
 1 

SAKSFREMLEGG 
 

Godkjent av: 

Saksbehandler:  

 

Toril Skovli 

Arkiv: 143  

Arkivsaksnr.: 15/1346   

 

 

Forslag til  

Kommunedelplan for ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei gjennom Asker 

1. gangs behandling 

 

Rådmannen anbefaler plan, samferdsel og næringsutvalget å innby formannskapet til å fatte slikt 

v e d t a k: 

 

1. Kommunedelplan for E18 - korridoren i Asker, med alternativene 1B, 2A, 3A og 

3C utlegges til offentlig ettersyn i henhold til Pbl § 11.14 

2. Prosjektet forutsettes optimalisert i forbindelse med regulering, blant annet for å 

redusere arealbeslag i kryssområdene Oreholt/ Drengsrud og Fusdal, samt 

fastsette antall felt på hovedsamlevei gjennom kommunen 

3. Endelig løsning for Røykenveien, mellom Fusdal og Bondibroen/ Gullhella, 

samordnes med arbeidet med kommunedelplan for Asker sentrum som 

igangsettes i 2017, og fastsettes ved regulering av E18 

  

 

 

 
 

1. Sammendrag og konklusjon 

1.1 Hva saken gjelder. 
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E18 gjennom Asker inngår i planarbeidet for Vestkorridoren (E18 mellom Framnes i Oslo og Asker 

sentrum). Veistrekningen er en svært viktig nasjonal transportkorridor, samtidig som E18 er den 

sentrale transportåren for lokal og regional trafikk vest for Oslo. E18 deler samtidig de sentrale 

deler av Asker kommune i to. 

Det er utarbeidet et betydelig materiale i forbindelse med kommuneplanprosessen, se 

dokumentoversikt i vedlegg. 

Saken gjelder forslag til kommunedelplan E18 med bussgate og sykkelvei, hvor Asker kommune 

skal ta stilling til traséalternativer og formannskapet inviteres til å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn. 

 

1.2 Rådmannens konklusjon 

Osloregionen står overfor en betydelig befolkningsvekst og næringsutvikling. Dagens 

transporttilbud må utvikles for å håndtere denne veksten. For å lykkes med å løse økt 

transportbehov med kollektivtransport og sykkel/ gange, er det avgjørende at nye arbeidsplasser 

lokaliseres på «rett plass» og at nye boligkonsentrasjoner lokaliseres nær høystandard 

kollektivtilbud. 

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei løser lokale miljøproblemer, reduserer 

barrierevirkning og legger til rette for en effektiv arealbruk rundt Asker sentrum og Holmen. 

Tunnel under sentrumsområder legger grunnlaget for en miljøvennlig byutvikling basert på at 

transportbehovet kan dekkes med tog, buss, sykkel og gange.  

Det er i planforslaget lagt stor vekt på å bedre infrastrukturen for kollektivtransport, sykkel og 

gange. Ny bussvei gir forutsigbar reisetid og muliggjør en betydelig kapasitetsvekst for buss. 

Busstransport har bedre flatedekning enn tog, og er et nødvendig supplement til den stive 

jernbanestrukturen. Med en effektiv kollektivterminal sentralt plassert i Asker, oppnår man gode 

overgangsmuligheter mellom sykkel, buss- og tog. Bussveien vil få nærmest ubegrenset kapasitet, 

er planlagt gjennom hele Asker og Bærum og kan håndtere fremtidig transportbehov. 

Hovedsykkelvei gjennom hele kommunen knyttes til eksisterende gang- og sykkelveinett og danner 

derved et finmasket tilbud for fotgjengere og syklister. 

Ved å etablere en enhetlig veistandard gjennom hele transportkorridoren fra Asker og gjennom 

Oslo, oppnås en mer balansert trafikkavvikling og bedre trafikksikkerhet. Med en oppgradering av 

E18 vil regionen få et godt transporttilbud, samt gode forbindelser til andre regioner, landsdeler og 

ut av landet.  

Planarbeidet har pågått siden 2011. Vegvesenet har samarbeidet med kommunen gjennom 

prosjektmøter og dialog forøvrig. Statens vegvesen har jevnlig orientert om status i politiske møter, 

noe som har gitt innblikk i problemstillinger og løsningsvurderinger underveis i prosessen. 

Vegvesenets anbefaling er i stor grad omforent med kommunen; tunnel under jernbanen i Asker 

sentrum (1B) gir den beste løsningen for knutepunktsutvikling, mens tunnel fra Holmen til Nesbru 

(alternativ 2A) skjermer Holmen og leder gjennomgangstrafikk fra Slemmestadveien raskt inn på 

E18. Som løsning for Røykenveien, anbefaler Statens vegvesen alternativ 3A; Røykenveien i 

dagens trasé supplert med kollektivfelt (til sammen 4 felt), mens Asker kommunestyre har vedtatt 

at dagløsning ikke er ønskelig. Vegvesenet varslet innsigelse dersom denne løsningen ikke medtas i 

den videre planprosessen. Rådmannen anbefaler derfor at både alternativ 3A og 3C utlegges til 

offentlig ettersyn, og vedtas. Derved avsettes tilstrekkelig areal til en bred alternativvurdering. 

Endelig løsning for Røykenveien fastsettes i reguleringsplan for E18, men vurderes først i 

sammenheng med kommunedelplan for Asker sentrum (oppstart i 2017), hvor arealutvikling i 

Fusdal/ Bondiområdet inngår. På denne måten sikres en helhetlig planlegging for veisystem og 

arealutvikling fra Fusdal til Bondibroen uten at planprosessen forsinkes. 
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Planbestemmelsene beskriver krav til optimalisering i reguleringsplan (neste plannivå). Blant annet 

skal ny E18, lokalveier, bussvei og anlegg for gående og syklende bearbeides videre for å redusere 

barrierevirkning, støy og arealbeslag, i sammenheng med stedets kvaliteter og utviklingspotensial. 

Planbestemmelsene stiller også krav til estetisk utforming og arkitektur, særlig for bro-utformingen.  

Det er i dag et betydelig antall boliger med utendørs støynivå over 55 dB langs E18-korridoren. 

Med planenforslagets omfattende skjermingstiltak (murer, voller og støyskjermer) vil støy- og 

forurensingsnivåene reduseres betraktelig. Nytt veianlegg vil redusere ferdselsbarrier for syklende 

og gående ved at lokk eller brede broer etableres. 

Det er krevende å planlegge og gjennomføre et så stort anlegg, med nye konstruksjoner, utvidelse 

av motorvei-traseen, etablering av bussvei og hovedsykkelvei i tillegg til ombygging av 

lokalveinettet. Prosjektet vil medføre innløsning av inntil 66 boliger, 1 bensinstasjon og inntil 23 

næringsbygg. Det blir viktig å gi grunneiere løpende informasjon om selve prosessen og 

lovbestemmelse for grunnerverv. Grunnerverv vil bli håndtert av Statens vegvesen i henhold til 

gjeldende lovverk. Imidlertid er det viktig å være klar over at grunnerverv er knyttet til vedtatt 

reguleringsplan. 

