgrenses av de
arealene som inngår i planområdet og en
buffersone på om lag 200-300 meter rundt som
kan bli påvirket av forstyrrelser og
lokalklimatiske endringer, samt direkte
tilgrensende områder som inngår i
sammenhengende lokaliteter eller naturtyper.
Totalt er det vurdert og verdisatt 15 ulike
områder, som er vist på verdikartene på de
påfølgende sidene.
Delområdet Askerelva innehar tre
naturtypelokaliteter (alle gitt A-verdi), deriblant
Askerelva, som er klassifisert som et viktig
bekkedrag. Blant annet elvemusling er registrert
elva, sammen med flere rødlistearter. Bekken

har brukbare gyteforhold for ørret. Utvalgt
naturtype hule eiker og kalklindeskog finnes i
delområdet.
Delområdet Fusdal omfatter 14
naturtypelokaliteter, primært ask- og
eikelokaliteter, samt noe kalkedelløvskog.
Utvalgt naturtype hule eiker finnes i området
ved Fredtunveien. Naturtypene i delområdet er
små, ligger spredd og har manglende potensial
for truede arter. Lokalitene har C- og B-verdi.
Delområdet Trollhaug omfatter naturtypen
kalkskog. Kalkskogen er klassifisert som svært
viktig, A-verdi. Den truede arten sjokoladekjuke
(EN) er registrert i naturtypen.

Delområdet Hofstad omfatter 13
naturtypelokaliteter: sju forekomster av utvalgt
naturtype hule eiker, utvalgt naturtype
kalklindeskog, gammel granskog, rik
edelløvskog), ask, kalkedelløvskog og
kalkbarskog. Flere rødlistearter er registrert i
delområdet.
Delområdet Hofstadeikene omfatter seks
naturtyper, hvorav én lokalitet er rik
blandingsskog i lavlandet (B-verdi), og de
resterende er fem gamle eiker (to gitt B-verdi og
tre gitt C-verdi).

Delområdet Fusdalbråten omfatter naturtypen
kalkskog (B-verdi). Lokaliteten har utforming tørr
kalkgranskog, og er noe negativt påvirket av
gammel fylling på et mindre areal og en nyere
hogst øst i området. Delområdet Høn omfatter
tre naturtypelokaliteter: rik edelløvskog (Bverdi), store gamle trær (C-verdi) og kalkbarskog
(B-verdi). Lokalitetene er små og har begrenset
potensial for truede arter
Delområdet Undelstad tre naturtypelokaliteter,
som består av store gamle trær av ask (A-verdi)
og rik edelløvskog med lågurt-hasselkratt og oraskeskog begge gitt B-verdi). Deler av området
er påvirket av diverse inngrep.

Figur 5-42: Området ved Hofstadeikene
Delområdet Grønlia er svært artsrikt og innehar
16 naturtypelokaliteter (A- og B-verdi) og 33
registrerte rødlistearter. Området er gitt viltvekt
4.

Figur 5-41: Askerelva ved Asker stasjon
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Delområdet Torstadskogen omfatter en lokalitet
av bestående av to naturtyper: 60 %
kalkgranskog og 40 % kalkfuruskog. Kalkgranskog
er vurdert som sårbar (VU) og kalkfuruskog er
nær truet (NT). Lokaliteten er samlet gitt B-verdi.

Figur 5-43. Grønlia er et av de mest artsrike
områdene i influensområdet

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

Figur 5-45: Fra strandsonen langs Slependrenna

Figur 5-44: Fra turvegen gjennom Grønlia
Delområdet Holmenkrysset består av
kalkfuruskog (gitt B-verdi), som er vurdert som
sårbar (VU) og rikt hasselkratt, som noe av
arealet kan betegnes som, er vurdert som sterkt
truet (EN). Hasselkjuke (NT) er registrert i
naturtypen.
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5.6.2

Konsekvenser

Alternativ 1.B

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien
Alternativ 3.A

Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn
Alternativ 1.A

Ny E18 i dagen gir en ny kryssing av Askerelva,
men ingen direkte inngrep i vassdraget. Dagens
E18 blir ny hovedsamleveg, noe som også gir
inngrep ved elva. Siden vegen allerede krysser her
på bru, medfører ikke tiltaket noen ny situasjon.
Alternativet innebærer en omlegging og
forlenging av Askerveien og ny lokalveg gjennom
naturtypen. Den største delen av naturtypen vil
opprettholdes, men den blir fragmentert og det
samlede arealet blir mindre. Løsmassetunnel
gjennom Fusdalsbråten vil medføre at en
naturtypelokalitet av kalkgranskog vil gå tapt eller
bli kraftig fragmentert.
Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –).

Ny E18 krysser under Askerelva som
betongtunnel. Tunnelen vil være helt tett og
innlekkasje fra elva ansees ikke som et problem.
Som i alternativ 1.A benyttes dagens E18 som ny
hovedsamleveg, noe ikke påvirker omfanget. Ny
rundkjøring og ny lokalveg ved Trollhaug tangerer
kalkskogen der i sørøst. Noe av lokaliteten vil gå
tapt, men tiltaket vil kunne gjennomføres uten
større inngrep. Røykenveien i tunnel munner ut i
skråningen nord på Jørgensløkka, like sør for
naturtypelokaliteten. Derfra går hovedsamlevegen
i fire felt til rundkjøring med forbindelsesramper
til E18. Rundkjøring og ramper beslaglegger deler
av kalkskogen her og bidrar til å dele skogen i to.
Årsaken til dette er imidlertid muligheten for
sammenkobling med alternativ 3.C. Hovedtyngden
av omfanget legges derfor til 3.C.
Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –).

Utvidelse med kollektivfelt i begge retninger fra
Lensmannslia til kryss med Jørgensløkka vil
medføre at to naturtypelokaliteter med ask (Bverdi) går tapt. Omlegging av Jørgensløkka
medfører veg for biltrafikk som går gjennom en
naturtypelokalitet med asketrær, (C-verdi).
Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –).
Alternativ 3.B

Etablering av ramper fra Røykenveien mot
Bleikerveien vil trolig medføre at en viktig
naturtype (ask) går tapt. Alternativet medfører
ingen ytterligere inngrep i delområdet ettersom
vegen går i tunnel under området, og har et
mindre negativt omfang enn alternativ 3.A.
Konsekvensen er liten negativ (–).
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Alternativ 3.C

føre til at om lag halvparten av skogsarealet går
tapt.
Konsekvensen er middels til stort negativ
(– –/ – – –).

Utvidelse av Røykenveien berører ingen
naturverdier Rundkjøring og ramper ved
Fusdalbråten beslaglegger deler av kalkskogen der
og deler skogen i to. Samlet vil ny E18, ramper fra
hovedsamleveg og ny rundkjøring nord for
lokaliteten i alt. 1.B, sammen med tiltaket i alt. 3.C

Figur 5-46: E18 med tilhørende rampesystem ved
Fusdal/Jørgensløkka i alt. 1.B/3.C

Tabell 5-24: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø for parsell 1 og parsell 3. 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 alt. 1.A

E18 alt. 1.B

Røykenveien
Alt. 3.A

Delområde

Verdi Omfang

1. Askerelva

S

2. Fusdal

L/M

3. Trollhaug

Konsekvens Omfang

Konsekvens Omfang

Lite negativt

–

Lite
negativt

–

Intet

0

Intet

0

S

Middels
negativt

– –/
–––

Lite
negativt

–/
––

4. Fusdalsbråten

M

Middels
negativt

––

Stort
negativt

––

5. Høn

L/M

Intet

0

Intet

0

Samlet konsekvens
Rangering
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Alt. 3.B

Konsekvens

Omfang

Alt. 3.C

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Middels
negativt

–/– –

Lite
negativt

–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Middels negativt

– –/
–––

–/– –

–/– –

–/– –

–

– –/ – – –

3

2

3

2

4
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Parsell 2 E18 Høn-Slependen
Alternativ 2.A

Hovedsykkelveg/bussveg går rett gjennom oraskeskogen på Undelstad som er kartlagt som en
viktig naturtype. Inngrepene er så store at hele
naturtypen må anses å gå ut. Grønlialokket gir et
lite inngrep i utkanten av registrert naturtype
kalkbarskog i samme område.

Figur 5-47: Alternativ 2.A gir inngrep i vestre del av
Grønlia

SIDE 164

Tunnelmunningen i sør på Syverstaddiagonalen
anlegges i ytterkant av en kalkedelløvskog, slik at
den blir noe redusert. Hovedsamleveg går inn i
kort tunnel i en rik edelløvskog, som trolig vil gå
tapt. Tilsvarende medfører nordlig tunnelpåhugg
en liten reduksjon i en rasmark-lindeskog
Hovedsykkelveg vil gå gjennom naturtype
kalkedelløvskog på langs, og trolig medføre at
lokaliteten går tapt.
Alternativet berører ikke verdiene i Torstadskogen. Buss- og hovedsykkelveg går langs Neselva fra sør og til Nesbru senter, der Fekjan går i
dag. Dette medfører ingen inngrep i noe av
naturtypelokalitetene. Fekjan stenges for gjennomkjøring, med unntak av buss. Dette vil
redusere trafikken lang elva og trafikkrelatert
forurensning kan bli noe redusert. Ved Billingstadsletta krysser hovedsamleveg, bussveg og

Figur 5-48: Hovedsykkelveg langs
Fekjan/Billingstadsletta kan gi noen inngrep langs
Neselva

Desember 2015

hovedsykkelveg elva. Kanvegetasjonen langs
Neselva blir berørt på begge sider av elva.
Innenfor industriområdet på Billingstadsletta er
vegetasjonen langs breddene sikret gjennom
reguleringsplaner, men trafikken generelt og
avrenning fra områdene rundt er en trussel.
Kollektivfeltet på Billingstadsletta vil kunne medføre at en lokalt viktig naturtypelokalitet av rik
edelløvskog går tapt, ettersom denne ligger helt
inntil dagens veg. Bussveg og hovedsykkelveg på
Billingstadsletta vil medføre at en lokalt viktig
lokalitet med rik edelløvskog går tapt, ettersom
denne ligger helt inntil dagens veg.
Utvidelse av E18 med tre felt i hver retning ved
Grønsundåsen medfører inngrep i kalkbarskogen
(B-verdi) der skogen ligger inntil dagens E18.

Figur 5-49: Strandpromenade langs Slependrenna
innebærer utfylling i sjøen
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Skogen bærer i dag preg av påvirkning fra
eksisterende veg.
Fra Slependkrysset blir ny hovedsamleveg etablert
parallelt med E18, før den går på eksisterende veg
fra brua ved kommunegrensen. Tiltaket medfører
noe utfylling i vannet på Askersiden, og vil direkte
berøre lokalitetene som ligger langs vannkanten
mot dagens E18. Takrørskogen i området halveres.
Bløtbunnsområdene i strandsonen blir noe
redusert som følge av utfylling.
Bussvegen går inn i tunnel før rundkjøringen i
krysset med Sandviksveien. Tunnelen munner ut
på Gyssestad midt i en viktig edelløvskog.

Alternativ 2.B

Ved Grønlia blir konsekvensene tilsvarende
alternativ 2.A, med unntak av at 2.B ikke gir
inngrep i rasmark-lindeskogen i området. Ved
Holmenkrysset går bussvegen i tunnel under
kalkfuruskogen, og påvirker den ikke. Randsonen
mot E18 må graves opp.
Syverstaddiagonalen har samme konsekvenser
som i 2.A. Fra Nesbru og til Slependen er også
konsekvensene de samme som i alternativ 2.A.

Hovedsykkelveg/bussveg gir samme inngrep i oraskeskogen på Undelstad som for alternativ 2.A.

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

Etablering av lokalveg med rundkjøring og
hovedsykkelveg langs Sandviksveien medfører
ingen ulemper naturverdier i driftsfasen. Det
forventes ikke at trafikkrelatert forurensning øker
som følge av tiltaket. Det planlegges rensing av
vannet ved hjelp av sandfang og sedimentasjonsbasseng fra vegsystemet før det slippes ut i sjøen.
Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –).

Figur 5-50: Alternativ 2.B gir også inngrep ved Grønlia
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Tabell 5-25: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø på parsell 2. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har
intet omfang og ingen konsekvens for alle delområder (samlet konsekvens er 0) og er rangert som nr. 1.
E18 alt. 2.A

E18 alt. 2.B

Delområde

Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

6. Undelstad

M

Middels til stort
negativt

– –/– – –

Middels til stort
negativt

– –/– – –

7. Hofstad

S

Intet

0

Intet

0
––

8. Grønlia

S

Middels negativt

– –/– – –

Lite til middels
negativt

9. Hofstadeikene

M

Intet

0

Intet

0

10. Holmenkrysset

M

Lite negativt

–

Intet til lite negativt

–

11. Torstadskogen

M

Intet

0

Intet

0

12. Neselva

S

Lite negativt

–/– –

Lite negativt

–/– –

13. Billingstad

M

Lite negativt

–/– –

Lite negativt

–/– –

14. Grønnsundåsen

M

Lite negativt

–/ – –

Lite negativt

–/ – –

15. Gyssestad/Slependen

S

Lite til middels
negativt

––

Lite til middels
negativt

––

Samlet konsekvens
Rangering

–/ – –

–/ – –

3

2

Konsekvenser i anleggsperioden
Fare for forurensning

Partikkeltilførsel er et aktuelt problem i
anleggsfasen. Økt partikkelinnhold i vassdrag kan
føre til direkte død (tetting av gjeller) eller ved
nedslamming av bunnsubstratet med den følge at
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leveområder ødelegges. Elvemusling er spesielt
utsatt.
Alle typer masse må lagres i områder hvor
avrenning og forurensning av elvene ikke vil
utgjøre noen risiko. Anleggsfasen medfører alltid
en viss fare for forurensning i form av oljesøl,
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drivstofflekkasjer, kjemikalier og lignende. Driving
av tunnel medfører også utfordringer da
drivevannet foruten å inneholde partikler også
ofte har et høyt nitrogeninnhold grunnet
sprengstoffrester, og det kan også være sterkt
basisk. Tiltak må detaljeres gjennom ytre miljøplaner for prosjektet, og det må stilles krav til
entreprenør.
Støy og forstyrrelse

Anleggsaktivitet er støyende. Flere arter er
sårbare for støy og forstyrrelser, eksempelvis ulike
fuglearter. I influensområdet er det imidlertid stor
grad av forstyrrelse fra ulike typer menneskelig
aktivitet de fleste steder, slik at konfliktene med
anleggsarbeidet vil være små
5.6.3 Forholdet til naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven (35) har en rekke
bestemmelser som er relevante for arealinngrep
som vegbygging. I det følgende gjennomgås
forholdet til de mest sentrale bestemmelsene som
angår dette tiltaket.
§8 Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget i denne plansaken vurderes
som godt. Kunnskapsgrunnlaget består av en
rekke registreringsdata fra Naturbase (36) og
Artsdatabanken (37), med data knyttet til naturtyper, artsregistreringer og viltområder. Viltområder i Asker kommune er kartlagt og
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beskrevet i egen rapport fra 2002 (38). Undersøkelser av biologisk mangfold i Askerelva (39) ble
foretatt 2004 og gir godt datagrunnlag for de deler
av elva som renner gjennom influensområdet. I
tillegg er det gjort egne feltundersøkelser i
forbindelse med dette arbeidet av Biofokus (40).
§ 9 Føre-var-prinsippet

Virkningene av vegtiltaket er i all hovedsak godt
kjent og beskrevet i konsekvensutredningen. Ved
følgende punkter er det gjort vurderinger ut fra
føre-var-prinsippet:
 For de aller fleste konflikter som er registrert
foreligger det alternative løsninger (andre
vegalternativer) som gir redusert konflikt
 Det er lagt opp til å unngå inngrep i elvestrengen
ved kryssing av Askerelva og Neselva på bru.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

I metodene som er benyttet i konsekvensutredningen inngår belastning fra eksisterende
tiltak og andre planlagte/vedtatte tiltak i 0alternativet. Ytterligere belastning som påføres
økosystemene som følge av vegtiltaket vurderes
med dette som bakgrunn, for å sikre at den
samlede belastningen er hensyntatt.
I planområdet er det planlagt utbyggingstiltak som
ligger i vedtatt kommuneplan og dermed inngår i
0-alternativet. Dette er kommentert for de
områdene det gjelder. I områder hvor det
gjennom nye registreringer er påvist viktige
verdier er dette kommentert i rapporten, som
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punkter som bør hensyntas i kommunens videre
planlegging.

før utslipp. Tiltaket vurderes derfor ikke å endre
situasjonen for økosystemer i vann.