Asker kommune legger stor vekt på at ny E18 muliggjør byutvikling i henhold til «Regional plan 

for areal og transport for Oslo og Akershus» vedtatt i desember 2015, der Asker sentrum er definert 

som regional by, og der bybåndet mellom Asker og Oslo er definert som prioritert vekstområde. 

Rådmannen anbefaler planforslag med alternativ 1B (tunnel mellom Drengsrud og Fusdal), 2A 

(tunnel mellom Holmen og Nesbru), 3A (kollektivfelt langs Røykenveien) og 3C (Røykenveien i 

tunnel fra Lensmannslia) utlagt til offentlig ettersyn, med forutsetning om videre bearbeiding og 

optimalisering i reguleringsfasen. Endelig kommunedelplan vil kunne omfatte både 3A og 3C for å 

sikre areal til en helhetlig arealvurdering, som anbefalt av vegvesenet. Endelig trasé for 

Røykenveien fastsettes i reguleringsplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. 

Ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei er et enormt stort og krevende tiltak, hvor 

gjennomføringen vil prege Askersamfunnet i mange år. Tiltaket er imidlertid nødvendig for å 

ivareta veksten i kommune på en god måte. Planforslaget er basert på statlig planretningslinje for 

samordnet bolig, areal og transportplanlegging. Planforslaget ivaretar alle de definerte 

målsetningene fra planprogrammet og fra Oslopakke 3, forutsatt at aktiv styring av 

personbiltrafikken iverksettes. 

 

 

2. Bakgrunn for saken. Saksopplysninger 

2.1 Bakgrunn for saken 

E18 Vestkorridoren har i dag økende fremkommelighetsproblemer og forårsaker betydelige 

miljøproblemer i veiens nærområde. Uten tiltak vil denne situasjonen forverres fram mot 2030. 

Rushtiden vil bli lengre, og overføring av trafikk til lokalveinettet 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 hovedveinett at overgang mellom transportformene 

blir tidkrevende. 

Miljøproblemene langs dagens E18 er store, og er til hinder for tettstedsutvikling i Asker sentrum 

og Holmen, og generelt for arealutnyttelse langs E18-korridoren. 

Statens vegvesen har, med bakgrunn i ovenstående utfordringer, utarbeidet forslag til 

kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, dette for å oppfylle transportpolitiske, 

miljømessige og arealpolitiske mål. 
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2.2 Rammer og retningslinjer (jfr vedlegg 3, Planbeskrivelse s 41-49) 

Nasjonal transportplan: 

 Mål om at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med miljøvennlige 

transportformer som kollektivtransport, sykkel og gange. 

 De eksisterende bypakkene vil i løpet av perioden erstattes med nye helhetlige 

bymiljøavtaler innenfor et felles rammeverk 

 Gode knutepunkt er en vesentlig del av et godt kollektivtransportsystem og viktige element i 

reisekjeden 

 Økt sykkelandel fra dagens 4 % til 8 % 

 Følge opp Klimameldingens målsetninger i Oslopakke 3 (valg av prosjekter som skal inngå) 

Najonale retningslinjer: 

 Krav om samordnet areal- og transportplanlegging 

 Retningslinje for støy og luftforurensing 

 Retningslinje for barn og unges interesser 

Regionale planer: 

 Areal og transportplan for Oslo og Akershus. 

Kommunale planer: 

 Kommuneplan 

 Kommunedelplan Holmen-Slependen  

 Energi- og klimaplan 

 Sykkelstrategi 

Vegvesenet skriver i sitt planforslag: «Prosjektet E18-korridoren i Asker tilrettelegger for et bedre 

transportsystem, med fokus på kollektiv- og sykkeltransport langs korridoren og byutvikling rundt 

kollektivknutepunktene. Prosjektet er også et lokalmiljøprosjekt som skal redusere barrierevirkning, 

støy og lokal forurensing.» 

 

2.3 Beskrivelse av planforslaget (jfr vedlegg 3, Planbeskrivelse s. 50-70) 

Innsendt planforslag består av plankart, bestemmelser, konsekvensutredning, risiko og 

sårbarhetsanalyse, samt en rekke tekniske utredninger. 

Planområdet strekker seg langs E18 fra og med Oreholtkrysset på Drengsrud i vest til Slependen i 

øst. I tillegg omfattes nordre del av Røykenveien og nordøstre del av Slemmestadveien for å 

tilrettelegge for tilkoblinger til ny E18. Planområdet omfatter også Holmen og Nesbru, samt Fekjan 

og Billingstadsletta.  

Et av hovedmålene for utbygging av ny E18 er å forbedre framkommelighet for kollektivtrafikken. 

I planarbeidet for E18-gjennom Asker foreslås det derfor et hovedprinsipp med en gjennomgående 

bussvei som er skilt fra trafikkstrømmene på E18. Bussveien er ment å fungere både for 

ekspressbusser og lokalt stoppende busser. Bussveien vil ikke være tilgjengelig for andre kjøretøyer 

enn buss. Bussveien vil ha planskilte kryssinger bortsett fra mindre adkomstveier. Her legges det 

imidlertid opp til lysregulering som prioriterer bussene. 

Som en del av prosjektet er det utarbeidet et forslag til ny kollektivterminal i Asker med direkte 

tilkomst til Asker stasjon/ sentrum. Det er sett på to ulike plasseringer, avhengig av veiløsningen 

for E18. I begge løsninger er terminalen dimensjonert for 20 busser. Det skal tilrettelegges for 

sykkelparkering, drosjer og kyss&adjø på terminalområdet. 
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Det er planlagt en gjennomgående hovedsykkelvei fra Drengsrud til Slependen. Sykkelveien er 

planlagt med bredde 5,5 m, inklusive fortau. Økt bredde på trafikkerte strekninger vil bli vurdert i 

reguleringsfase. Hovedsykkelveien vil krysse planskilt med alle veier med stor trafikk. Kun enkelte 

kryssinger av lokale veier uten gjennomgangstrafikk vil skje i plan. 

Planforslaget innebærer tunnel under kommunesenteret Asker og Holmen lokalsenter, noe som 

bidrar til en aktiv byutvikling, med handel, service, bolig og arbeidsplasser i den hensikt å overføre 

vesentlige deler av transportbehovet fra privatbil til buss / jernbane. 

Planen legger Miljøverndepartementets retningslinjer for støy til grunn, og inkluderer derfor 

skjermingstiltak som murer, voller og støyskjermer. Tunnelstrekninger og lokk/ brede broer er 

planlagt for å redusere støy, forurensning og barriereeffekter, samt bedre trafikksikkerheten for 

myke trafikanter. 