I kapittel 6 om avbøtende tiltak gis en samlet
oversikt over naturtyper som berøres av tiltaket.
De fleste berørte naturtypelokalitetene blir noe
redusert i størrelse som følge av at tiltaket går
delvis inn i lokaliteten. Noen av lokalitetene vil bli
fragmentert og enkelte av lokalitetene vil gå helt
tapt. Naturtyper som trolig går tapt er
hovedsakelig lokaliteter av rik edelløvskog og
noen store, gamle asketrær. Asker kommune har
mange lokaliteter av begge disse naturtypene, og
tiltaket vurderes ikke å redusere forekomstene i
området av betydelig grad.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av
tiltakshaver

Planområdet og områdene i nær tilknytning bærer
allerede preg av bebyggelse, jordbruksvirksomhet
og infrastruktur. E18 går gjennom området, som
består av flekkvise og små naturtypelokaliteter og
artsforekomster som i stor grad står for seg selv.
Tiltaket vil ikke i vesentlig grad endre økologiske
sammenhenger i området eller områdets karakter.
Askerelva renner ut i Bondivannet og er del av et
større økosystem enn det som inngår i
planområdet. Elva er klassifisert som et viktig
bekkedrag med svært høy verdi. Det nye
veganlegget vil bygges med et drenssystem som
samler og renser overvann fra vegen før det
slippes ut i resipient. Vaskevann fra tunnel vil
behandles separat i egne lukkede rensebassenger
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Gjennom planleggingen av tiltaket er det lagt inn
tiltak og forutsetninger om tiltak for å begrense
skade på naturmangfoldet. Kostnaden ved disse
tiltakene bæres av tiltakshaver. De viktigste
tiltakene er:
 Ulike tunnelalternativer. Disse sparer
naturverdier, og er langt dyrere enn veg i
dagen
 Tunnel/kulvertløsning ved Grønlia
 Behandling og overvann- og vaskevann
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det er forutsatt flere tiltak for å begrense skade
på naturmiljølokaliteter, jf. beskrivelse i § 9 og §
11.
I kapittel 5 beskrives det hvilke lokaliteter som
likevel blir berørt. Hvorvidt man kan begrense
konfliktene gjennom justering av løsninger vil
være et tema i videre planlegging av tiltaket.
Videre detaljering vil skje gjennom
reguleringsplanfasen og byggeplanfasen, og følges
opp gjennom en ytre miljø-plan (YM-plan) for
tiltaket. YM-planen skal omhandle
anleggsperioden og ha krav som sikrer at det tas
hensyn til naturmangfoldet i anleggsperioden.
Typisk kan det være at inngrep i registrerte
naturverdier begrenses så langt det er mulig og at
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anleggsarbeidene ikke fører til skadelig
forurensing av jord og vann. Videre skal det
utarbeides YM-plan for driftsfasen. Typiske tiltak
med tanke på naturmangfold som kan sikres der
er prosedyrer for feiing/vask av veganlegget,
prosedyrer for vedlikehold av sandfang og
behandling av forurenset slam og sand og tiltak
rundt fremmede skadelig arter (kantslått).

5.6.4

Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak er tiltak som gjennomføres for å
begrense de negative effektene av ny veg. I denne
planen kan sikring av registrerte naturtyper og
kantvegetasjon, rensing av overvann og
tunnelvaskevann, reetablering av kantvegetasjon
og å begrense av spredning av fremmede arter
være aktuelle tiltak.

masser. Det må i den videre planleggingen
avklares hvordan disse massene skal disponeres,
og hvilke konsekvenser eventuelle deponier vil få.

Kapittel IV. Fremmede organismer

Vegbygging medfører alltid fare for spredning av
fremmede arter. I influensområdet er det
registrert en rekke høyrisikoarter, jf. tabell 3-2.
Anleggsarbeid med masseforflytning kan føre til at
disse spres til nye områder. Det kan også
transporteres frø/plantedeler med fremmed arter
inn til anlegget ved dårlige rengjorte
anleggsmaskiner og/eller i jordmasser som tas inn
i anlegget.
Statens vegvesen har utarbeidet egne regions-vise
handlingsplaner mot fremmede skadelige arter.
Planene lister opp prioriterte arter, har
målsetninger og tiltak for de ulike artene.
Handlingsplanene vil bli lagt til grunn i arbeidet
med ytre miljø plan og den videre planleggingen
og anleggsgjennomføringen, for å bekjempe og
forhindre spredning av fremmede skadelig arter.
Lokalitetene med fremmede arter skal vises i riggog marksikringsplan med kommentar om
behandling av disse massene.
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5.6.5

Oppfølgende undersøkelser

Plan for Ytre Miljø

Som en del av den videre planlegging skal det
utarbeides en plan for ytre miljø i en senere
planfase. Den skal sette krav til miljøtiltak i
midlertidig og permanent situasjon.
Rigg og andre anleggsområder

Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området utover
det rene arealbeslaget knyttet til valgt alternativ. I
vurderingene som er gjort er det tatt hensyn til
inngrep i anleggsbeltet. Videre er det behov for
arealer til rigg, midlertidige massedeponier og
anleggsveger. På dette nivået er det ikke klart
hvilke områder som blir berørt av dette. Det må
avklares i den videre detaljplanleggingen, og det
må tas hensyn til de verdier som er registrert.
Dette vil bli innarbeidet i ytre miljøplan og rigg og
marksikringsplan.
Massedeponier

Høy tunnelandel i mange av alternativene vil
medføre at tiltaket vil gi store overskudd av
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5.7
5.7.1

Kulturmiljø
Dagens situasjon og verdier

Historisk oversikt

I Askerbygda finnes det kulturminner fra både
forhistorisk tid og nyere tid. De vanligste funnene i
området er bosetningsspor og gravminner fra
jernalderen, og vitner om gårdsbosetning tilbake i
forhistorien. Asker kirke er fra 1879, men har rikt
inventar fra 1720-årene. Kirken vitner om Askers
funksjon som sentralsted over tid, et
bygdesentrum som også strekker seg langt tilbake
i historien. Under Skaugumåsen nord for Asker
stasjon ligger Skaugum gård, som er kjent fra
middelalderen og i dag kronprinsparets bolig.
Forholdet mellom veibygging og industri har nære
relasjoner. På 1600-/1700-tallet var jernutvinning
en viktig industri, og kulturminner etter denne

Figur 5-51: Søndre Bondi gård
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virksomheten finnes fortsatt i bygda. Asker
tilhørte cirkumferensen til Dikemarks verk,
muligens også Bærums verk, på 16/1700-tallet, og
bøndene har produsert kull for jernverkene. Asker
har også mange gamle kalkovner og kullmiler i
området som vitner om tidlig-moderne
industriforetak. Kølabonnene (kullmiler) har
produsert kull til jernproduksjon og smiing.
Etablering av sølvgruvene på Kongsberg medførte
behov for en bedre veiforbindelse mellom
Kongsberg og Christiania. Veien som blir kalt
Kongeveien var ferdig i 1665 og gikk gjennom
Asker fra Slependen til Holmen, Ravnsborg,
Hvalstad, Askergårdene, Brattum og videre
gjennom Lier kommune. Heggedal fikk jernbane i
1872 og etter dette betydelig industri; etter hvert
ble isskjæring og frukt- og bærdyrking betydelige
næringsgrener. Gamleveien forbi Asker kan

Figur 5-52: Tunet på Østre Asker gård, som i dag
huser Asker kulturskole
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fortsatt følges parallelt med dagens E18 forbi
Asker sentrum.
Bygda utviklet seg etter hvert fra et
bondesamfunn til å bli en småby. Ved
stasjonsområdene ved Asker, Hvalstad, Billingstad
og senere Høn ble de første villaområdene
etablert. Boligbyggingen i Asker fra 1800-tallet og
frem til i dag har etterlatt en bygningsarv med stor
variasjon.
Beskrivelse av kulturmiljøer

De definerte kulturmiljøene omfatter tradisjonelle
gårdstunmiljøer og husmannsplasser, samt
villabebyggelse fra det sene 1800-tallet og
fremover. I influensområdet er det også registrert
kulturmiljøer knyttet til samferdsel og
tettstedsutvikling, med Asker sentrum som det
mest dominerende miljøet. Holmen kirke og
skolehuset på Holmen er også inkludert i

Figur 5-53: Den gamle trafostasjonen ved Asker
stasjon, i dag brukt som galleri
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undersøkelsen i tillegg til Gyssestad og lokaliteten
Solgløtt under Gyssestad.

forskjellige typer kulturhistoriske verdier, og
vurderes å ha middels til stor verdi.

Samlet sett er det registrert 6 kulturmiljøer med
liten kulturhistorisk verdi, 8 med middels verdi, 4
med middels til stor verdi og 5 med stor verdi.

Nordre Bondi (delområde 3) har et tradisjonelt
gårdsmiljø og gateløp med tidlig villabebyggelse
som er godt bevart. Kulturmiljøet inneholder
bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk
betydning og er vurdert å ha middels verdi.

På Oreholt (delområde 1) ligger en tradisjonell
husmannsplass med kulturhistoriske bygninger
bevart. Bygningsmiljøet er representativt for
regionen og fremstår i dag som særegent og med
godt bevarte bygninger. Kulturmiljøet vurderes å
ha middels verdi.
På Søndre Bondi/Risenga (delområde 2) finnes et
tradisjonelt gårdstunkompleks med automatisk
fredete kulturminner som vitner om tidsdybde
tilbake til forhistorisk tid, samt tekniskeindustrielle kulturminner fra nyere tid knyttet til
Bondivannet. Miljøet er variert med mange

Figur 5-54: Nordre Bondi gård
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Det tradisjonelle gårdsmiljøet på Fusdal
(delområde 4) er godt bevart. Området inneholder
mange bygninger med kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning og er vurdert å ha middels
til stor verdi.
Fusdalbråten (delområde 5) har en tradisjonell
husmannsplass med kulturhistoriske bygninger,
men som i dag er delvis i dårlig forfatning.
Kulturmiljøet er derfor vurdert å ha liten verdi.

Figur 5-55: Jørgensløkka og nyere lokalitet under
Fusdalbråten (bak til venstre i bildet)
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Asker stasjon/sentrum (delområde 6) er et miljø i
transportknutepunkt med stor tidsdybde og med
bevarte kulturhistoriske verdier knyttet til
forhistorisk tid, tradisjonell gårdsbebyggelse av
sentralgårdkarakter, historisk tettstedsutvikling og
transporthistorie. Området inneholder mange
bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk
betydning og er vurdert å ha stor verdi.
På Jørgensløkka (delområde 7) ligger et
tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men
fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i
området. Området inneholder bygninger med
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning.
Kulturmiljøet vurderes å ha liten verdi.
Høn (delområde 8) har et tradisjonelt gårdsmiljø
som er godt bevart, men fragmentert som følge av
tettstedsutviklingen i området. Kulturmiljøet

Figur 5-56: Skråfoto mot Høn stasjon
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inneholder bygninger med kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning, kulturminner fra
forhistorisk tid rundt gårdstunene, samt eldre
jernbanestasjonsområde. Miljøet på Høn har
forskjellige typer kulturhistoriske verdier, og
området som helhet er vurdert å ha middels verdi.
På Undelstad (delområde 9) og Haga (delområde
10) finnes et tradisjonelt gårdsmiljø i hvert av
områdene som er godt bevart, men begge
områdene er fragmentert som følge av
tettstedsutviklingen i området. Områdene
inneholder bygninger med kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning, og det finnes spor etter
forhistorisk aktivitet. Som følge av
fragmenteringen vurderes begge områdene å ha
liten verdi.

Figur 5-57: Vogellund skole, slik den fremstår i dag,
omkranset av samferdselsstrukturer.
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Området Reistad med Jørnstadveien (delområde
11) er et tradisjonelt og variert gårdsmiljø som er
godt bevart, men fragmentert som følge av
tettstedsutviklingen i området. Området består i
boligfelt med arkitekturhistorisk verdi, og
inneholder mange bygninger med kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning. Kulturmiljøet er vurdert å
ha middels til stor verdi.
Vogellund (delområde 12) skole har et skolehus
fra 1848 som representerer et av de tidligste
skolehusene i Asker. Skolehuset er vurdert å ha
middels verdi.
Syverstad (delområde 13) er et tradisjonelt
gårdsmiljø og gateløp med tidlig villabebyggelse
som er godt bevart. Området inneholder
bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk
betydning, og kulturhistoriske verdier knyttet til
næringsvirksomhet (isproduksjon), transport

Figur 5-58: Syverstad gård, Grønlia og E18

Desember 2015

(middelaldervegfar) og rekreasjon (hoppbakker).
Det er spor etter forhistorisk aktivitet i området.
Kulturmiljøet er vurdert å ha middels til stor verdi.
Holmen gård/Holmen slipp (delområde 14) er et
typisk gårdstunmiljø fra 1800-tallet, som også
hadde offentlige funksjoner (tingstue). Gården
hadde en sentral betydning i Askers historie som
opplag for og utskipning av varer (trelast, kalk, is)
og som stoppested for dampskipene. Området er
vurdert å ha middels verdi.
Kulturmiljøet på Hofstad (delområde 15) er
tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men
fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i
området. Området inneholder bygninger med
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning, og det er
spor etter forhistorisk aktivitet i området.
Kulturmiljøet er vurdert å ha middels verdi.