Ny E18 planlegges som hovedvei H7 med fartsgrense 80 km/t. Sikkerhetskrav i tunneler er 

dimensjonerende for planlagt kapasitet på E18. Øst for Fusdal tilsier trafikkmengden 3+3 felt i 

tunnel, noe som medfører at vei i dagen også har 3 felt i hver retning fra Fusdal til Slependen (mot 

5 felt for ordinær biltrafikk i dag, tre vestgående og to østgående). Denne veistandarden sikrer en 

enhetlig veistandard gjennom hele Oslo-området, bedre fremkommelighet og bedre flyt for 

næringstrafikken. Ny E18 med tilhørende hovedsamlevei gir imidlertid økt kapasitet på det samlete 

veinettet. For å holde vekst i personbiltrafikk nede, påpeker vegvesenet at aktiv styring av trafikken 

med f eks trafikantbetaling må tas i bruk. 

Hovedsamlevei skal fungere som omkjøringsvei for E18 ved stengt tunnel og skal i utgangspunktet 

ha 2+2 felt. Det kan imidlertid bli aktuelt å bygge hovedsamleveien med 1+1 felt på hele eller deler 

av strekningen ut fra et ønske om å redusere tilgjengelig kapasitet for privatbil. 

Nødvendig omlegging av lokalveier og gang- og sykkelforbindelser inngår også i planforslaget. 

Planbestemmelsene fastsetter krav om optimalisering av Ny E18, lokalveier, bussvei og anlegg for 

gående og syklende ved regulering, blant annet for å redusere barrierevirkning, støy og arealbeslag. 

Lokalveisystemet primært utformes med gateprofil, med trafikksikre fotgjengerkryssinger. Krav til 

vassdragene, kulturminner og turveier er definert. I tillegg til optimalisering, er rekkefølgekrav 

definert i planbestemmelsene. 

 

 

3. Tidligere behandling. Behandling i utvalg 

3.1 Tidligere behandling 

- Formannskap 30. august 2011. Sak: Behandling av forslag til planprogram (79/11) 

- Formannskap 18. desember 2012. Sak: Behandling av rapport fra innledende fase (212/12) 

- Formannskap 8. oktober 2013. Sak: Revidert planprogram pga utvidet planområde (117/13) 

- Kommunestyre 1. april 2014. Sak: Innledende silingsprosess (56/14) 

Vedtak:  
Parsell Høn-Drengsrud:  

Formannskapet anbefaler at alternativene 1.3 (E18 som dagløsning forbi Hagaløkka, tunnel 

Lensmannslia - Fusdal) og 3.1 (Røykenveien som dagløsning i ny trasé over Fusdal) ikke 

utredes videre  
Formannskapet anbefaler at alternativ 1.2 (Tunnel mellom Lensmannslia og Høn) blir med i den 

videre prosess. 

Parsell Slependen-Høn:  

Formannskapet tar notat «Vurdering av alternative veikonsepter på parsell Slependen-Høn» til 
orientering 

Formannskapet viser til planprogrammets veialternativer og påpeker at en løsning med E18 i 

dagen mellom Slependen og Høn ikke er ønskelig (alternativ 2.1) 
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Formannskapet viser til innspill fra kontaktgruppe Holmen Slependen og aksjonsgruppe for E18 

i tunnel, og har forståelse for ønsket om tunnel i området Slependen-Nesbru, men ser et slikt 
konsept lite forenlig med planer for E18 gjennom Bærum og øvrige tunnelløsninger i Asker. 

- Kommunestyre 10. juni 2014. Sak: Prinsipper for finansieringsmodell (80/14) 

Vedtak: 

- Asker kommune gir sin prinsipielle tilslutning til at det kan arbeides videre med delvis 

bompengefinansiering av E18 Vestkorridoren med utgangspunkt i utredningen «Finansiering av E18 
Vestkorridoren» datert Statens vegvesen 27.2.2014. 

- E18 er en av landets viktigste nasjonale og regionale veier. Det er derfor rimelig å forvente en 

vesentlig høyere finansieringsandel enn 20 % fra Statens side. 

- Asker kommune anmoder om at endelig bompengeutredning fastsetter en utbyggingsrekkefølge 

basert på størst nytteverdi for kollektivfremkommelighet og byutvikling. 

- Endelig bompengeutredning må vie lokalisering av bomstasjonene særlig oppmerksomhet, slik at 

uønsket gjennomkjøring på boligveier, forbi skoler og andre trafikkømfintlige områder unngås, slik 

at trafikksituasjonen rundt Asker sentrum ikke vanskeliggjøres, og slik at lokaltrafikken internt i 

kommunen ikke rammes. 

- Asker kommune forutsetter at finansieringen sikrer en kontinuerlig anleggsgjennomføring av E18 

mellom Lysaker og Drengsrud, med fokus på rask fremdrift. 

- Asker kommune støtter prinsippet som er lagt til grunn om at det ikke skal etableres nye bomsnitt før 

ny vei er etablert. 

- Kommunestyre 14. april 2015. Sak: Silingsprosess i forkant av planbehandlingen (35/15) 

Vedtak: 
Parsell 1: Høn-Drengsrud: 
Alternativene 1.4A (nå 1A) og nytt alternativ med tunnel under jernbanen (nå 1B) utredes videre 

mot planforslag. For Røykenveien utredes alternativ 3.2 (nå 3B) tillegg til en tunnelløsning som er 

tilpasset fullt kryss på Fusdal (nå 3C) 
Alternativene 1.2 (tunnel fra Lensmannslia til Høn), 1.4C (to tunneler og ringvei i sentrum) og 3.0+ 

(nå 3A) anbefales ikke utredet videre 

Parsell 2: Slependen- Høn: 
Alternativ 2.2 (nå 2A) og 2.3 (nå 2B) blir med i den videre prosess, begge med Syverstaddiagonal 

som tverrforbindelse mellom Slemmestadveien og E18 

Alternativene 2.1 (E18 som dagløsning Haga-Slependen) og 4.2 (kulvert gjennom Holmen) utredes 

ikke videre 
Parsell 4 utgår som egen parsell i planmaterialet, i og med at alternative løsninger ikke er definert 

videreført 

- Formannskap 20. oktober 2015. Sak: administrasjonen orienterer om planen  

- Plan, samferdsel, næringsutvalg 17.12.2015. Sak: Vegvesenet overleverer planforslaget og 

gir en orientering om innhold og anbefaling. 

 

3.2 Medvirkning og videre prosess 

3.2.1 Medvirkning i planprosessen 

Statens vegvesen og Asker kommune har organisert åpne møter, idedugnad med inviterte 

organisasjoner og jevnlige møter med kontaktgrupper for velforeningene i området (til sammen 11 

møter). Asker kommunes administrasjon har avholdt 3 møter med næringslivet og 2 møter med 

direkte berørte nabolag. Møter med enkeltpersoner/ bedrifter er gjennomført etter anmodning fra 

disse. 

Møtereferater er tilgjengelig på kommunens nettside: www.asker.kommune.no/E18  

 

3.2.2 Medvirkning i høringsperioden 

http://www.asker.kommune.no/E18
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I høringsperioden vil det bli lagt opp til to åpne møter; et i Asker sentrum og et i Holmenområdet. 

Separate møter med de to etablerte kontaktgruppene og næringslivet vil avholdes. I tillegg vil 

rådmannen tilstrebe å etablere «utstilling» av planmateriale på Servicetorget, Asker bibliotek, 

Heggedal innbyggertorg og Holmensenteret. 

 

3.2.3 Videre prosess 

Asker kommune har som mål at kommunedelplan for E18 blir vedtatt i 2016. 

Reguleringsarbeidet kan starte når strekningen er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2029, 

Statens vegvesen avgjør oppstartstidspunkt. Når reguleringsplan er vedtatt av Asker kommunestyre, 

igangsettes arbeidet med grunnerverv, innhenting av anbud og deretter selve anleggsdriften. 

 

 

4. Alternative løsninger (jfr planbeskrivelse s. 13–21 og s. 71-89) 

 
Toløps-tunnel under Hagaløkka, lengde 500 m. Det 
etableres nye bruer over jernbanen og Askerelva sør for 
eksisterende bruer, og E18 går deretter inn i en ny toløps-
tunnel mellom Lensmannslia og Asker vgs, lengde 1 km. 
«Halvt kryss» på Fusdal, som i dag. 
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. Kobling med alternativ 2B krever fire felt 

vestover. Det er derfor to varianter av alternativ 1A ved Hønsjordet, med ulikt antall felt i vestgående retning. De to 
variantene har sykkelvei henholdsvis nord og sør for E18. 
 

 
Tunnel under jernbanen, fra Drengsrud til Fusdal, ca 1,75 
km. E18 har seks felt på strekningen, da løsningen krever 
at ramper fra Drengsrud er gjennomgående til 
Fusdalkrysset. Tunnelene vil ha to separate løp. I øst 
etableres et fullt kryss på Fusdal, med ramper både 
vestover og østover. Sør for Hønsjordet etableres en bred 
bru for gang- og sykkeltrafikk ved Undelstad og et lokk 
over E18 ved Høn, om lag 135 meter langt. Disse demper 
barriereeffekten og gir mulighet for kryssing. 

 
Tabellen angir lengde veianlegg, broer/lokk, innløsningsbehov og kostnader for parsell 1: 

Mengde  Alternativ 1.A  Alternativ 1.B  

Veilengde E18 (m)  3415  3445  

- derav bru (m)  210  0  

- derav tunnel/lokk (m/%)  1750 / 51%  1825 / 53%  

Veilengde hovedsamlevei (m)  2530  2780  
- derav bru (m)  434  380  

- derav tunnel/lokk (m/%)  36 / 1%  36 / 1%  

Lengde bussvei (m) 3300  3180  

Lengde hovedsykkelvei (m) 2960  3050  

Innløsning eiendommer  6 eneboliger 1 bensinstasjon 3 
kontor/næring  

15 eneboliger 1 kontor/næring  

Anleggskostnad (mill. kr)  6 900  7 250  
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Tabellen angir lengde veianlegg, broer/lokk, innløsningsbehov og kostnader for parsell 3: 
Mengde  Alternativ 3.A  Alternativ 3.B  Alternativ 3.C  
Veilengde fv. 167 (m)  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  

 

 
I alternativ 2A vil E18 følge dagens trasé på strekningen fra 
Hønsjordet og fram mot Grønlia. Fra Hønsjordet til Grønlia 
blir det 6-felts vei. Dagens vei har 4/5 felt for bil og 1 for 
kollektiv. Bussvei og sykkelvei sør for E18 vil medføre 
inngrep i bebyggelsen.  
Rett vest for Grønlia knyttes Slemmestadveien til E18 
(Syverstaddiagonalen), noe som medfører 4+4 felt frem til 
Holmen.  
Rett vest for dagens Holmenkryss går E18 går inn i en 1,1 
km lang tunnel fram til Nesbru. Tunnelen bygges med to 
løp med 3 felt i hvert. Mellom Nesbru og Slependkrysset vil 

det bli 4+4 felt som dagløsning. Frem til tunnel mot Sandvika (Sandvikstunnelen), med påhugg under Sandviksveien, 
like øst for krysset med Slependveien.  

Fra Holmen til Nesbru blir det hovedsamlevei med 4 felt (ev. 2 felt) i dagens E18-trasé. Ved Nesbru etableres 
rundkjøring med forbindelse til Billingstadsletta. Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil kunne passere. Det 
etableres lokk over E18 ved Hofstad skole og Holmen kirke, samt korte lokk/brede gangbruer ved Grønlia og 
Ravnsborg. 

 

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

Røykenveien alternativ 3B utvides til fire felt i 
dagens trasé fra Lensmannslia til tunnelpåhugg ved 
brannstasjonen. Både sentrumsrettet trafikk og 
E18-trafikk ledes ned i tunnelen fram til Fusdal. 
Tunnelen har to løp og blir 640 m lang. 

Røykenveien alternativ 3C utvides til fire felt i ny 
trasé fra rundkjøringen med Lensmannslia til 
tunnelpåhugg vest for brannstasjonen. Dagens 
Røykenvei knyttes til Bleikerveien som lokalvei.  
Tunnelen har to løp og blir 1,0 km lang. Den 
munner ut i skråningen nord på Jørgensløkka, like 
ved nytt kryss på E18. 
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I alternativ 2B vil E18 følge dagens trasé mellom 
Hønsjordet og Haga. Her vil det være 3 felt i østgående 
retning, og 4 felt i vestgående retning. Tunnelen starter 
ved Haga og munner ut ved Nesbru, lengde 2,5 km. 
Tunnelen bygges med to løp med 3 felt i hver. Løsningen 
for E18 mellom Nesbru og Slependen er identisk med 2A. 
Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i 
Slemmestadveien, krysser jordet og går i tunnel (190 m) 
under Syverstad gård fram til sammenkobling med 
hovedsamleveien. Billingstadsletta beholdes som tofelts 
vei fram til ny adkomst til IKEA og næringsarealene langs 

Billingstadsletta, hvor det er avsatt fire felt fram til Nesøyveien.  
Fekjan stenges for gjennomkjøring, kun buss vil kunne passere. Det etableres lokk/ brede gangbroer over E18 ved 
Hofstad skole, Holmen kirke, Grønlia og Ravnsborg. 

 
Tabellen angir lengde veianlegg, broer/lokk, innløsningsbehov og kostnader for parsell 2: 
Mengde  E18 alt. 2.A  E18 alt. 2.B  Slependkrysset  
Veilengde E18 (m)  4310  4270  1020  

- derav bru (m)  280  210  0  

- derav tunnel/lokk (m/%)  1350 / 31%  2894 / 67%  100/ 10%  

Veilengde hovedsamleveg 
(m)  

2120  2820  1790  

- derav bru (m)  56  0  230  

- derav tunnel/lokk (m/%)  18 / 0%  73 / 4%  0  
Lengde bussvei (m) 4975  5215  1320  

Lengde hovedsykkelvei (m) 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  

 

 

5. Konsekvensutredning  

Vegvesenet har gjort et grundig utredningsarbeid og utarbeidet en rekke tekniske rapporter og 

fagnotater. I forbindelse med konsekvensutredning, er det utarbeidet følgende rapporter: 

 Temarapport landskapsbilde 

 Temarapport kulturmiljø 

 Temarapport naturmiljø 

 Temarapport nærmiljø og friluftsliv 

 Temarapport naturressurser 

 Temarapport lokal og regional utvikling 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Teknisk- økonomisk plan 

 

Temaene inngår i rapporten «Planbeskrivelse med konsekvensutredning» (vedlegg 3, s132-187), 

hvor også støy- og luftforurensing (s 112-120) og samfunnsøkonomisk analyse (s 121-198) er 

omtalt. Samlet analyse av konsekvensene for de ulike alternative står beskrevet på sidene 196-198. 