Figur 5-59: Nordre Hofstad
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I Holmengata (delområde 16) ligger historisk
villabebyggelse langs eldre veifar. Kulturmiljøet
inneholder mange bygninger med kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning, men er fragmentert.
Området vurderes derfor å ha liten verdi.
Ravnsborg (delområde 17) er et tradisjonelt
gårdsmiljø og eldre regionalt knutepunkt langs
gammelt veifar. Tunet er godt bevart. Området
rundt er preget av villabebyggelse, og inneholder
bygninger med kulturhistorisk/arkitektonisk
betydning. Gårdslandskapet var et yndet motiv
blant landskapsmalere på 1800-tallet. Området
vurderes å ha stor verdi.
Nesbru (delområde 18) var et eldre knutepunkt
for ferdsel med veiminner tilbake til 1600-tallet
(Sølvveien/Kongeveien). Området har
enkeltstående historiske bygninger med

Figur 5-60: Hovedhuset i Holmengata 29
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kulturhistorisk/arkitektonisk betydning. Den
eldste IKEA-bygningen i Norge samt en
bensinstasjon fra 1960-tallet ligger i knutepunktet.
Området vurderes å ha stor verdi.

Holmen kirke (delområde 21) er en del av nyere
tids kirkehistorie med oppføring av kirke i betong
fra 1960-tallet. Kirken er vurdert å ha middels
verdi.

Nes Mellom (delområde 19) er et tradisjonelt
gårdsmiljø der tunet omkranset av kulturhistoriske
bygninger er bevart. Området inneholder
bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk
betydning, og er vurdert å ha middels verdi.

Solgløtt (delområde 22) er et eldre bolighus som
står igjen fra et gammelt gårdstun. Bygningen er
under ombygging/renovering. Verdien er vurdert
som liten.

Et stort og godt bevart kulturlandskap på Berger
og Torstad (delområde 20) med to
bygningsmiljøer bevart og skjermet fra moderne
bebyggelse, gir god kunnskap om eldre
gårdsbebyggelse og gårdsstruktur i Asker, som
ellers er preget av moderne bebyggelse og
infrastruktur. Området er vurdert å ha stor verdi.

Figur 5-61: Landhandel ved Ravnsborg, med
bygningskjerne fra 1600-tallet. Foto: NIKU
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Gyssestad (delområde 23) er et storgårdsmiljø der
tunet er omkranset av kulturhistoriske bygninger.
Delområdet inneholder bygninger med
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning, og
bygningsmiljøet har en sentral rolle for
Bærumbygdas identitet. Tunet ligger rett ved E18
og virker i dag fragmentert som gårdsmiljø.
Verdien er vurdert som stor.

Figur 5-62: Historisk veifar med bru, Nesbru. Foto:
NIKU.
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5.7.2

Konsekvenser

E18 parsell 1 Drengsrud–Høn
Alternativ 1.A

Alternativet har to tunnelstrekninger. Det
medfører at negativ innvirkning på kulturmiljøene
er små. Tunnel vest for kulturmiljø 1 Oreholt vil gå
fri av miljøet som blir bevart. Planlagt
tunnelinnslag gir liten negativ konsekvens forbi
kulturmiljø 3 Nordre Bondi. Alternativet vil også
innebære ny bru forbi Asker som sammen med
eksisterende bruker forbi kulturmiljø 6 Asker
stasjon/sentrum vil kunne skape økt barriereeffekt
mellom miljøet og omkringliggende omgivelser.
Det er et potensiale for positive effekter under
planleggingen av nye veisystemer gjennom
kulturmiljø 6 Asker stasjon/sentrum.
Mulig steinalderlokalitet i kulturmiljø 7
Jørgensløkka vil kunne bli direkte berørt av rampe
over tunnelpåhugg. Tunnelpåhugget krever
omlegging av hovedsamleveg med tilførselsveger
og ramper, noe som gir liten negativ konsekvens
for kulturmiljø 8 Høn.
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Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten
negativ (0/-).
Alternativ 1.B

Figur 5-63: Alternativ 1.A sett mot Jørgensløkka
Alternativet har en sammenhengende tunnel forbi
de sentrale delene av tettstedet Asker. Det
medfører at negativ innvirkning på kulturmiljø 1 til
5 er ubetydelig. Sammenhengende tunnelløsning
forbi Asker sentrum vil virke positivt for
kulturmiljø 6 Asker stasjon/sentrum.
Mulig steinalderlokalitet i kulturmiljø 7
Jørgensløkka vil få nærføring som følge av rampe
over tunnelpåhugg. Tunnelpåhugget krever
omlegging av hovedsamleveg med tilførselsveger
og ramper, noe som gir liten negativ konsekvens
for kulturmiljø 8 Høn.

Figur 5-64: Alternativ 1.B med 3.C ved
Jørgensløkka

Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten
positiv (0/+).
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Parsell 3 Røykenveien
Alternativ 3.A

Røykenveien vil i dette alternativet bli utvidet med
kollektivfelt på hver side og vil slik sett innebære
noe mer arealbruk enn i 0-alternativet.
Innvirkningen av dette på kulturmiljø 3 Nordre
Bondi og kulturmiljø 4 Fusdal er minimale utfra
dagens situasjon. Alternativet inkluderer
kryssløsning for Røykenveien, som gir liten negativ
konsekvens for kulturmiljø 5 Fusdalsbråten.
Alternativet kommer i direkte konflikt med
historiske bygninger på Fusdalsbråten som må
innløses (fjernes, eventuelt flyttes).
Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten
negativ (0/-).

Alternativ 3.B

Alternativ 3.C

Sør for gårdstunet på Nordre Bondi (kulturmiljø 3)
utvides vegen, men kulturmiljøet blir ikke direkte
berørt. Tiltaket kan få en viss visuell og støymessig
negativ effekt. Alternativet går i tunnel mot
Fusdalsbråten og har rampe for lokalvei som går i
dagens Røykenvei forbi Nordre Fusdal (kulturmiljø
4), hvilket gir ubetydelig innvirkning.

Sør for gårdstunet på Nordre Bondi (kulturmiljø 3)
legges vegen med tunnelpåhugg rett ved
historiske bygninger slik at kulturmiljøet blir
direkte berørt. Alternativet går i tunnel mot
Fusdalsbråten og har rampe for lokalvei som går i
dagens Røykenveien forbi Nordre Fusdal
(kulturmiljø 4), hvilket gir ubetydelig innvirkning.
Dette medfører middels negativ konsekvens.

Alternativet inkluderer kryssløsning for
Røykenveien, som gir liten negativ konsekvens for
kulturmiljø 5 Fusdalsbråten. Alternativet kommer i
direkte konflikt med historiske bygninger på
Fusdalsbråten som må innløses (fjernes, eventuelt
flyttes).
Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).

Alternativet går i tunnel mot Fusdalsbråten og har
rampe for lokalveg som går i dagens Røykenvei
forbi Nordre Fusdal (kulturmiljø 4), hvilket gir
ubetydelig innvirkning.
Alternativet inkluderer kryssløsning ved for
Røykenveien, som gir liten negativ konsekvens for
kulturmiljø 5 Fusdalsbråten. Alternativet kommer i
direkte konflikt med historiske bygninger på
Fusdalsbråten som må innløses (fjernes, eventuelt
flyttes).
Konsekvensen vurderes som middels negativ (- -).
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Tabell 5-26: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø parsell 1 og 3. Alternativ 0 er ikke vist i tabellen.
Det har intet omfang og ingen konsekvens for alle delområder.
E18

Røykenveien

Alt.1.A

Alt.1.B

Alt.3.A

Alt. 3.C

Omfang Konsekvens

Omfang Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

M

intet

0

intet

0

2. Søndre Bondi/
Risenga

M/S

intet

0

intet

0

3. Nordre Bondi

M

Liten neg.

–

intet

0

Lite neg.

0

Lite neg.

–

Middels
neg.

––

4. Nordre Fusdal

M/S

intet

0

intet

0

intet

0

intet

0

intet

0

5. Fusdalbråten

L

intet

0

intet

0

Stor neg.

–

Stor neg.

–

Stor neg.

6. Asker
stasjon/sentrum

S

Liten pos.

0/+

Liten/middels
pos.

+

7. Jørgensløkka

L

Stor neg.

–

Middels neg.

–

intet

0

intet

0

Stor neg.

8. Høn

M

Liten neg.

–

Lite neg.

–

9. Undelstad

L

intet

0

intet

0

Kulturmiljø

Verdi

1. Oreholt

Samlet konsekvens
Rangering
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Konsekvens Omfang Konsekvens

Alt. 3.B

–

–

0/–

0/+

0/–

–

––

2

1

1

2

3
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E18 parsell 2 Høn-Slependen
Alternativ 2.A

Alternativet innebærer en vegløsning i dagens
E18-trasé med tunnel fra Holmen til Nesbru.
Kollektivfelt og sykkelveg er planlagt på sørsiden
av traseen. Tunnelstrekningen vil gi mindre støy
og trafikk langs dagens E18 (ny hovedsamleveg),
noe som vil virke positivt på kulturmiljøene langs
vegen. Generelt sett vil tunnelen skape mindre
konflikt med kulturmiljøer i tiltaksområdet.
Alternativer har ingen eller ubetydelige konsekvenser for kulturmiljøene Haga (kulturmiljø 10),
Reistad (kulturmiljø 11) og Hofstad (kulturmiljø
15) som ligger på strekningen frem til Holmen.

konsekvens som følge av ny kryssløsning
Slemmestadveien-Fekjan. Nye veglinjer vil
medføre at deler av det etablerte vegnettet
omgjøres på en måte som åpner for revegetasjon i
området, noe som vil kunne gi en positiv effekt for
opplevelsen av kulturmiljø 14 Holmen gård/slipp.
Ved Nesbru blir det omlegging av Fv201 (Fekjan)
med kryssløsning for Nesbruveien, som vil
medføre nærføring til en steinhvelvsbru av
kulturhistorisk verdi (kulturmiljø 18 Nesbru).
Konsekvensene for alternativ 2.A er ubetydelige
fordi det i hovedsak tas i bruk arealer som inngår i
eksisterende vegnett.
Alternativet har også kryssløsning for
Slemmestadveien og E18-traseene som innebærer
direkte inngrep i kulturmiljø 16 Holmengata.
Historiske bygninger i miljøet vil gå tapt i dette
området.
Kryssløsningene ved Holmenkrysset får utover 0alternativet ubetydelig konsekvens for kulturmiljø
17 Ravnsborg.
Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).

Alternativet innebærer en vegløsning i dagens
E18-trasé fram til Haga, og deretter tunnel til
Nesbru. Konsekvensene er tilnærmet like
alternativ 2.A på store deler av strekningen. Noe
lengre tunnelstrekning gir avlasting av et større
område, uten at dette har stor betydning for noen
av kulturmiljøene.
Omlegging av Fv201 (Fekjan) med kryssløsning for
Nesbruveien, som vil medføre nærføring til en
steinhvelvsbru av kulturhistorisk verdi (kulturmiljø
18 Nesbru) og direkte konflikt med kulturhistorisk
bygning i samme miljø. Den negative
konsekvensen er stor.
Konsekvensen vurderes som middels negativ (- -).

Syverstaddiagonalen, med tunnel under
gårdstunet og kryssløsninger i nord og sør for
kobling mellom E18 og Slemmestadveien,
innebærer arealinngrep og visuell negativ effekt
for kulturmiljø 13 (Syverstad), hvilket medfører
stor negativ konsekvens. Kulturmiljøet Vogellund
skole (kulturmiljø 12) blir berørt med liten negativ
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Konsekvenser i anleggsperioden

Tabell 5-27: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø, parsell 2 E18 Høn-Slependen. Alt. 0
er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens for alle delområder (samlet
konsekvens er 0).
E18 alt. 2.A
Delområde

E18 alt.2.B

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

L

Intet

0

Intet

0

M/S

Intet

0

Intet

0

M

Liten neg.

–

Liten neg.

–

M/S

Stor neg.

–––

Stor neg.

–––

14. Holmen gård/slipp

–

Intet / liten positiv

0/+

Intet / liten positiv

0/+

15. Hofstad

M

Intet

0

Intet

0

16. Holmengata

L

Stor neg.

–

Stor neg.

–

17. Ravnsborg

S

Intet

0

Intet

0

18. Nesbru

S

Stor neg.

0

Intet

–––

19. Nes Mellom

M

Intet

0

Intet

0

20. Berger og Torstad

S

Intet

0

Intet

0

21. Holmen kirke

M

Liten pos.

+

Liten pos.

+

22.Solgløtt

L

Stor neg.

–

Stor neg.

–

23. Gyssestad

S

Liten neg.

–

Liten neg.

–

10.Haga
11. Reistad m
Jørnstadveien
12. Vogellund skole
13. Syverstad

Verdi

Det forutsettes generell hensyntagen under
anleggsperioden. Utbygger må gjøre seg kjent
med kulturminnene. Sårbare områder bør sperres
av fysisk.