ROS-analysen er gjort på et overordnet nivå, med fokus på hendelser som er spesielle for anlegget. 

Ekstra sikkerhetstiltak i tunnelene må vurderes for å unngå kødannelser og møteulykker 

(Syverstaddiagonalen). Syverstaddiagonalens tilkobling til E18 krever fravik. Askertunnelen er 

brattere enn 3 % og sikringstiltak må vurderes. Byggegrop for løsmassetunnel under sporområdet 

ved Asker stasjon betegnes som utfordrende. 
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I samfunnsøkonomisk analyse (Planbeskrivelse s 131, vedlegg 3) peker Statens vegvesen på tre 

forhold som ikke fanges opp i metodikken, og som trekker i retning av at prosjektets netto 

nyttegevinst kan være større enn beregnet: 

- Nyskapt sykkeltrafikk og medfølgende helsegevinster 

- Virkning av et mer forutsigbart veinett for næringstransport 

- Virkning av et mer forutsigbart veinett for kollektivtransport 

Et konsentrat av alternativvurdering finnes i vedlegg 5, mens vurderingene fra konsekvensutredning 

er vist i vedlegg 3, Planbeskrivelsens s 188-207. 

Utredning av lokal og regional utvikling (s 199-207) inngår ikke i den samfunnsøkonomiske 

analysen, men inngår i vurderingsgrunnlaget for vegvesenets endelige anbefaling (s 208-215). 

 

6. Vegvesenets vurdering og anbefaling 

6.1 Vurdering av måloppnåelse 

Etter en samlet analyse av konsekvensutredning, samfunnsøkonomisk analyse, regional og lokal 

utvikling og måloppnåelse anbefaler vegvesenet videre planlegging av E18 med bussvei og 

sykkeltrasé.  
Tabellen viser sammenstilling av måloppnåelsen for prosjektmålene og overordnete 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 trafikk-
fordeling 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.  

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.  

Redusere støy, forurensning 
og barriereeffekter som er 
skapt av veitrafikk  

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.  
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Krav til god beredskap ved et 
stengt hovedvegnett skal 
oppfylles.  

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 omkjørings-
muligheter på hovedsamleveg. Dersom hovedsamleveg 
reduseres til 1+1 i videre planlegging, vil sårbarheten i 
vegsystemet bli noe større.  

Ta veksten i persontransport 
med kollektivtransport, gåing 
og sykling  

Usikker 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.  

Sikkert og universelt 
utformet transportsystem  

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  

 

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. Imidlertid kreves trafikantbetaling utover 

bompengeperioden iverksatt som virkemiddel, for å sikre at målet om 0-vekst i privatbilismen nås 

på lang sikt. 

 

6.2 Vegvesenets anbefaling av alternativ 

På parsell 1 anbefaler Statens vegvesen alternativ 1B med tunnel fra Drengsrud til Fusdal og fullt 

kryss ved Fusdal.  

Begrunnelse: I den samfunnsøkonomiske analysen kommer alternativ 1B ut som det beste 

alternativet. Alternativet er 300 millioner kroner dyrere enn alternativ 1A, 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. 1B gir også klare fordeler for det visuelle inntrykket av Asker sentrum. Alternativ 1B gir 

også mer fleksibilitet enn 1A for videreutvikling av stasjonen, da lokk over deler av sporområdet 

unngås og det blir færre kryssende bruer. 

Fullt kryss ved Fusdal i alternativ 1B gir et større inngrep enn halvt kryss som i alternativ 1A, og på 

kort sikt gir det små trafikale gevinster med fullt kryss kontra halvt kryss. Ved framtidig tung 

utbygging av østre deler av Asker sentrum, Hønsjordene, Fusdal og Jørgensløkka, vil imidlertid 

behovet for et fullt kryss kunne bli større. Et fullt kryss kan da bidra redusert trafikk på 

hovedsamleveien kan reduseres. 

 

På parsell 3 anbefaler Statens vegvesen at videre planlegging legger alternativ 3A til grunn.   

Alternativ 3A frigjør ikke større areal for byutvikling, og vil fortsatt ha gjennomgangstrafikken på 

overflaten som i dag. Den har derfor vesentlig dårligere måloppnåelse enn alternativ 3C med 

hensyn til å redusere barriere og legge til rette for byutvikling. 

Merkostnaden ved alternativ 3C sammenliknet med 3A er beregnet til 760 millioner kr. I et 

langsiktig perspektiv med transformasjon og tung byutvikling ved Fusdal og Jørgensløkka kan dette 
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være en kostnad som kan forsvares, men før man investerer store beløp på denne strekningen, bør 

det utredes hvordan Røykenveien skal videreføres mot sør. 

Ved en etappevis utbygging av alternativ 1B forbi Asker sentrum, vil det være betydelig enklere å 

gjennomføre evt. utbygging av alt. 3A, kontra alt. 3C samtidig med 1B. Dette vil sikre 

kollektivtrafikkens fremkommelighet til Asker stasjon og bussveien. 

På lengre sikt kan det være aktuelt å realisere alternativ 3C 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 

3C i sin kommuneplan, eller i ny kommunedelplan for Asker sentrum. 

 

På parsell 2 anbefaler Statens vegvesen alternativ 2A med tunnel Holmen-Nesbru. 

Begrunnelse: 2B er 600 millioner kroner dyrere enn 2A. Fordelene ved alternativ 2B sammenliknet 

med 2A er først og fremst mindre støy og luftforurensning for eksisterende boliger og 

friluftsområder på strekningen Haga-Holmen. Samtidig gir alternativ 2B vesentlig større trafikk på 

samleveien mellom Holmen og Nesbru enn alternativ 2A. Samlet sett vurderer vegvesenet ikke at 

fordelene med alternativ 2B står i forhold til den betydelige merkostnaden.  

Alternativ 2A med Syverstaddiagonalen utløses et stort potensiale for byutvikling i Holmen og 

lokal knutepunktsutvikling langs den nye kollektivaksen som buss-veien utgjør. Støy og 

luftforurensning reduseres vesentlig, særlig på strekningen Holmen-Nesbru. Framkommeligheten 

for kollektivtrafikk, gående og syklende blir sterkt forbedret. 

 

6.3 Varsel om innsigelse 

Vegvesenet skriver i sitt oversendelsesbrev at det kan forventes innsigelse om Asker kommune: 

 Vedtar alt. 2B 

 Vedtar alt. 3B eller 3C uten alternativ 3A som løsning i første etappe 

 

6.4 Utbyggingsrekkefølge 

Av hensyn til samfunnsnytte mener Statens vegvesen at parsell 1 bør vurderes bygd ut før parsell 2, 

eventuelt i kombinasjon med buss- og sykkeltiltak på parsell 2. 

 

6.5 Overordnet mål om å løse veksten i personbiltrafikken med kollektivtransport, sykkel 

og gange 

Vegvesenet påpeker at veitiltakene må kombineres med arealutvikling og sterkere virkemidler for å 

begrense biltrafikken og derved sikre god måloppnåelse på lengre sikt. En målrettet trafikant-

betaling vil være et av de viktigste virkemidlene for å unngå videre vekst i privatbilismen. Lokale 

myndigheter har i stor grad ansvaret for å iverksette nødvendige restriksjoner, som for eksempel 

strengere parkeringsregulering og tidsdifferensiert trafikantbetaling. Statens vegvesen mener at 

utbygging av bedre kollektivtilbud med tog 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 Vestkorridoren omfatter blant annet tiltak som bedrer fremkommelighet for buss.  

En bompengeordning kan med 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. 

 

6.6 Kostnader og finansieringsmodell 

Vegvesenets anbefaling med 1B, 2A og 3A er kostnadsberegnet til kr 14,78 milliarder, mens 

løsning med Røykenveien i tunnel er anslått til kr 15,54 milliarder. Finansieringsmodellen for 

utbygging av E18 er tredelt; midler fra Oslopakke 3, statlig andel og nye bomsnitt. Det er avsatt 5.8 
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milliarder i Oslopakke 3, mens den statlige andelen foreløpig ikke er definert. Asker kommunestyre 

ga i 2014 sin prinsippielle tilslutning til at E18 Vestkorridoren baseres på delvis 

bompengefinansiering, hvor bomsnittene etableres i etterkant av ny veiparsell. Ved utarbeidelse av 

endelig bompengeutredning, vil utbyggingsrekkefølge og lokalisering av bomsnittene fastsettes. 

 

 

7. Rådmannens vurderinger 

7.1 Vurdering av alternativ 

Strekningen Drengsrud-Høn; 

Alternativ 1B, med tunnel under jernbanen frigir større areal enn 1A, i tillegg gir bortfall av 

motorveibroen åpenbare visuelle fordeler. 1B gir mindre støy- og luftforurensing, og åpner derved 

for ny boligbebyggelse i motorvei-området. Kollektivterminalen er i dette alternativet plassert ved 

siden av stasjonsområdet, i motsetning til alternativ 1A – hvor lokk over stasjonen forusettes. 

Konsekvensutredningen viser at 1B har et større byutviklingspotensial og er en visuelt lettere 

løsning. Rådmannen vil, som Statens vegvesen, derfor anbefale alternativ 1B mellom Drengsrud og 

Høn. 

Motorveikryssene på Drengsrud og Fusdal er meget arealkrevende, løsningene viser blant annet 

broer med to-felts av- og påkjøringer og doble avkjøringsmuligheter. Konsekvensvurdering for 

landskapsbilde omtaler inngrepene som svært arealkrevende og visuelle barrierer. Rådmannen er av 

den oppfatning at løsningene bør bearbeides videre, noe som er naturlig å legge til reguleringsfasen. 

Da kan veianleggenes arealbehov, kapasitetsbehov og barrieredempende virkemidler bli vurdert i 

lys av en miljøvennlig byutvikling med «mennesket i sentrum».  

 

Som løsning for Røykenveien, anbefaler Statens vegvesen alternativ 3A; Røykenveien i dagens 

trasé supplert med kollektivfelt (til sammen 4 felt). Asker kommunestyre har tidligere vedtatt at 

dagløsning ikke er forenlig med dagens eller fremtidig arealbruk i området, blant annet pga 

barriereeffekt. Eksisterende gang- og sykkeltrafikk i morgenrush er så stor at det allerede i dag er 

behov for en mer attraktiv gang- og sykkelakse mellom Risenga-området og kollektivknutepunktet 

Asker sentrum. 

Det er avgjørende å sikre god bussfremkommelighet fra sør og en stadig forbedring av rutetilbudet 

inn mot Asker sentrum. Pr i dag er det to busslinjer; 704 kjører Røykenveien sørfra og ned 

Lensmannslia (10/15 min frekvens i rush). 713 kjører Langenga og Bleikerveien inn mot Asker 

bussterminal (30 min frekvens i rush). Tidspunkt for etablering av kollektivfelt må koordineres med 

utvikling av busstilbudet. Som et midlertidig løsning, kan busstrafikk fra sør ledes til ny 

kollektivterminal via Lensmannslia. Derved sikres god buss-fremkommelighet uten utvidelse av 

Røykenveien.  

Løsning med Røykenveien i dagen gir kun en liten reduksjon av trafikkbelastningen: fra dagens 

19 000 kjøretøy/døgn til 15 500. Definert målsetning om redusert støy/ forurensing og 

barrierevirkning oppnås ikke, løsningen åpner heller ikke for øket arealutnyttelse i denne delen av 

Asker sentrum. 

Rådmannen er av den formening at hverken 3A eller 3C gir komplette løsninger for Asker sentrum 

syd, og er enig med Statens vegvesen at veiløsning må ses i sammenheng med arealutvikling i 

Fusdal/ Bondiområdet. Asker kommune vil starte arbeidet med kommunedelplan Asker sentrum i 

2017. Løsning for Røykenveien og omkringliggende utviklingsområde kan deretter implementeres i 

reguleringsplan for E18 med buss- og sykkelvei (neste planfase). 

Rådmannen anbefaler alternativ 3A og 3C utlagt til offentlig ettersyn, og vedtas. Derved avsettes 

tilstrekkelig areal til en bred alternativvurdering i de kommende planprosesser. Endelig løsning for 

Røykenveien forutsettes fastsatt ved regulering og samordnet med kommunedelplan for Asker 
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sentrum. Som en eventuell etappe 1 foreslår rådmannen å lede busstrafikk fra sør til ny 

kollektivterminal via Lensmannslia, samt etablere sykkelvei med fortau langs Bleikerveien. En slik 

løsning er mindre kostnadskrevende enn etablering av kollektivfelt, gir god bussfremkommelighet 

og åpner for bedre fremkommelighet for gang- og sykkeltrafikk mellom Risengaområdet og Asker 

sentrum/stasjon. 

Rådmannen ser for seg slik fremdrift for de ulike planprosessene: 

 

Planprosess Tidsperiode 

Kommunedelplan E18 med bussvei og hovedsykkelvei 2016 

Kommunedelplan for Asker sentrum v/ Asker kommune 2017-2019 

Reguleringsplan E18 med bussvei og hovedsykkelvei, parsell 1 v/ vegvesen 2019- 

 

 

Strekningen Høn-Slependen; 

Forskjellen mellom alternativene er først og fremst knyttet til områdene mellom Haga og Holmen, 

hvor 2B går i tunnel og 2A i dagen, og ved Nesbru, hvor lokalveisystemet er ulikt.  