Samlet konsekvens

–

––

Rangering

1

2

I YM-planen som utarbeides i neste planfase må
det gå fram hvordan man skal håndtere
kulturminnene i anleggsfasen. Der må
riggområder, anleggsveger og deponiområder
inngå. Skilting, markering og skjerming av
kulturminner i forkant av anleggsarbeidet vil
kunne fungere som et positivt og effektivt vern i
anleggsperioden.
Usikkerhet

På dette plannivået vil det alltid være noe
usikkerhet knyttet til endelig utforming av
løsninger/alternativer. For små kulturmiljøer kan
forholdsvis små endringer i løsningene gi store
utslag for konsekvenser, for eksempel ved om
enkeltbygg berøres eller ikke.
Den viktigste usikkerheten i vurderingene er
knyttet til hvor sannsynlig det er å finne ikkekjente automatisk fredete kulturminner.
5.7.3

Avbøtende tiltak

I forbindelse YM-plan (Ytre Miljø) i neste planfase
må det avklares med kulturvernmyndighetene
hvordan man skal håndtere kulturminnene i
forhold til tiltaket, både i anleggsfasen og etterpå.
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Kulturminner som blir sterkt berørt, bør
dokumenteres eller vurderes flyttet. Nivå for
dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger
av type kulturminne, og bør avklares med
kulturvernmyndighetene under arbeidet med YMplanen. Dette kan gjelde bygninger fra
kulturmiljøene ved 1.Oreholt, 5.Fusdalbråten
16.Holmengata og 18.Nesbru.
Støyavbøtende tiltak kan ha en positiv effekt for
kulturminner om de får folk til å fortsette å bo i
støyutsatte hus. Slike tiltak kan imidlertid ha en
negativ virkning på utsiktsforhold av
kulturhistorisk interesse, og tiltak i hus kan
redusere bygningenes autentisitet. Slike tiltak bør
derfor avklares med kulturminnevernmyndighetene.
5.7.4

Oppfølgende undersøkelser

Potensialet for å finne ikke kjente automatisk fredete
kulturminner

Den viktigste usikkerheten i vurderingene er
knyttet til hvor sannsynlig det er å finne ikkekjente automatisk fredete kulturminner. I denne
delen av Asker dreier det seg i hovedsak om
områder hvor man kan forvente å finne
boplasspor eller andre aktivitetsspor i dyrket
mark. Generelt er potensialet for nye funn stort
ved gårdene på høydedragene og avtar mot
dalbunnen. Vurderingen av potensialet som er
gjort her, gjelder kun langs traséforslagene. Slik
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vegalternativene foreligger nå, peker fire områder
seg ut. Potensialet for funn av kulturminner i
dyrket mark gjelder spesielt forbi Jørgensløkka,
Hønsjordene, Haga og Hofstad.
Undersøkelsesplikten

Undersøkelsene som er foretatt i forbindelse med
konsekvensutredningen av E18 oppfyller ikke
undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9.
Det må i samarbeid med den regionale
kulturminneforvaltningen (Akershus fylkeskommune) gjøres en faglig vurdering av behovet for
ytterligere arkeologiske undersøkelser i
tiltaksområdet.
Utfra vår faglige vurdering vil potensialet for funn
av kulturminner i dyrket mark spesielt gjelde
områdene forbi Jørgensløkka, Hønsjordene, Haga
og Hofstad. Områdene gir en pekepinn på hvor
man kan forvente å finne ikke-kjente automatisk
fredete kulturminner. Det må for øvrig foretas
mer finmaskete undersøkelser i forbindelse med
reguleringsplanen. Det gjelder også områder som
vil bli berørt under anleggsfasen. Dersom det blir
nødvendig å søke om dispensasjon fra
kulturminneloven, vil det medføre krav om at det
foretas arkeologiske utgravinger av kulturminner
som blir berørt.
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5.8
5.8.1

Naturressurser
Dagens situasjon og verdier

Generell beskrivelse

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 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.
Beskrivelse av delområder

Totalt er det vurdert og verdisatt 6 ulike områder.
Områdene er vist på verdikartene på de
påfølgende sidene. På markslagskartet er det
angitt noen mindre arealer med dyrket jord i
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Fusdal-Bondiområdet er i dag for det aller meste
nedbygd til bolig og friområder. Det er fortsatt
noen mindre arealer i drift (ved Fusdal og
stasjonen), men dette er henholdsvis vist som
fremtidig bolig/offentlige formål og
næringsområde i kommuneplanen. Ettersom 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.
Jørgensløkka innehar et areal på omtrent 50
dekar fulldyrket jord sør for E18. Her er det også
gartneri med blomster og grønnsaksproduksjon.
Området er som LNF-område med dyrket jord i
kommuneplanen, og markert som et «verdifullt
område» i landbruksplanen. Verdien er stor.
Hønsjordet er stort jorde på omtrent 120 dekar
som ligger mellom E18 og jernbanen. Det meste
av arealet er satt av til bolig i kommuneplanen,
men en liten buffer mot E18 er beholdt som LNFområde, dyrket mark. I utgangspunktet har dette
arealet stor verdi for dette temaet. Ettersom
kommuneplanene åpner for nedbygging av store
deler av området reduseres også verdien. For
enkelhets skyld settes alt til liten verdi

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
På Syverstad ligger det jorder mellom E18 og
Slemmestadveien, i alt ca. 120 dekar fulldyrket
lettbrukt jord. Noe innmarksbeite inngår også. I
kommuneplanen er dette arealet vist som LNFområde med fulldyrket mark. Utbygging av
gang/sykkel-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.
På Ravnsborg, ved Holmenkrysset, ligger gartneri
Ravnsborg Gård AS. Det er spesialisert på
krydderurter. Produksjonen skjer innendørs. Her
er det også et jorde på 6 dekar med fulldyrket jord
inntil avkjøringen fra E18. Dette benyttes i dag til
sauebeite. Området er markert som et «ordinært
område» i landbruksplanen. Verdien settes her til
middels til stor.

Området på Hofstad omfatter arealer på
nordsiden av E18 med gartneri og dyrket jord. I
delområdet ligger seks-sju teiger med dyrket jord
som er mellom 4 og 17 dekar store. Jordene
benyttes til grønnsaksdyrking. Samlet sett er det
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5.8.2

Konsekvenser

Alternativ 1.B

Alternativ 3.B

E18 parsell 1 Drengsrud–Høn
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 (–).
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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

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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Røykenveien 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
rundkjøringen til Jørgensløkka beslaglegger 1,6

123134-PLAN-RAP-008

Statens vegvesen Region øst
5 Samfunnsøkonomisk analyse

Tabell 5-28: 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

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

Figur 5-65: Alt. 1.B og 3.C ved Jørgensløkka
beslaglegger dyrket mark
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Figur 5-66: Bruene og tunnelpåhugget ved
Lensmannslia i alt. 1.A. Påhugget ligger på
eksisterende jorde, som er avsatt til utbygging
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Figur 5-67: Veganlegget ved Hønsjordet
innebærer inngrep i dyrket mark langs E18. Her er
alternativ 1.B vist

SIDE 185

Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Parsell 2 E18 Høn-Slependen
Alternativ 2.A

gå tapt. Det totale arealbeslaget for alternativet er
27,2 daa.

produksjon og dermed er inkludert i arealbeslaget.
Beslaget er beregnet til 17 dekar fulldyrket jord.

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

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.

Alternativ 2.B

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 gartneriet og arealene rundt vil
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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.

Figur 5-68: Holmenkrysset ved Ravnsborg i
alternativ 2.A

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
Figur 5-69: Holmenkrysset i alternativ 2.B
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Tabell 5-29: 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

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.
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.
5.8.3

på mulighetene for å begrense arealbeslaget av
dyrket jord ved å optimalisere veglinjen. Dette må
gjøres i samarbeid med de berørte grunneierne.
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.

5.8.4

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.
Brønner

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

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.

Avbøtende tiltak

Detaljplanlegging

Valgt alternativ vil bli detaljert i regulerings/detaljplan og byggeplan. Det er viktig at en da ser
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6
6.1

Sammenstilling
Prissatte konsekvenser

Sammenstilling av prissatte konsekvenser for ulike
kombinasjoner av løsninger på parsell 1, 2 og 3 er
vist i tabell 6-1. Beregningene viser at alle
alternativene kommer ut med negativ netto nytte.
Trafikalt sett er alternativene relativt like, så
investeringskostnadene er den viktigste
parameteren som skiller alternativene i forhold til
prissatte konsekvenser. Analysen viser følgende
hovedforskjeller:
 Alle alternativer har stor positiv trafikantnytte
(hovedsakelig reduserte tidskostnader).
Kollektivtransport og næringstransport får den
største andelen av nytten, mens privatbilister
kun får en liten del av trafikantnytten, ca. 16%.
 Etter trafikantnytten, er det reduksjon i
støykostnader som gir det største positive
nyttebidraget.
 Investeringskostnadene og drifts- og
vedlikeholdskostnader er de dominerende
kostnadselementene, men økt behov for
driftsmidler til kollektivtrafikken er også
betydelig.
Figur 6-1 illustrerer sammenligningen av de
viktigste prissatte konsekvensene. Det presiseres
at beregning av prissatte konsekvenser har en
betydelig usikkerhet, spesielt i byområder.
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Tabell 6-1: Sum prissatte konsekvenser totalt i analyseperioden. Positive tall betyr reduserte kostnader. Mill.
2016-kr
Kombinasjon

AAB

AAA

ABB

BAA

BAC

Alternativer

1.A+2.A+3.B

1.A+2.A+3.A

1.A+2.B+3.B

1.B+2.A+3.A

1.B+2.A+3.C

Trafikanter og transportbrukere
Lette biler

2376

2376

2376

2376

2376

Godstransport

1718

1718

1718

1718

1718

Kollektivtrafikanter

5942

5942

5942

5942

5942

Gående og syklende

572

572

572

572

572

10 608

10 608

10 608

10 608

10 608

Kollektivselskaper

0

0

0

0

0

Bompengeselskaper

0

0

0

0

0

Sum

0

0

0

0

0

-14 507

-14 101

-15 107

-14 430

-15 192

Drift og vedlikehold

-2 023

-2 023

-2 023

-2 023

-2 023

Overføringer

-1 743

-1 743

-1 743

-1 743

-1 743

247

247

247

247

247

-18 026

-17 620

-18 626

-17 949

-18 711

Ulykker

245

245

245

245

245

Støy

356

368

383

384

372

36

36

42

35

36

-80

-80

-80

-80

-80

Skattekostnad

-3 605

-3 524

-3 725

-3 590

-3 742

Sum

-3 048

-2 955

-3 135

-3 006

-3 169

-10 466

-9 967

-11 153

-10 347

-11 272

-0,58

-0,57

-0,60

-0,58

-0,60

Sum
Operatører

Det offentlige
Investeringer

Skatte- og avgiftsinntekter
Sum
Samfunnet for øvrig

Lokal luftforurensning
Klimagassutslipp

Netto nytte
Netto nytte pr. budsjettkrone
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Figur 6-1: Sammenstilling av hovedgruppene av prissatte konsekvenser
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6.2

Ikke-prissatte konsekvenser

6.2.1

Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn

Landskapsbilde

En rangering av alternativene på parsell 1 fra best
til dårligst er:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 1.B
3. Alternativ 1.A
0-alternativet er rangert som det beste, da det har
intet omfang og ingen konsekvens for alle
delområder. Alternativ 1.B med lang tunnel for
E18 gir større gevinster enn 0-alternativet i vest,
men med fullt kryss i øst blir konsekvensene for
delområdene i øst nokså store. Alternativ 1.B er
rangert foran alternativ 1.A. Dette begrunnes i at
dagens E18-trasé fra Drengsrud til Fusdal blir
borte med stor visuell virkning på
Hagaløkkaområdet, Asker sentrum, Nordre
Bondi/Fusdal og Føykaområdet. Løsningen med
lang tunnel gir noe større gevinster for disse
delområdene enn ulempene det medfører for
delområdene lengst øst hvor E18 går i dagen
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(Undelstad-Haga-Reistad, Askerveien-Lerkeveien
og Hønsjordene).
Alternativ 1.B gir større forbedringer for
delområdene vest for Fusdal enn alternativ 1.A, og
rangeres dermed foran dette alternativet. Til tross
for at alt. 1.B innebærer et fullt kryss på Fusdal har
begge alternativene relativ stor negativ
konsekvens for delområdene lengst i øst hvor E18
går i dagen.
Nærmiljø og friluftsliv

En rangering av alternativene på parsell 1 fra best
til dårligst er:
1. Alternativ 1.B
2. Alternativ 1.A
3. Alternativ 0
Begge utbyggingsalternativene er vurdert å gi
positive virkninger, og 0-alternativet rangeres
dermed sist. Tunnelløsningen under jernbanen gir
vesentlig større gevinster i form av redusert støy,
luftforurensing og barriere for Hagaløkka og
sentrum enn bruløsningen i 1.A. For områdene
ved Fusdal, Jørgensløkka og Lerkeveien er 1.A
bedre enn 1.B, men totalt sett kommer 1.B best
ut.
Naturmiljø

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

3. Alternativ 1.A
Alternativ 1.A er rangert som dårligere enn 1.B
grunnet større inngrep ved Grønlia. Begge
alternativer har negative konsekvenser for tema
naturmiljø, og alternativ 0 er dermed rangert som
det beste.
Kulturmiljø

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

En rangering av alternativene på parsell 1 fra best
til dårligst er:
4. Alternativ 0
5. Alternativ 1.A og 1.B
Begge alternativene beslaglegger om lag 19 da
dyrket mark og medfører en negativ konsekvens
sammenliknet med 0-alternativet, som er rangert
som nr. 1.

1. Alternativ 0
2. Alternativ 1.B
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Samlet vurdering parsell 1

Tabell 6-2: Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser parsell 1 Drengsrud-Høn
Tema

Alt. 1.A

Alt. 1.B

Landskapsbilde

––

–

Nærmiljø og friluftsliv

++

+++

Naturmiljø

–/– –

–/– –

Kulturmiljø

0/–

0/+

–

–

Liten negativ

Positiv

2

1

Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

Samlet for ikke-prissatte konsekvenser på parsell 1
kommer alternativ 1.B ut som det beste.
Alternativet blir særlig vurdert som positivt for
nærmiljø, hvor det får stor positiv konsekvens.
Stor reduksjon i utendørs støy og luftforurensing i
bolig- og sentrumsområder er den viktigste
årsaken til dette. Her er alt. 1.B bedre enn 1.A, da
det også har tunnel under jernbanen, der 1.A går i
bru over. Dette reduserer støy i større deler av
sentrum, og for bebyggelsen på Hagaløkka
sammenliknet med 1.A. Kryssområdet på Fusdal i
1.B er større enn i 1.A og dette trekker i negativ
retning med hensyn til inngrep i bebyggelse, støy
og luftforurensning, men gevinsten ved tunnel
under jernbanen er vurdert som større enn
ulempene ved fullt kryss.
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For tema landskapsbilde kommer også 1.B bedre
ut enn 1.A. Hovedårsaken til dette er at 1.A
innebærer en rekke nye inngrep med nye bruer og
tunnelpåhugg i forbindelse med brukryssingen
over jernbanen, mens 1.B passerer dette området
i tunnel. Kryssområdet på Fusdal i 1.B gir større
inngrep og blir en større visuell barriere enn
kryssområdet i 1.A, men som for nærmiljø og
friluftsliv er gevinsten ved tunnel under jernbanen
er vurdert som større enn ulempene ved fullt
kryss.
For kulturmiljø og naturressurser er konsekvensene små for begge alternativer. 1.B er
vurdert som noe bedre for kulturmiljø enn 1.A, da
det avlaster flere kulturmiljøer for trafikk. For
naturressurser er forskjellene mellom
alternativene liten.
De største negative virkningene er knyttet til tema
naturmiljø, hvor inngrep i naturtyper ved
Askerveien og Fusdalbråten gir konflikter. Dette er
imidlertid nokså likt for begge alternativer.
Samlet vurdering av alternativene er at 1.A
kommer ut med svakt negativ konsekvens, og 1.B
med positiv konsekvens.