Begge alternativer gir inngrep i Grønlia og Syverstadområdet. Hovedforskjellen er Syverstad-

diagonalens tilkobling, hvor trafikken fra Slemmestadveien i alternativ 2A tilkobles E18 og går i 

tunnel frem til Nesbru, mens trafikken i alternativ 2B ledes inn på lokalveien mellom Holmen og 

Nesbru. Alternativ 2A gir en logisk trafikkavvikling ved at gjennomgangstrafikk til/fra Holmen- 

Nesbru-området ledes via E18 og ikke på lokalveien. Løsningen gir også bedre effekt mhp barriere, 

støy og forurensing mot tilliggende bebyggelse.  

Alternativ 2B har lengre tunnel og derved bedre støyskjerming mellom Holmen og Høn. Imidlertid 

er det hovedsakelig næringsbebyggelse på denne strekningen. Hofstad skole skjermes i begge 

alternativer. Skolen skjermes i alt 2A ved hjelp av et bredt lokk, noe som også er 

barrierereduserende. Planprogrammets definerte målsetning om at nytt veianlegg skal bidra til 

tettstedsutvikling på Holmen, oppnås i begge alternativ. Kostnadsmessig er den lengste tunnelen 

(2B) dyrest, uten at den gir større utviklingspotensial på Holmen. 

Nytt veianlegg på strekningen Høn-Slependen gir miljøforbedringer for en stor befolkningsgruppe, 

men prosjektet medfører også innløsning av en rekke boliger, samt enkelte næringsbygg.  

Etter en samlet vurdering av konsekvensene, vurderer rådmannen alternativ 2A foran 2B, slik også 

Statens vegvesen anbefaler. 

 

7.2 Vurdering av måloppnåelse 

Vurderingene er knyttet til målsetninger for kommunedelplanen, som definert i vedtatt planforslag 

(s 6-7 i Planbeskrivelse, vedlegg 3). 

 

7.2.1 Ny løsning for E18 skal gi bedre fremkommelighet og bedre flyt for næringstrafikken 

Fremtidig næringstransport mellom regionene er avhengig av en gjennomgående god veistandard. 

E18 er en nasjonal korridor som håndterer de viktigste og lengste transportoppgavene i Norge. For 

næringslivet gir forsinkelser store tap ved økt transporttid, forsinkete leveranser og dårlig 

forutsigbarhet. 

Alle alternativer åpner for bedre fremkommelighet for næringstrafikken. Det legges til grunn 3 felt i 

hver retning, tilsvarende kapasitet er allerede etablert i tunnelene under Oslo. Dette gir en helhetlig 

løsning med balansert transportkapasitet gjennom hele Stor-Oslo. Kryssområdene i det nye 

veisystemet er planlagt i henhold til gjeldende veinormaler, noe som betyr en forbedring av blant 

annet av- og påkjøringslengder. Dette gir bedre trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt i korridoren. 

For å sikre fremkommelighet for næringstransporten må imidlertid ulike virkemidler tas i bruk 
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(trafikkstyring). Tilgang på parkeringsplasser ved næringskonsentrasjoner er også med på å påvirke 

fremtidens transportmønster. Slike virkemidler fastettes uavhengig av arealplanen. 

 

7.2.2 Ny løsning for E18 skal sikre god fremkommelighet for sykler og busser 

Planens målsetninger fastsetter at ny E18 skal prioritere fremkommelighet for buss og sykkel, både 

inn til jernbanestasjonene og parallelt med E18. Løsningen skal i tillegg bidra til en bedre 

trafikkfordeling og samhandling mellom sykkel, buss og tog. 

I lys av regionens fremtidig befolkningsvekst er det viktig å legge til rette for et kapasitetssterkt 

busstilbud i Vestkorridoren. Jernbanen har begrenset kapasitetsreserve og flatedekning. Skal målet 

om å betjene trafikkveksten med miljøvennlige transportmidler nås, må jernbanen suppleres både 

med et effektivt tilbringersystem og med bussruter langs E18-korridoren.  

Den planlagte, gjennomgående bussveien vil være uavhengig av trafikkstrømmene på E18 og 

automatisk gi større fremføringshastighet. Bussveien får betydelig større kapasitet enn dagens 

kollektivfelt på E18, og er ment å betjene både ekspress-busser og lokalt stoppende busser. 

Bussveien har planskilte kryssinger eller prioritert lysregulering for å sikre forutsigbar reisetid. 

Bussveien vil ikke bli tilgjengelig for taxi, el-biler etc.  Planen tilrettelegger for et betydelig 

forbedringspotensiale for buss i korridoren, med økt standard og attraktivitet. Imidlertid er det 

Akershus fylkeskommune i samarbeid med Ruter som fastsetter det faktiske busstilbudet. 

Det knytter seg store trafikkproblemer til dagens Røykenvei/ Bleikerveien og Drammensveien inn 

mot Asker sentrum med dårlig kapasitet og kø. Dette medfører bussforsinkelser og at overgang 

mellom transportformene blir tidkrevende og lite attraktiv. Det nye veisystemet inkluderer 

kollektivfelt langs lokalveiene inn mot ny terminal, med god fremkommelighet både for sykkel og 

buss. Kollektivterminalen får enkelt tilkomst til jernbanestasjonen, og skal tilrettelegges for taxi og 

sykkelparkering. 

Hovedsykkelveien danner stammen i sykkeltilbudet mellom Asker og Oslo sentrum. Med 

tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveinett, oppnås et sykkelveinett mellom viktige 

målpunkter i Vestkorridoren; bolig- og næringsområder, sentrum, skoler, idrett, friluftsliv, 

kulturarenaer etc.  

 

7.2.3 Ny løsning for E18 skal bidra til aktiv byutvikling i Asker sentrum og Holmen, i den hensikt 

å overføre vesentlige deler av transportbehovet til buss/ bane og sykling/ gange 

Alle analyser viser at Akershus og Oslo vokser kraftig og at veksten vil fortsette. Folketallet kan 

øke med 350 000 de neste 20 årene. Flere mennesker betyr behov for flere boliger, flere 

arbeidsplasser og bedre transportløsninger. Det krever høy grad av koordinering mellom stat, fylker 

og kommuner, og mellom fylkene. 

I regional plan for areal og transport er Asker sentrum er utpekt som regional by, og skal i den 

forbindelse ta en høy andel av veksten og få en sterkere rolle i regionen. Større 

arbeidsplassintensive virksomheter må være tilgjengelige med kollektivtransport fra hele regionen, 

og skal legges til sentrumsområdene og i utpekte områder der kollektivtilgjengeligheten skal 

bedres. Planen definerer også et bybånd langs jernbanelinjen. Bybåndet skal ta en høyere vekst enn 

i dag, fordi kollektivtransporten her er særlig kapasitetssterk og konkurransedyktig.  