6.2.2

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

Landskapsbilde

For parsell 3 Røykenveien er rangeringen for
landskapsbilde som følger:
1.
2.
3.
4.

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

0-alternativet er rangert som det beste, da det har
intet omfang og ingen konsekvens for alle
delområder. Alternativ 3.A kommer deretter best
ut for tema landskapsbilde. Tiltaket følger i
hovedsak dagens veg, som ligger lett i terrenget.
Det etableres ingen nye konstruksjoner på
strekningen. Tiltaket vil forsterke vegen som en
visuell barriere i området, men beplantning og
grønne rabatter vil i stor grad kunne redusere
inntrykket av inngrepet. Fordelen med dette
alternativet er også at krysset med
hovedsamlevegen har en bedre visuell forankring
til omgivelsene enn i alternativ 3.B.
Alternativ 3.B og 3.C kommer helt likt ut på samlet
konsekvens. En har likevel valgt å rangere
alternativ 3.C foran da portalområdet i sørvest er
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bedre tilpasset omgivelsene og at Røykenveien fra
kryss Lensmannslia til Bleikerveien nedgraderes i
sin helhet til en lokalveg.
Alternativ 3.B omfatter en utvidelse av
Røykenveien til fire felt i dagens trasé fra
Lensmannslia til kryss med Bleikerveien.
Påhuggsområdene i begge ender har relativ dårlig
visuell forankring til omgivelsene.
Påhuggsområdet ved brannstasjonen på Fusdal
med ramper opp til eksisterende kryss
Røykenveien-Bleikerveien blir et nytt element i
området. Påhuggsområdet ligger her tett på
eksisterende bebyggelse, og må utformes med
både vingemurer og støttemurer for å få plass.
Nordøstre påhugg med tilhørende veganlegg
ligger lavt i terrenget med høye skjæringer, men
da dette delområdet har lav verdi vil
konsekvensen bli relativ liten.
Nærmiljø og friluftsliv

For nærmiljø og friluftsliv er rangeringen på
parsell 3 vurdert slik:
1. Alternativ 3.C
2. Alternativ 3.B
3. Alternativ 0
4. Alternativ 3.A
Alternativ 3.B og 3.C gir stor reduksjon i støy og
barrierevirkning på tunnelstrekningene og er
rangert som klart bedre enn 0-alternativet. 3.C har
noe lengre tunnel som avlaster et større område,
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men gir samtidig nye inngrep ved nordre munning
nær Jørgensløkka. Samlet sett vurderes 3.C som
svakt bedre enn 3.B, selv om de har samme
vurdering på konsekvensskalaen.
Naturmiljø

For parsell 3 Røykenveien er rangeringen for
naturmiljø som følger:
1.
2.
3.
4.

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

Alternativ 3.A med ny veg i dagen berører en
rekke naturtyper og er vurdert å ha liten til
middels negativ konsekvens. Alternativ 3.B går i
tunnel på det meste av strekningen, men har
konflikt med én viktig naturtype. Konfliktgraden er
vesentlig mindre enn for alt. 3.A. 3.C rangeres sist
på grunn av større inngrep i naturtypelokaliteten
ved Fusdalbråten. Alle alternativer har negative
konsekvenser for tema naturmiljø, og alternativ 0
er dermed rangert som det beste.
Kulturmiljø

Alternativ 3.A bruker i stor grad dagens veinett og
rangeres høyest fordi det medfører minimale
inngrep utover dagens situasjon. Alternativ 3.C
kommer dårligst ut, i stor grad som følge av at
tunnelløsning legges i kulturmiljø 3 Nordre Bondi
som vil forringe miljøet betydelig.
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Alle alternativene kommer i direkte konflikt med
historiske bygninger på Fusdalsbråten som må
innløses (fjernes, eventuelt flyttes).
Rangeringen er dermed som følger:
1.
2.
3.
4.

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

Naturressurser

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

Alternativ 3.C med tunnel fra Lensmannslia til
Jørgensløkka gir redusert barrierevirkning, støy og
luftforurensning på hele tunnelstrekningen. Dette
alternativet har lengst tunnel og avlaster derfor et
større område enn 3.B, og er derfor rangert som
det beste alternativet for nærmiljø og friluftsliv.
Påhuggsområdene er imidlertid konfliktfylte.
Søndre påhugg er mer konfliktfylt for kulturmiljø
enn påhugg for 3.B på grunn av inngrep inn mot
Nordre Bondi. Nordre påhugg har konflikter med
naturtype ved Fusdalbråten og med dyrket mark
på Jørgensløkka, og har derfor større negative
Tabell 6-3: Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser parsell 3
Tema

Alt. 3.A

Alt. 3.B

Alt. 3.C

Landskapsbilde

0/–

–

–

Nærmiljø og
friluftsliv

–

++

++

Naturmiljø

– /– –

–

– –/ – – –

Kulturmiljø

0/–

–

––

Naturressurser

0/–

0/–

– /– –

Samlet
vurdering

Liten negativ

Positiv

Liten negativ

Rangering

2

1

3

virkninger enn nordre påhugg i 3.B. Samlet sett er
derfor totalvurderingen svakt negativ for ikkeprissatte konsekvenser, og alternativet er rangert
som det dårligste av de tre utbyggingsalternativene på parsell 3.
Alternativ 3.A med kollektivfelt langs dagens veg
innebærer en utvidelse av dagens vegtverrsnitt,
med tilhørende arealbeslag og noe økt barriere.
Dette gir negative konsekvenser for alle ikkeprissatte tema. Støysituasjonen bedres imidlertid
litt, som følge av skjerming. Endringene
sammenliknet med 0-alternativet er forholdsvis
moderate, og totalvurderingen er svakt negativ.
Alternativ 3.B med tunnel fra brannstasjonen og
fram til Fusdal medfører i likhet med alternativ 3.C
redusert barrierevirkning, støy og luftforurensning
på tunnelstrekningen. Tunnelpåhuggene i begge
ender vil medføre inngrep, og gir noen mindre
konflikter for landskapsbilde og naturmiljø.
Totalvurderingen av alternativet er imidlertid
positiv, og alternativ 3.B er dermed rangert som
det beste alternativet for ikke-prissatte
konsekvenser på parsell 3.
6.2.3

Parsell 2 E18 Høn-Slependen

Landskapsbilde
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En rangering av alternativene fra best til dårligst
er:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 2.B
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3. Alternativ 2.A
0-alternativet er rangert som det beste, da det har
intet omfang og ingen konsekvens for alle
delområder. Alternativ 2.B med E18 i lang tunnel
Haga-Nesbru er rangert som nr. 2 foran 2.A. Dette
begrunnes i at ny E18 går i tunnel på store deler
av strekningen og at dagens E18 her nedgraderes
til en lokalveg med bedre visuell forankring til
omgivelsene. Tiltaket gir inngrep i GrønliaSyverstadområdet, men i mye mindre grad enn
alternativ 2.A. Grunnet etablering av
Syverstaddiagonalen vil vegsystemet ved Holmen
sentrum reduseres betydelig, med stor positiv
effekt på landskapsbildet. Lokkene over
hovedsamlevegen ved Hofstad, Ravnsborg og
Slependen har også positiv virkning på
landskapsopplevelsen lokalt.
Alternativ 2.A blir rangert helt sist. Dette
alternativet har en kortere tunnelstrekning enn
2.B. Ny E18 vil dermed gå i dagen over en lengre
strekning og tiltaket vil i større grad forsterkes
gjennom landskapet. Alternativet medfører
betydelige større inngrep på Syverstadjordet og i
Grønlia.
Det er generelt liten forskjell mellom
alternativene. Selv om ny E18 går i tunnel, vil
hovedsamlevegen likevel få et bredt vegprofil med
ny buss- og sykkelveg. Dette gjør at 0-alternativet
kommer best ut.
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Nærmiljø og friluftsliv

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

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

For E18 isolert sett vil alternativ 2.B med lang
tunnel rangeres høyere enn alternativ 2.A med
kort tunnel fordi mindre arealer blir berørt.
Alternativene vil gi en positiv effekt vurdert utfra
dagens situasjon ved at gjennomfartstrafikken
legges i tunnel der mange av kulturmiljøene er
definert.
Kobling av E18-alternativ med Slemmestadveien
vil for begge alternativer gi stor negativ
konsekvens for kulturmiljø 13 Syverstad.

Desember 2015

Omlegging av Fv201 Fekjan/Billingstadsletta får i
alternativ 2.B stor negativ konsekvens for
kulturmiljø 18 Nesbru, fordi det medfører at
kulturhistoriske bygninger må innløses (fjernes,
eventuelt flyttes). I alternativ 2.A, som baserer seg
på eksisterende vegfar vil konsekvensen bli
ubetydelig for kulturmiljø 18 Nesbru.
Kulturhistoriske bygninger i kulturmiljø 16
Holmengata vil i begge alternativene også bli
direkte berørt og må innløses (fjernes, eventuelt
flyttes).
Sett samlet er derfor alternativ 2.A bedre enn
alternativ 2.B for kulturmiljøene i områdetSett
samlet er derfor alternativ 2.A bedre enn
alternativ 2.B for kulturmiljøene i området.
Rangeringen er som følger:
1. Alternativ 0
2. Alternativ 2.A
3. Alternativ 2.B
Naturressurser

For parsell 2 er rangeringen for naturressurser
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
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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.
Samlet vurdering parsell 2

Tabell 6-4: Samlet vurdering ikke-prissatte
konsekvenser parsell 2
Tema
Landskapsbilde

Alt. 2.A

Alt. 2.B

––

–

Nærmiljø og friluftsliv

+ /+ +

++

Naturmiljø

–/– –

–/– –

Kulturmiljø

–

––

–/– –

––

Liten negativ

Liten negativ

2

1

Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

På parsell 2 er forskjellene mellom alternativene
først og fremst knyttet til områdene mellom Haga
og Holmen, hvor 2.B går i tunnel og 2.A i dagen, og
ved Nesbru, hvor lokalvegsystemet er ulikt.
For landskapsbilde gir begge alternativer en del
nye inngrep, ikke minst i området ved Grønlia og
Syverstad. Selv om det skjer en nedgradering av
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vegsystemet på tunnelstrekningene som er positiv
for landskapsbildet her, er samlet virkning negativ,
spesielt i 2.A, som har de største inngrepene ved
Grønlia-Syverstad.
For nærmiljø og friluftsliv er totalvurderingen
positiv for begge alternativer, og størst i 2.B, som
har lengst tunnel og gir størst forbedring i
støyforholdene.
For naturmiljø er konsekvensen liten til middels
negativ for begge alternativer, og inngrep i
naturtyper ved Undelstad og Grønlia er de
viktigste konfliktene både i 2.A og 2.B.
For kulturmiljø er 2.B det beste alternativet for
E18 isolert sett, men konfliktene med nytt
lokalvegsystem ved Nesbru i alternativ 2.B er
større enn i 2.A. Med samme lokalvegsystem som
i 2.A ville 2.B være det beste alternativet.

Figur 6-2: Lokalvegnettet ved Nesbru i alternativ
2.A gir små inngrep i bebyggelsen øst for Fekjan,
og er rangert som den beste løsningen her.

For naturressurser gir begge alternativer noe
inngrep i dyrket mark ved Hofstad, Syverstad og
Ravnsborg, 2.A gir noe bedre løsning for
delområdet Hofstad, og rangeres foran 2.B.
Samlet sett vurderes begge alternativer å gi svakt
negative virkninger. For E18 isolert sett er
alternativ 2.B vurdert som best, og for
lokalvegsystemet ved Nesbru er løsningen i
alternativ 2.A bedre enn 2.B. Alternativ 2.B
rangeres som det beste.
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Figur 6-3: Lokalvegnettet ved Nesbru i alternativ
2.B berører bebyggelse øst for Fekjan, og
konflikten i forhold til kulturmiljø er vesentlig
større enn i alternativ 2.A.
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6.3

Samlet analyse

I den samlete analysen av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser vil fordeler ved foreslått
utbygging veies mot ulempene den fører med seg.
Analysen gir en illustrasjon på hva det koster
samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene.
Sammenstillingen er en kvalitativ analyse, den
bygger på faglig skjønn og gir ikke noe absolutte
svar.
6.3.1

dårligere enn alt. 1.B for ikke-prissatte
konsekvenser. 1.A er vurdert som svakt negativt,
mens 1.B er vurdert å komme ut på positiv side.
Forskjellene i konsekvenser er først og fremst
knyttet til at 1.B krysser under jernbanen i tunnel,
der 1.A krysser over på bru. Dette gir gevinster i
form av mindre visuell påvirkning, støy og
luftforurensning. Det vurderes at de positive
effektene for ikke-prissatte konsekvenser kan

oppveie merkostnadene ved alternativ 1.B
sammenliknet med 1.A.
Konklusjon parsell 1

Alternativ 1.B vurderes som bedre enn alternativ
1.A med hensyn til samlet nytte, da positive
virkninger av å gå i tunnel under jernbanen mer
enn oppveier merkostnader og redusert prissatt
nytte ved 1.B sammenliknet med 1.A. Alle
utbyggingskombinasjoner som er beregnet viser

Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn

Selv om parsellene ikke er beregnet enkeltvis, gir
forskjellene mellom de ulike kombinasjonene
informasjon om hvordan de enkelte alternativene
slår ut for prissatt nytte. Analysen av de prissatte
konsekvensene viser små forskjeller mellom
alternativene. Nytten er nokså lik, og forskjeller i
netto nytte bestemmes i hovedsak av forskjeller i
anleggskostnader og kostnader ved drift- og
vedlikehold. Beregningene viser videre at alle
kombinasjoner av alternativer har negativ netto
nytte, altså dårligere enn å la være å gjennomføre
tiltaket.
På parsell 1 kommer alternativ 1.A ut som det
beste alternativet for prissatte konsekvenser, med
om lag 380 millioner kr bedre nytte enn alternativ
1.B. Trafikalt sett er alternativene nokså like, så
det er forskjellene i anleggskostnadene som her
slår ut i 1.As favør. Alternativ 1.A er imidlertid