 

Som følge av for høye støy- forurensingsnivåer, er E18 til hinder for utbygging av arealer nær veien 

og i store deler av sentrumsområdene. Nytt veisystem med tunnel under Asker sentrum og Holmen, 

åpner for bymessig utvikling, hvor attraktive bolig- og næringskonsentrasjoner gis gangavstand til 

et høystandard kollektivsystem.  



 16 

Kommuneplanen legger opp til en økning av antallet arbeidsplasser med 15000 og 6000 boliger i 

perioden fram til 2030, hvorav 75% av arbeidsplassene og 50% av boligene lokaliseres til Asker 

sentrum (i tråd med regional plan). I Asker sentrum vil boligutviklingen på kort og mellomlang sikt 

skje ved Føyka- Elvely og Høn/Landås, mens næringsutvikling lokalisere til områdene Drengsrud, 

Hagaløkkveien og Fusdal/ Jørgensløkka. 

Røykenveien i tunnel kan gi mulighet for betydelig transformasjon og utvikling av boliger i Bondi- 

og Fusdalområdet. Imidlertid bør løsning for Røykenveien ses i sammenheng med arealutviklingen, 

noe som er naturlig å vurdere i kommende kommunedelplan for Asker sentrum. 

I Holmen legger kommunedelplan Holmen Slependen til rette for utvikling av Holmen, 

hovedsakelig som boligbebyggelse. Syverstaddiagonalen fjerner dagens gjennomfartstrafikk (19000 

kjøretøy/døgn). Holmen uten gjennomfartstrafikk på Slemmestadveien og Fekjan kan utvikles til et 

attraktivt lokalsenter med en betydelig andel ny boliger, godt servicetilbud og god kontakt mellom 

attraktive friluftsområder ved sjøen og Grønlia. 

 

7.2.4 Redusere støy, forurensing og barriereeffekt som er skapt av veitrafikk 

Det knytter seg store trafikkproblemer til dagens veisystem i Asker sentrum; både E18, 

Røykenveien, Bleikerveien og Drammensveien har dårlig kapasitet og kø. Myke trafikanter har 

støymessig krevende forhold og dårlig trafikksikkerhet langs disse viktige ferdselsårene. Dagens 

gang- og sykkelveisystem inviterer ikke til vekst innenfor denne transportgruppen. 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging definerer 

grenseverdier for støybelastning etter at anlegget er etablert. Det er i dag et betydelig antall boliger 

med støynivå over 55 dB utendørs (s 112 i Planbeskrivelse, vedlegg 3). Dagens miljømessige 

barriere med mye trafikkstøy og forurensning vil reduseres betraktelig, gjennom omfattende 

skjermingstiltak som murer, voller og støyskjermer.  

På tunnelstrekningene i Asker sentrum og Holmen vil støy- og forurensingssituasjonen få største 

forbedring, mens tunnelportalene krever spesielle tiltak som luftetårn og lokalt tilpassete 

støyskjermer. 

Med nytt veianlegg reduseres ferdselsbarrier for syklende og gående ved at lokk eller brede broer 

etableres. Spesielt er ferdselsårer mellom boligfelt og kollektivtilbud vektlagt. Alle eksisterende 

gangbroer/ kulverter erstattes med bredere krysningspunkt i tillegg til at enkelte nye krysningspunkt 

etableres. 

  

7.2.5 Sikre god beredskap ved et stengt hovedveinett  

Dagens veisystem er sårbart ved hendelser og planlagt vedlikehold, dette fordi E18 ikke er etablert 

med tilstrekkelig bredde på veiskulder og at omkjøringsveier til dels mangler i korridoren.  

Sikkerhetskrav i tunneler er dimensjonerende for planlagt kapasitet på E18. Samtidig reduseres 

behovet for stenging av alle feltene når tunnelene har tre felt i hvert tunnelløp. 

Målsetning om byutvikling i knutepunktene løses med tunnel. Lokaltrafikk og omkjøringsveier 

legges på overflaten og sikrer et robust og fleksibelt tilbud, også ved stengte tunneler. 

Hovedsamlevei er i kommunedelplanfasen planlagt med 2 + 2 felt, dette for å reservere tilstrekkelig 

areal for ulike løsninger. Det kan imidlertid bli aktuelt å bygge veien med 1+1 felt på hele eller 

deler av strekningen ut fra et ønske om å redusere tilgjengelig kapasitet for privatbil. Statens 

vegvesen vil foreslå 1+1 felt i kommende reguleringsplanforslag for E18 mellom Lysaker og 

Ramstadsletta. 

 

7.3 Krav til bearbeiding i reguleringsfase for E18 
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Planbestemmelsenes § 2 beskriver krav til optimalisering i reguleringsplan (neste plannivå). Blant 

annet skal Ny E18 med kryss og tilførselsveier, lokalveier, bussvei og anlegg for gående og 

syklende bearbeides videre for å redusere barrierevirkning, støy og arealbeslag, i sammenheng med 

stedets kvaliteter og utviklingspotensial. 

Gjennom Asker sentrum skal løsning for lokalveisystemet videreutvikles, basert på gateprofil med 

langsgående vegetasjon. I Holmen sentrumsområde skal ny løsning for vei/gatestruktur fastlegges, 

basert på miljøgate-profil. Antall felt på lokalveier skal vurderes på ny. Busstopp/terminal skal 

inngå i planen. Ny arealbruk for områder som frigjøres fra veiformål skal fastsettes.  

Gjennom Nesbru og Billingstadsletta vest/Berger skal veisystemet ta hensyn til Neselva, turvei, 

kulturminner (blant annet Nes bru) og traséer for gange og sykkel langs og på tvers av veisystemet. 

Lokalveisystem skal utformes med gateprofil. Det skal legges særskilt vekt på trafikksikre 

fotgjengerkryssinger. Miljøgate og redusert hastighet for biltrafikk skal vurderes. 

Langs Billingstadsletta og Slependen kreves en helhetlig vurdering av bussvei og lokalvei, basert på 

gateprofil og lav fartsgrense. Gang- og sykkelforbindelser skal sikres i alle hovedretninger.  

 

 

7.4 Konklusjon 

Rådmannen anbefaler planforslag med alternativ 1B (tunnel mellom Drengsrud og Fusdal), 2A 

(tunnel mellom Holmen og Nesbru), 3A (kollektivfelt langs Røykenveien) og 3C (Røykenveien i 

tunnel fra Lensmannslia) utlagt til offentlig ettersyn, med forutsetning om videre bearbeiding og 

optimalisering i reguleringsfase. Vedtatt kommunedelplan vil kunne omfatte både 3A og 3C for å 

sikre areal til en helhetlig arealvurdering, som anbefalt av vegvesenet. Endelig trasé for 

Røykenveien fastettes i reguleringsplan for E18 med bussvei og kollektivfelt. 

 

 

 

Lars Bjerke  (sign.) 

Rådmann 
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