SIDE 196

Figur 6-4: Løsningen med kun lokalvegbru over jernbanen i alternativ 1.B gir store gevinster for ikkeprissatte konsekvenser sammenliknet med løsningen i 1.A hvor også E18 går i bru over jernbanen
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en betydelig negativ netto nytte for prissatte
konsekvenser. Gevinstene for ikke-prissatte
konsekvenser alene vurderes ikke som tilstrekkelig
til å kompensere for en negativ prissatt nytte på
10-11 mrd. kr kr samlet for begge parseller. Når
totalvurderingene for prissatte og ikke-prissatte
sammenstilles, blir totalvurderingen derfor
negativ før lokal og regional utvikling er vurdert.
Utbyggingsalternativene rangeres derfor etter
alternativ 0 i den samfunnsøkonomiske analysen.
Hvis andre mål og hensyn likevel tilsier at
prosjektet bør gjennomføres, så bør alternativet
med minst tap prioriteres først, og 1.B rangeres
der foran 1.A.
4. Alternativ 1.B
5. Alternativ 1.A
6.3.2

kostnader til drift- og vedlikehold for tunnel i alt.
3.B og 3.C.
Konklusjon parsell 3

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

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

Parsell 3 Røykenveien

Analysen av de prissatte konsekvensene viser her
store forskjeller mellom alternativ 3.A, 3.B og 3.C.
Alternativ 3.B er vurdert som positivt for ikkeprissatte konsekvenser, mens alternativ 3.A og 3.C
begge har blitt vurdert som svakt negative.
Alternativ 3.A gir ingen avlastingseffekt for
nærområdene, men små inngrep. Alternativ 3.C
gir stor avlastingseffekt, men har konflikter
knyttet til inngrep ved tunnelmunningene.
Alle alternativer har negativ netto nytte.
Forskjellene i beregnet prissatt netto nytte er i
hovedsak bestemt av høyere anleggskostnader og
123134-PLAN-RAP-008

Figur 6-5. Røykenveien/Bleikerveien mot sentrum blir betydelig avlastet i alternativ 3.A og 3.B. Her er
alternativ 3.C nord for krysset med Bleikerveien vist.
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6.3.3

Parsell 2 E18 Høn-Slependen

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

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

Figur 6-6: Oversiktsbilde, Billingstadsletta i alternativ 2.A og 2.B

1. Alternativ 2.A
2. Alternativ 2.B
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7

Lokal og regional utvikling

7.1

Metode

7.1.1 Grunnlag for vurderinger
Håndbok V712 Konsekvensanalyser beskriver
ingen metodikk for utredning av dette temaet. En
har derfor tatt utgangspunkt i de føringene som
planprogrammet legger opp til, og vurdert
alternativene på bakgrunn av vedtatte
regionalpolitiske mål for Osloregionen og E18prosjektet. I oppsummeringen er det brukt
graderingen mindre god – middels god – god.
Det vises til kapittel 1 for nærmere omtale av
prosjektmål og kapittel 2 for nærmere omtale av
lokale, regionale og nasjonale planer som angir
relevante mål.
7.1.2 Planprogrammet
Planprogrammet spesifiserer følgende om
regionale virkninger:
Temaet er knyttet til regionalpolitiske
målsettinger om bosetting, trivsel, sysselsetting og næringslivets rammebetingelser.
Influensområdet skal vurderes bredt, og
kommunale og fylkeskommunale målsettinger om næringsutvikling, arbeidsmarked
og bosetting skal belyses. Prinsippenes
konsekvenser med hensyn til disse
målsettingene skal vurderes og beskrives.
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7.2

Regionale virkninger

Det er utviklet og vedtatt en rekke
regionalpolitiske målsetninger for hvordan
områdene rundt Oslo bør utvikle seg i framtida.
Målene er knyttet til bosetting og næringsutvikling i en stor region som sees som ett felles
arbeidsmarked. Osloregionen skal utvikles som en
flerkjernet struktur der sentrumsdannelsene skal
konsentreres rundt kollektivknutepunkt for
banegående kollektivtransport. Transport og
fremkommelighet for ulike grupper er
nøkkelfaktorer i en slik byregion. Oslo og Akershus
samarbeider om framtidige transportsystemer og
utvikling av byområdene i bybåndet.
7.2.1 Mål
Regionalpolitisk er målsettingene for utbygging av
E18 å:




Utvikle et moderne og framtidsrettet
transportsystem som gjør trafikkavviklingen
enklere, raskere og sikrere.
Utvikle transportsystemet slik at de
miljøskadelige virkningene av transport blir
begrenset og bidrar til at Norge omstilles til
et lavutslippssamfunn.
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7.2.2 Virkninger for regionen
Asker er en del av den voksende storbyregionen
rundt Oslo. Området er hurtigvoksende, og det
forventes en vekst på nærmere 30 % fram mot år
2030. Samlet antall daglige personreiser forventes
å øke fra 2,35 til 3,2 mill. fra 2011 til 2030. Dagens
vegsystem er sprengt, og en utvikling uten større
tiltak for å endre transportmønsteret vil gi store
økninger i reisetid.
Næringslivstransporter

For næringslivet gir forsinkelsene store tap ved
økt transporttid, forsinkete leveranser og dårlig
forutsigbarhet. E18 vest for Oslo samler trafikk fra
sør, vest og nord inn mot hovedstaden, og
transporteffektivitet på strekningen vil være viktig
for næringslivet også utenfor regionen.
Mangel på alternative transportruter gjør
strekningen sårbar.
En utbygging av E18 vil gi europavegen litt bedre
kapasitet, noe som kan bedre næringstransportenes forutsigbarhet og framføringshastighet. En må imidlertid ta i bruk ulike
virkemidler for å hindre at den nye kapasiteten
fylles opp med privatbiler. Finansiering av
veganlegget skal baseres på bompenger, og
bompengesatsene vil være et viktig
trafikkregulerende tiltak. Restriksjoner på
parkering og begrensninger i tilgang på
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parkeringsplasser vil også være med på å avgjøre
hvordan fremtidens transportmønster blir (41).

Tabell 7-1: Sammenstilling av regionale virkninger for de ulike alternativene
Måloppnåelse

Alt. 1.A-3.A

Alt. 1.A-3.B

Alt.1.B-3.C

Askers rolle i et regionalt perspektiv

Samsvar med mål i regionale planer

Middels god

Middels god

Middels god

Utbygging i regionen skal basere seg på en
flerkjernet utvikling med befolkningsvekst knyttet
til kommunesentra og tettsteder langs
banegående kollektivnett. Utvikling av
knutepunktene gir større mulighet for bruk av
kollektivtransport også til reisemål utenfor
regionen.

Måloppnåelse

Alt.1.B-3.A

Alt 2.A

Alt. 2.B

Samsvar med mål i regionale planer

Middels god

God

God

Utbygging av Vestkorridoren er viktig for utvikling
av den flerkjernete byen vest for Oslo.
Framtidsbyen baseres på at befolkningen er mobil
i hele arbeidsmarkedsregionen, og at næringslivet
har effektive transportsystemer innen og gjennom
regionen.
Den flerkjernete byregionen skal være
arealeffektiv, og målet er at flest mulig skal kunne
transportere seg mellom hjem og arbeidsplass
med offentlige kommunikasjonsmiddel, på sykkel
eller til fots. Privatbilens andel av persontransportene må reduseres og frigi plass på
vegnettet til næringstrafikken. Asker har et
arealpotensial for å ta en vesentlig andel av vekst i
regionen. En viktig forutsetning er at E18 legges i
tunnel gjennom hele eller deler av
kommunesenteret, slik at utbyggingspotensialet
nær knutepunktet Asker stasjon kan realiseres. En
utvikling med satsing på knutepunktene rundt
jernbanestasjonene gjør arealer nær stasjonene
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attraktive for nærings- og boligutbygging. Flytting
av vegen vil frigi arealer for utbygging og gi bedre
miljø med redusert støy og utslipp fra trafikken,
noe som igjen muliggjør bedre utnyttelse av
eksisterende arealer.
Regionale virkninger for miljøvennlig transport

En utbygging av E18 legger opp til egen bussveg
fra Drengsrud til Lysaker. Knutepunktene ved
stasjonene Asker og Lysaker rustes kraftig opp
med forsterket terminalkapasitet. Dette vil samlet
sett gi en betydelig styrking av kollektivtransportens rammebetingelser i Vestkorridoren,
noe som kan gjøre kollektivtrafikken mer
konkurransedyktig også utover selve korridoren. I
et langsiktig perspektiv er det også viktig å legge
til rette for et kapasitetssterkt busstilbud, for å
supplere jernbanetilbudet i korridoren. Etter at
ruteplan 2014 er implementert ligger det bare en
begrenset kapasitetsreserve i dagens
jernbanenett, og skal man nå målet om å ta
trafikkveksten med miljøvennlige transportmidler, må jernbanen suppleres både med et
effektivt tilbringersystem og med bussruter langs
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E18-korridoren. Bussfremkommeligheten må også
bedres på tilfartsvegene mot E18, men det inngår
ikke i foreliggende plan.
Erfaringsmessig er nærhet til jernbanestasjoner
viktige lokaliseringskriterier for nye boliger og
næringslokaler. Etablering av en egen bussveg
sammen med et bedre busstilbud vil kunne gi økt
boligbygging innenfor gangavstand fra busstopp
og ekspressbuss-stopp langs denne vegen.
Langs E18 planlegges det også en gjennomgående
hovedsykkelveg med høy standard. Dette vil gi en
meget kraftig forbedring i tilbudet for
transportsyklister, og bidra til økt sykkelandel, ikke
minst for arbeidsreiser lokalt i korridoren.

7.3

Lokale virkninger

Målsettingene for E18-prosjektet kan gi inntrykk
av at alle trafikantgruppers interesser skal styrkes
gjennom prosjektet. Det er imidlertid en klar
forutsetning for å lykkes at andelen
persontransporter med bil på vegnettet
reduseres, og at persontrafikk flyttes fra privatbil
til tog, buss, sykkel og gange.
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Målsettingene om å bygge mer arealeffektivt og
tettere stiller krav til at dette skjer med kvalitet.
Flere mennesker bosatt på små områder gir behov
for gode byparker og rekreasjonsarealer. Det er
viktig at grønne korridorer blir brede nok til å sikre
aktuell bruk sammen med naturkvaliteter og
estetikk. Frigitte arealer i forbindelse med
vegomlegging er ikke nødvendigvis byggearealer.
7.3.1

eksponert mot E18 har sterkt redusert
miljøkvalitet.
Asker kommune har nylig vedtatt en revisjon av
kommuneplanen. Planen bygger videre på den
etablerte sentrumsstrukturen. Det legges opp til
utvikling av arbeidsplasser vestover langs

Drammensveien og ved Drengsrud, boliger
østover mot Høn. Plan for Føyka – Elvely gir en
utvikling av bysentrum mot vest, og økte miljøkvaliteter i sentrum med bedre integrering av de
grønne arealene langs Askerelva.

Askerbyen

0-alternativet

Med jernbanestasjonen som et naturlig
knutepunkt kan en trekke opp 3 sirkler som
illustrerer hovedsoner for byutviklingen. Innenfor
den minste sirkelen med radius 250 m ligger
handels/bysenteret. Neste sirkel med radius
500 m er viktigste lokaliseringssone for
arbeidsplasskonsentrasjonen Asker. I den ytterste
sirkelen med radius 1000 m ligger
boligkonsentrasjonen Asker med gangavstand til
tog og buss.
Asker har en markert sentrumskjerne nord for
E18. Rundt denne går et indre ringvegsystem med
rundkjøringer i alle kryss. Innenfor ringen ligger en
gatestruktur med handelssenteret Asker. Utenfor
ringen ligger nærings- og administra-sjonsbygg
kombinert med boliger og rene boligområder. E18
ligger som en funksjonell, visuell og støymessig
barriere rett sør for sentrum. Sør for denne ligger
nærings- og boligbebyggelse. Områder som ligger
Figur 7-1: Asker stasjons betydning som knutepunkt øker med det forsterkede togtilbudet i Ruteplan 2014
123134-PLAN-RAP-008
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Kommuneplanen legger opp til en økning av
antallet arbeidsplasser med 15.000, og antallet
boliger med 6.000 i perioden fram til 2030 (42),
hvorav 75% av arbeidsplassene og 50% av
boligene lokaliseres til Asker sentrum. Det er stor
andel eneboliger i dagens boligmasse, og bygging
av leiligheter for små husholdninger vil trolig
utløse flytteprosesser og bedre utnyttelse av
potensial i eksisterende boligmasse.
E18 utgjør en betydelig ferdselsbarriere. Kryssing
skjer planfritt. Vegsystemet gir lange avstander for
syklende og gående. Vegen er en miljømessig
barriere med mye trafikkstøy og forurensning.
Den er i tillegg et hinder for utbygging av arealer
nær veien, og for etablering av nye boliger i store
deler av sentrum. Dagens kollektivknutepunkt har
god kapasitet for tog, men liten for buss.
Vegsystemet inn mot sentrum har køproblem, og
kollektivtrafikken kommer ikke fram.
Bymessig utvikling på kort og mellomlang sikt vil
primært skje ved Føyka- Elvely. Nye boligområder
ved Høn/Landås baseres på tog fra Høn og Asker
stasjoner.
Indre sentrum av Asker har mange arbeidsplasser.
Næringsarealer inn mot sentrumskjernen kan ved
transformasjon gjøres mer arealeffektive.
Utbygging av næring ved Drengsrud vil i hovedsak
bli bil- og bussbasert.
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Det knytter seg store trafikkproblemer til dagens
Røykenvei og Drammensveien inn mot Asker
sentrum med dårlig kapasitet og kø. Det er i tillegg
betydelige utfordringer med miljø-belastning og
trafikantsikkerhet langs disse vegene.

Alternativ 1.B

E18 parsell 1 Drengsrud-Høn
Alternativ 1.A

Alternativ 1.A gir redusert barriereeffekt ved at
firefelts samleveg langs nåværende E18 trase får
redusert trafikk, og bygges med et gatetverrsnitt
med stort innslag av vegetasjon. Kryss på
samleveg ligger i plan.
Alternativet gir gode muligheter for utvikling av et
effektivt kollektivknutepunkt ved Asker stasjon.
Sykkel- og bussveg gir god fremkommelighet.
Tilgjengeligheten til sentrum og kollektivnett blir
bedre. Lokk ved Undelstad og Høn gir bedre
kryssingsmulighet enn i dag.
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Alternativ 1.B gir mer redusert barriereeffekt enn
alternativ 1.A i området sør for Asker stasjon hvor
E18 ligger i tunnel under jernbanen.
Barrierevirkningen reduseres som i alternativ 1.A
ved at firefelts samleveg langs nåværende E18
trase får redusert trafikk, og bygges med et
gatetverrsnitt med stort innslag av vegetasjon.
Kryss på samleveg ligger i plan.
Alternativet gir gode muligheter for utvikling av et
effektivt kollektivknutepunkt ved Asker stasjon.
Sykkel- og bussveg gir god fremkommelighet.
Tilgjengeligheten til sentrum og kollektivnett blir
bedre.
E18 kommer opp i dagen ved Fusdal og har
planskilt kryssing og ramper i flere plan i kryss ved
Jørgensløkka. Løsningen gir god kontakt mellom
utbyggingsarealer på begge sider av E18, men
beslaglegger noe mer areal enn 1.A. Lokk ved Høn
gir kryssingsmulighet for sykkel og buss.
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Parsell 3 Røykenveien
Alternativ 3.A

Barrierevirkningen øker utenfor tunnelene, men
på tunnelstrekningen reduseres barrieren
vesentlig. Vegen i tunnel kan gi mulighet for
transformasjon og utvikling av boliger i
Fusdalområdet.

Alternativ 3.C

Alternativet gir som alternativ 3.B gode
utviklingsmuligheter for arealene langs dagens
Røykenvei, og et transformasjonspotensiale for
Fusdalområdet. Et større areal enn i 3.B avlastes
for trafikk, men det er noe mer gjenværende
trafikk på avlastet veg.

Alternativet gir bedre framkommelighet for
kollektivtrafikken, men samlet trafikkmengde i
dagen vil bli den samme, og barriereeffekten øker
som følge av vegutvidelse i dagen. Alternativet
gir ingen nye utviklingsmuligheter langs dagens
Røykenvei. Trafikkmengde og støy/forurensning
gjør det mer krevende å utvikle boligarealene på
Bondi/Fusdal. Alternativet forverrer en viktig
transportkorridor for gang- og sykkeltrafikk
mellom idrettspark/skoler på Risenga og Asker
sentrum.
Alternativ 3.B

Alternativet gir bedre framkommelighet enn i
dagens situasjon, ikke minst for kollektivtrafikken.
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Figur 7-2: Tunnelløsningene på Røykenveien gir gode utviklingsmuligheter og utsløser et
transformasjonspotensiale for Fusdalområdet. Her et oversiktsbilde av alternativ 3.C
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Oppsummering Asker sentrum

Kommentarene knyttet til de ulike alternativene
oppsummeres kort i tabell. Ny Røykenvei fra
Lensmannslia mot Fusdal ligger inne i alle alternativer. Videre er det lagt til en linje for beredskap.
Dette omfatter beredskap hvis E18 blir midlertidig stengt.
Avsluttende kommentar Asker sentrum

Arealoppsettene som viser mulige utbyggingsarealer er i hovedsak konsentrert om områder
som ikke er utbygd, eller der utbygging av vegsystemet vil gi så store forandringer at en transformasjon er nødvendig. Ved utvikling av et
moderne og bærekraftig sentrum bør en i plansammenheng vurdere om ikke flere utbygde
områder på sikt skal gjennomgå en transformasjon. Målet må være å få et areal- og transporteffektivt senter med høy estetisk og funksjonell
kvalitet. Flere sentrale arealer har i dag liten
tidsmessig bygningsmasse og store muligheter for
bedre arealutnyttelse. En transformasjon kan gi
bedre lokalvegsystemer og økt fremkommelighet
for beboere og arbeidstakere.
Lengst samlet tunnelstrekning, men 3+3 tunnel på
E18 reduserer behovet for stenging
Merknad til tabell 5-1:* Boligutbyggingsområdet øst for Fredtunveien
ligger inne i gjeldende kommuneplan, og er ikke et resultat av
omlegging av E18. Arealet utgjør 20-25 000m2 i alle
utbyggingsalternativ.
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Tabell 7-2: Oppsummering av lokale virkninger av alternativene på parsell 1 E18 Drengsrud – Høn og parsell
3 Røykenveien
Mål / Alternativ

Alt. 1.A og 3.A

Alt. 1.A og 3.B

Alt. 1.B og 3.A

Alt. 1.B og 3.C

Barrierevirkning

Redusert, men fortsatt
vesentlig for samleveg i
sentrum og for Røykenvei
i dagen. Stor ved
Hønsjordet der E18 går i
dagen

Redusert, men fortsatt
vesentlig for samleveg i
sentrum. Stor ved
Hønsjordet der E18 går i
dagen

Redusert, men fortsatt
vesentlig for samleveg i
sentrum og for Røykenvei
i dagen. Stor ved
Hønsjordet der E18 går i
dagen

Redusert, men fortsatt
vesentlig for samleveg i
sentrum. Stor ved
Hønsjordet der E18 går i
dagen

Kollektivknutepunkt

God
Bussterminal delvis over
spor

God
Bussterminal delvis over
spor

God
Bussterminal på
bakkeplan

God
Bussterminal på
bakkeplan

Fremkommelighet

Bedret for alle grupper,
men noe dårligere på
Røykenveien enn øvrige
alternativ

Bedret for alle grupper

Bedret for alle grupper,
men noe dårligere på
Røykenveien enn øvrige
alternativ

Bedret for alle grupper

Byutvikling

Stor miljøeffekt ved
redusert støy og luftforurensning der E18 går i
tunnel, mindre der E18
går i dagen.
Gir liten mulighet for
transformasjon og fortetting i tettstedskjernen,
men muligheter ved
Drengsrud, og noe ved
Fusdal – Jørgensløkka

Stor miljøeffekt ved
redusert støy og
luftforurensning med E18
og Røykenveien i tunnel
gjennom sentrum
Gir god mulighet for
transformasjon og
fortetting ved Fusdal og
Jørgensløkka

Stor miljøeffekt ved
redusert støy og luftforurensning der E18 går i
tunnel, mindre der E18
går i dagen.
Gir mulighet for transformasjon og fortetting
ved Drengsrud, og noe
ved Fusdal – Jørgensløkka.
Noe utbyggingsareal i
tettstedskjernen

Stor miljøeffekt ved
redusert støy og luftforurensning med E18 og
Røykenveien i tunnel gjennom sentrum. Mer trafikk
langs Bleikerveien.
Mest utviklingsareal og
størst mulighet for transformasjon og fortetting.
Noe utbyggingsareal i
tettstedskjernen

61 887 m2

71 681 m2

75 015 m2

Utbyggingsareal* 62 415 m2
Arbeidsplasser

Mulig næringsutvikling
Mulig næringsutvikling
ved Drengsrud, Oreholt og ved Drengsrud, Fredbos
Fusdal - Jørgensløkka
vei, Oreholt og Fusdal Jørgensløkka

Mulig næringsutvikling
ved Drengsrud, Fredbos
vei, Oreholt og Fusdal –
Jørgensløkka.
Mulig sentrumsutvikling
ved stasjonen

Mulig næringsutvikling
ved Drengsrud, Fredbos
vei, Oreholt og Fusdal –
Jørgensløkka.
Mulig sentrumsutvikling
ved stasjonen

Beredskap

God
Alternativet har kortest
tunnelstrekning

God
3+3 tunnel på E18
reduserer behovet for
stenging

God
Lengst samlet tunnelstrekning, men 3+3 tunnel
på E18 reduserer behovet
for stenging
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God
Alternativet har mer
tunnel enn alternativ 1.A.
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7.3.2 Høn – Slependen
Langs den østre delen av parsellen fra Høn til
Slependen vurderes konsekvensene av de ulike
alternativene opp mot sentrale målsettinger for
utvikling av Holmen – Slependen slik det er nedfelt
i kommunedelplan for Holmen –
Slependenområdet. Planen er implementert i
kommuneplanen for perioden 2014-2026. I
kommunedelplanen er det lagt til grunn for
utvikling av denne delen av kommunen at det
gjøres tiltak på E18 som reduserer miljø og
trafikkbelastningen fra E18 i området. I tillegg til
de overordnete målsettingene for framtidig
trafikkavvikling som ligger til grunn for hele E18prosjektet, ønsker kommunen at Holmen skal
utvikle seg til et bedre lokalsenter for den
nordøstre delen av Asker. Det er ønske om at
Billingstad, Nesbru og Holmen skal utvikles til
attraktive boligområder med høyere tetthet og
bokvalitet. Framtidig næringsutvikling for kontor
skal konsentreres ved kollektivknute-punkt innen
gangavstand 800 m fra Billingstadstasjon og
Slependen buss-stopp.
I utvikling av området Holmen – Slependen legges
det vekt på trygghet, sammenhengende
grønnstruktur og lett tilgang til strandområdene
og marka.
0-alternativet
Arealene på begge sider av E18 fra Høn til
kommunegrensa mot Bærum er sterkt preget av
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trafikk. Trafikkbelastningen gir redusert bokvalitet
med støy og luftforurensning, og den tungt
belastede vegen er en barriere som gir
begrensninger på tettsteds-, nærings- og
boligutvikling. I tillegg til trafikk på E18 er
Holmenområdet preget av trafikk på
Slemmestadveien og Billingstadsletta/Fekjan.

Holmenområdet splittes av tunge trafikksystemer
og arealkrevende kryss. Holmensenteret
dominerer handelstilbudet. Uten endringer i
veganleggene vil det være vanskelig å videreutvikle Holmen til et trygt og allsidig lokalsenter
med god fysisk sammenheng mellom attraktive
friluftsområder, boliger og handelsområder.

Holmen-Slependen er et viktig næringsområde og
representerer ca. 1/3 av kommunens samlete
antall arbeidsplasser. Næringslivet i området er i
endring. Arbeidsintensive virksomheter som
etterspør mer sentral beliggenhet i forhold til
service og offentlige kommunikasjoner flytter ut,
og det er et press på etablering av mer handelsrelatert virksomhet.

På Holmen, Billingstad og Nesbru vil arealer som
ligger nær de store veganleggene være lite
attraktive for utvikling av nye boligområder med
høyere tetthet. Manglende kollektivvegnett vil i
tillegg gjøre utvikling av nye, arbeidsintensive
arbeidsplasser mindre attraktivt i området.

Kommunedelsenteret Holmen deles opp visuelt og
funksjonelt av store veganlegg med mye
gjennomfartstrafikk. Sentrumsområdet er lite
fotgjengervennlig. Samtidig har området et stort
potensial med attraktive strandområder og
grønne aktivitetsarealer tett inn mot sentrum.
0-alternativet sett opp mot målsettingene for utvikling
av kommunedelen:

En utvikling av området uten endringer i
vegsystemene vil gi økt trafikkbelastning på
allerede tungt belastede arealer. Økt trafikk vil gi
ytterligere kødannelser og forsinkelser, og
miljøbelastningene vil øke. Uten tiltak vil både
næringsområder og boligområder bli mindre
attraktive.
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Figur 7-3: I Holmen sentrum er det i dag store grå
arealer langs sjøsiden som kan utvikles til
sentrumsbebyggelse dersom trafikksystemene kan
nedskaleres
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E18 parsell 2 Høn–Slependen
Alternativ 2.A

Nærområdene til E18 mellom Hønsjordet og
Holmen og Nesbru til Slependkrysset vil fortsatt
være belastet av trafikk på E18. Bedre kobling
mellom E18 og Slemmestadveien kan gi redusert
kødannelse. Trafikken fra Slemmestadveien
kommer raskere inn på E18 enn i alt. 2.B, og
alternativet gir mindre trafikkbelastning ved
Holmen. Egen kollektivveg og sykkelveg vil gi
mulighet for mer effektiv kollektivdekning og bruk
av sykkel som alternativt transportmiddel.
Tunnelen mellom Holmen og Nesbru har stor
miljøeffekt for Holmenområdet. Holmen uten
gjennomfartstrafikk på Slemmestadveien og
Fekjan kan utvikles til et attraktivt lokalsenter med
gode boligområder, godt servicetilbud og god
kontakt mellom attraktive friluftsområder ved
sjøen og Grønlia; i tråd med vedtatt
kommuneplan.
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På Nesbru gir ny bru, bedre kryss og lokalvegnett
mulighet til å utvikle et mer attraktivt nærsenter
med god kollektivtilknytning. Billingstadsletta kan
videreutvikles som et attraktivt næringsområde
med god tilgjengelighet. Områdeplan for
Billingstadsletta vest er under utarbeidelse og
legger til rette for 1400 boenheter med
gangavstand til tog- og buss-terminal.

Miljøbelastningen til Holmen – Nesbruområdet
blir redusert. Holmen vil få sterkt redusert trafikk
og et vegsystem med kryss i plan. Dette gir
mulighet for utvikling av sentrumsområdet med
handelsvirksomhet og boligbygging. På Nesbru gir
ny bru, bedre kryss og lokalvegtilslutninger et godt
potensial for transformasjon og utvikling av
Nesbru til nærsenter.

Alternativ 2.B

Langs Billingstadsletta legges til rette for utvikling
av nye boliger og næringsområder med god
kontakt mot E18, bussveg og hovedsykkelveg.

Nærområdene til E18 vil få redusert belastning av
trafikk på tunnelstrekningen mellom Haga og
Nesbru. Ny kobling mellom Slemmestadvegen og
E18 kan gi bedre trafikkavvikling. Trafikken
mellom E18 og Slemmestadveien følger imidlertid
hovedsamlevegen helt til Nesbru, og alternativet
gir større miljøbelastning til nærområdet av vegen
mellom Holmen og Nesbru enn alt. 2.A. Egen
bussveg og sykkelveg vil gi mulighet for mer
effektiv kollektivdekning og bruk av sykkel som
alternativt transportmiddel.
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Figur 7-4: Et neddempet vegsystem gjennom
Holmen frigjør store arealer. Her vist i alternativ
2.A
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Tabell 7-3: Oppsummering lokale virkninger parsell 2

Figur 7-5: Tunnel ved Nesbru gir bedre betingelser
for arealutvikling
Oppsummering parsell Høn – Slependen

Konsekvenser av de ulike alternativene på
strekningen Høn – Slependen er oppsummert i en
tabell. I tabellen er det tatt med mulige
utbyggingsarealer og beredskapssituasjonen
knyttet til de ulike alternativene.

Mål/alternativ

Alt. 2.A

Alt. 2.B

Langsiktig areal og transportstrategi/miljøvennlig transport

Bedre vilkår buss og sykkel
Stor miljøbelastning fra vegsystemet
langs E18 på dagstrekning
Stor kapasitet for bil på E18 og
hovedsamleveg
Trafikk fra Slemmestadveien går inn i
tunnel for E18 ved Holmen.
Vegsystem tilpasset lokaltrafikk i Holmen

Bedre vilkår buss og sykkel
Stor miljøbelastning fra vegsystemet langs
E18 på dagstrekning, kortere strekk enn
alternativ 2A
Stor kapasitet for bil på E18 og
hovedsamleveg.
Trafikk fra Slemmestadveien følger lokalveg
mellom Holmen og Nesbru
Vegsystem tilpasset lokaltrafikken i Holmen

Utvikling av Holmen som
lokalsenter

Gode muligheter

Gode muligheter

Attraktive boligområder
Billingstad, Nesbru og Holmen

Stor miljøbelastning/ barrierevirkning fra
E18
Sterkt redusert støy og barriere i Holmen
og mellom Holmen og Nesbru

Miljøbelastning/ barrierevirkning fra
hovedsamleveg Haga - Nesbru
Sterkt redusert støy og barriere i Holmen

Næringsutvikling ved kollektivknutepunkt

Nye næringsareal ved Ravnsborg.
Redusert på Nesbru og ved
Billingstadsletta. Mulighet for
transformasjon. Frigitt trafikkareal i
Holmen. Mulighet for transformasjon ved
Nesbru.

Nye næringsareal ved Ravnsborg. Redusert
på Nesbru og ved Billingstadsletta. Mulighet
for transformasjon. Frigitt trafikkareal i
Holmen.
Mulighet for transformasjon ved Nesbru

Utbyggingsareal

120 380 m2

106 830 m2

Utvikling med identitet, trygghet,
sammen-hengende grønnstruktur

Fjerning av gjennomfarts-trafikk og
omlegging av vegsystem gir gode
muligheter i Holmen og Nesbru

Fjerning av gjennomfarts-trafikk og
omlegging av vegsystem gir gode muligheter
i Holmen og Nesbru

Beredskap

God

God

Figur 7-6: Et neddempet vegsystem ved Holmenkrysset gir gode arealutviklingsmuligheter på
Ravnsborg. Her alternativ 2.A
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8
8.1

Anbefaling
Måloppnåelse

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

kollektivtrafikk og gående og syklende – disse
transportformene får gjennom utbyggingen eget
hovednett som gir rom for kapasitetsvekst og god
framkommelighet uavhengig av trafikk på E18 og
hovedsamleveg. Det er således i planen lagt til
rette for et kollektivsystem som kan ta veksten i

reisende, og med innføring av en målrettet
trafikantbetaling vil mye trafikk overføres til buss
og bane.

I tillegg til målene som er satt opp for prosjektet,
er vurderingen supplert med noen mål fra
Oslopakke 3 som ikke er fanget opp i
prosjektmålene.
Oversikten i tabell 8-1 viser at måloppnåelsen er
god på de prosjektutløsende behovene, men med
en del vesentlige forskjeller mellom alternativene.
For målene om byutvikling og reduksjon i støy,
luftforurensning og barrierevirkning kommer
alternativ 1.B best ut på parsell 1, alternativ 3.C
best ut på parsell 3, mens både alternativ 2.A og
2.B kommer godt ut på parsell 2.
Målet om å ta veksten i persontransport med
kollektivtransport, sykkel og gange kan ikke nås
med de fysiske vegløsningene alene, men krever
et bredere spekter av virkemidler. Utbygging av
E18 vil gi noe kapasitetsvekst for biltrafikk, men
samtidig skjer de største forbedringene for
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Figur 8-1: Vurderingen av måloppnåelse viser at gående, syklende og kollektivtrafikanter får de største
forbedringene. Her 3D-skisse av kollektivterminal, hovedsykkelveg og firefelts hovedsamlegate i sentrum
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Tabell 8-1: Vurdering av måloppnåelse for prosjektmålene og overordnede mål fra Oslopakke 3
Mål

Vurdering av
måloppnåelse

Kommentarer

Bedre fremkommelighet og bedre flyt for
næringstrafikken

God
Liten forskjell
mellom
alternativene

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

God fremkommelighet for sykler og busser, inn til
jernbanestasjonene og parallelt med E18. Løsningen skal
bidra til en bedre trafikkfordeling og samhandling
mellom sykkel, buss og tog.

God
Liten forskjell
mellom
alternativene

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

Bidra til en aktiv byutvikling, med handel, service, bolig
og arbeidsplasser i Holmen og Asker sentrum i den
hensikt å overføre vesentlige deler av transportbehovet
fra privatbil til buss / jernbane.

Redusere støy, forurensning og barriereeffekter som er
skapt av veitrafikk

Krav til god beredskap ved et stengt hovedvegnett skal
oppfylles.

Ta veksten i persontransport med kollektivtransport,
gåing og sykling

Sikkert og universelt utformet transportsystem
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God
Forskjeller mellom
alternativene

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

God
Forskjeller mellom
alternativene

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

God
Forskjeller mellom
alternativene

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

Oppfylles ikke uten
trafikantbetaling
God med
trafikantbetaling

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

God
Liten forskjell
mellom
alternativene

Ny E18 og hovedsamleveg etter dagens standarder gir god måloppnåelse. For gående og syklende vil det bli
spesielt store forbedringer
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8.2

Anbefaling

8.2.1

Videre planlegging av E18 anbefales

E18 Vestkorridoren har i dag økende
fremkommelighetsproblemer både i og utenom
rushtid og forårsaker betydelige miljøproblemer i
vegens nærområde. Uten tiltak vil denne
situasjonen forverres fram mot 2030. Rushtiden
vil bli lengre, og overføring av trafikk til
lokalvegnettet forventes å øke.
Busstrafikken i korridoren påvirkes i stor grad
negativt av framkommelighetsproblemene.
Tilbakeblokkeringer fra kryss og påkjøringsramper
hindrer at bussene kommer fram, også på
strekninger med kollektivfelt. Resultatet er
betydelige forsinkelser i rush. I Asker sentrum
medfører dårlig forbindelse mellom kollektivterminal og hovedvegnett at overgang mellom
transportformene blir tidkrevende.
Miljøproblemene langs dagens E18 er store, og er
et hinder for byutvikling i Asker sentrum, og
generelt for arealutnyttelse langs E18-korridoren.
Statens vegvesen mener derfor at det er behov for
å gjøre tiltak i E18-korridoren i Asker, for å
oppfylle både transportpolitiske, miljømessige og
arealpolitiske mål.
Balansering av mål

En utbygging av E18 som skal løse lokale
miljøproblemer, redusere barrierevirkning og
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legge til rette for mer effektiv arealbruk rundt
knutepunktene vil naturlig ende med løsninger
med en betydelig andel tunnel. Dette gir igjen
behov for en hovedsamleveg over bakken, for
avvikling av lokaltrafikk og som beredskapsveg ved
stengte tunneler på E18, slik at det nye vegsystemet gir et robust og fleksibelt vegnett.
Ny E18 i Asker med tilhørende hovedsamleveg gir
økt kapasitet på det samlede vegnettet. Dette vil
gi bedre framkommelighet både for
næringstransport og persontransport. Rushtiden
vil bli kortere enn i dag, og gjennomsnittlig
hastighet i rushperioden vil bli høyere. Ulempen
er at dette også kan medføre mer biltrafikk over
tid, som kan gi samme eller dårligere
fremkommelighet enn i dag, dersom ikke veksten
bremses.
Det er derfor lagt vekt på at de største
forbedringene i prosjektet skal skje for kollektivtransport, gående og syklende. Ny bussveg og
kollektivterminal gir bedre framkommelighet i
rush, forutsigbar framføringshastighet uavhengig
av trafikksituasjonen på E18 og mulighet for en
betydelig kapasitetsvekst for buss. I tillegg legges
det bedre til rette for overgang mellom
transportformene ved Asker stasjon, som er et
viktig knutepunkt i korridoren. Dersom disse
investeringene følges opp med et godt rutetilbud,
mener Statens vegvesen at kollektivtrafikken vil
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bedre sin konkurransedyktighet sammenliknet
med bil.
Beregningene av prissatte konsekvenser viser at
kollektivtrafikken og næringstransport får om lag
2/3 av prosjektets nytte. Trafikantbetaling i form
av bompenger vil bidra til å gjøre denne andelen
enda høyere, og bidra ytterligere til å styrke
kollektivtrafikkens konkurranseevne.
Arealutvikling

Asker er pekt ut som en byområdene det skal
satses på i Regional arealplan for Oslo og
Akershus. En viktig forutsetning for at Asker skal
kunne ta sin andel av veksten i regionen, er
imidlertid at E18 legges i tunnel gjennom hele
eller deler av kommunesenteret, slik at
utbyggingspotensialet nær knutepunktet Asker
stasjon kan realiseres. E18 i tunnel forbi sentrum
vil gi bedre miljøforhold som har betydning for
utbyggingen av Føyka-området og andre deler av
tettstedskjernen, samtidig som det legges til rette
for transformasjon i store, knutepunktsnære
arealer sør for dagens E18. Sammen med et
forsterket kollektivknutepunkt, med ny terminal
og gode gang- og sykkelforbindelser, legger dette
grunnlaget for en miljøvennlig byutvikling rundt
Asker sentrum. Kommunen har selv beregnet at
ny E18 vil gi grunnlag for en økning på 3000
arbeidsplasser og 2900 bosatte rundt
kollektivknutepunktet Asker stasjon,
sammenliknet med 0-alternativet (47).
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I østre deler av Asker foreligger det også
betydelige planer om utbygging av arealer rundt
Holmen, Nesbru, Billingstad og Slependen,
gjennom transformasjon og fortetting.
Kollektivandelen i disse områdene er pr i dag for
lav. Statens vegvesen ser behov for å bygge opp
en tydelig og effektiv kollektivstruktur med lokale
knutepunkter i dette framtidige bybåndet.
Foreslått bussveg vil ha stor kapasitet, og gir
mulighet for et høystandard busstilbud med god
frekvens og regularitet. Bussvegen og hovedsykkelvegen vil ligge som den sentrale, sammenbindende aksen gjennom bybåndet og bidra til at
veksten i disse områdene kan skje uten at
personbiltrafikken øker.
Konklusjon

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

123134-PLAN-RAP-008

Figur 8-2: 3D-illustrasjon av nytt lokalvegnett, bussveg og sykkelveg langs Neselva, alternativ 2.A
at målet om 0-vekst i privatbilismen nås også når
bompengeperioden er over.
8.2.2

Anbefaling av alternativ

Parsell 1 E18 Drengsrud-Høn

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

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien

Med valg av alternativ 1.B med fullt kryss på
Fusdal på parsell 1, er det alternativ 3.A og 3.C

SIDE 212

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

framkommelighet inn til ny terminal ved Asker
stasjon. Statens vegvesen anbefaler derfor å gå
videre med alternativ 3.A for å sikre
kollektivtrafikkens framkommelighet.
Statens vegvesen anbefaler alternativ 3.A med
kollektivfelt langs dagens veg for parsell 3
Røykenveien.

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

Ved en etappevis utbygging kan alternativ 1.B
forbi sentrum bli realisert før utbyggingen på
parsell 3. Det vil da være viktig å kunne
gjennomføre kollektivtiltak for å sikre
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Parsell 2 E18 Høn-Slependen

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

8.2.3

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

For å nå målene i NTP, Oslopakke 3 og Klimameldingen om å tilby et effektivt og miljøvennlig
transportsystem, er det ikke tilstrekkelig med
ensidig utbygging av ny og endret infrastruktur for
transport. Et mål i klimaforliket er at veksten i
persontransport skal tas med kollektive transportmidler, sykling og gåing. Styring og regulering av
transportkapasitet og utnytting av arealene rundt
knutepunkter blir i tillegg vesentlig.
Ønsket om å tilrettelegge for byutvikling og
redusere trafikkskapte miljøproblemer har ført til
at alternativene for ny E18 gjennom Asker har en
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betydelig tunnelandel. Som følge av sikkerhetskravene som gjelder for nye tunneler, vil en
utbygging av ny E18 gi noe økt kapasitet for trafikk
på ny og avlastet veg. I det videre planarbeidet vil
det sees på løsninger som kan begrense
kapasitetsveksten, for eksempel gjennom å
begrense kapasiteten på lokal hovedsamleveg i
normalsituasjon.
Trafikkmodellberegningene for ny E18, som er
gjort uten vesentlig økning i trafikantbetaling i
Vestkorridoren sammenliknet med alternativ 0,
viser at det blir noe trafikkøkning som følge av et
bedre vegnett. Den foreslåtte utbyggingen vil på
kort sikt gi bedre fremkommelighet for bilreiser i
E18- korridoren og avlaste øvrig vegnett i Asker
for trafikk. På lengre sikt kan økt kapasitet legge til
rette for mer biltrafikk, som kan gi samme eller
dårligere fremkommelighet enn i dag, dersom ikke
veksten bremses.
Beregningen av klimautslipp viser at ny E18 uten
trafikantbetaling vil medføre en økning av utslipp,
til tross for at bedre trafikkflyt gir vesentlig
reduksjon i utslippene pr kjøretøy. For å oppnå
vedtatte klimamål, må det derfor tas i bruk
sterkere virkemidler for å bremse veksten i
biltrafikken.
Analysene som så langt er gjort av trafikantbetaling for å sikre finansiering av prosjektet, viser
at trafikken med privatbil vil gå vesentlig ned
sammenliknet med 0-alternativet. Samtidig vil
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Figur 8-3: Alternativskart anbefalt løsning, med alternativ 1.B, 3.A og 2.A.
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kollektivandelen øke betydelig. Dette viser at
restriktive tiltak kan gi økt måloppnåelse. Med
skissert nivå på trafikantbetaling oppnås vesentlig
reduserte klimautslipp – både antall kjøretøyer og
utslipp pr. kjøretøy reduseres sammenliknet med
0-alternativet.
Det er i stor grad lokale myndigheter som har
ansvaret for å iverksette nødvendige restriksjoner,
som for eksempel strengere parkeringsregulering
og tidsdifferensiert trafikantbetaling. Statens
vegvesen mener at utbygging av bedre kollektivtilbud med tog, bane og buss sammen med
fortetting rundt viktige knutepunkter legger til
rette for å kunne ta i bruk sterkere restriksjoner
på bruk av bil. Foreliggende plan for E18 Asker
omfatter blant annet tiltak som øker kapasitet og
bedrer fremkommelighet for buss.
For å sikre en god måloppnåelse må vegtiltakene
kombineres med samordnet areal- og
transportplanlegging og sterkere virkemidler for å
begrense biltrafikken. En målrettet trafikantbetaling vil være et av de viktigste virkemiddelene
for å unngå videre vekst i privatbilismen.

Figur 8-4: Kapasitet og framkommelighet for buss vil bedres vesentlig med ny E18. Her fra ny
kollektivterminal ved Asker stasjon

En bompengeordning kan i dagens lovverk ikke
være permanent. For å oppnå mål om nullvekst i
privatbilisme også utover bompengeperioden,
forutsettes en lovendring som gjør det mulig å
etablere en form for permanent vegprising.
Eventuelt må det utformes et finansieringsopplegg
med hjemmel i forskrift om køprising.
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