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Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 8. november 2016 i medhold av Plan- og bygningslovens 
§ 11-15. 
 
       Asker kommune, 22. november 2016 
        For rådmannen   

Tor Arne Midtbø 
 

PLANBESTEMMELSER TIL 

KOMMUNEDELPLAN FOR E18-KORRIDOREN I ASKER, SLEPENDEN - DRENGSRUD 
 
Alternativ 1.B+3.A/3.C+2.A 

 
Planbestemmelser datert 5.10.2016 

P lankart datert 5.10.2016 

 

§ 1 Planens hensikt 

Kommunedelplan for E18 gjennom Asker kommune omfatter E18 fra Bærum grense til og 
med Drengsrud, vest for Asker sentrum. 

Hensikten med kommunedelplanen er å: 

- Sikre en aktiv byutvikling i Asker sentrum og på Holmen i den hensikt å overføre 
vesentlige deler av transportbehovet fra privatbil til buss/ jernbane. Løsninger forutsettes 
å redusere barriereeffektene slik at flere ønsker å gå eller sykle og ta i bruk et bedret 
kollektivtilbud. 

- 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. 

- Gi bedre fremkommelighet og bedre flyt for næringstrafikken. 

- Redusere støy, forurensning og barriereeffekter som er skapt av veitrafikk. 
 
 

§ 2 Generelle bestemmelser 

2.1 Forholdet til gjeldende planer 

2.1.1 Forholdet til kommuneplan for Asker 2014 – 2026 

Bestemmelser og retningslinjer fastsatt i kommuneplanen skal fremdeles gjelde. Ved 
motstrid gjelder bestemmelsene i kommunedelplan for E18. 

Innenfor formål bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse, næring/service og landbruks-, 
natur- og friluftsområde skal kommuneplanens arealdel 2014 – 2026 legges til grunn ved 
behandling av søknader om anlegg og tiltak etter plan- og bygningsloven. 

2.1.2 Forholdet til kommunedelplan for Holmen - Slependen 

Bestemmelser og retningslinjer fastsatt i kommunedelplan for Holmen - Slependen, vedtatt 
januar 2013, skal fremdeles gjelde. Ved motstrid gjelder bestemmelsene i kommunedelplan 
for E18. 

2.1.3 Forholdet til kommunedelplan Ny Røykenvei 
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Den del av kommunedelplan Ny Røykenvei, vedtatt januar 1998, som ligger innenfor 
planområdet, utgår som følge av kommunedelplan for E18. 

2.1.4 Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner settes til side dersom de er i strid med kommunedelplanens 
arealformål, bestemmelser og hensynssoner. 

 
2.2 Vilkår for gjennomføring, plankrav 

2.2.1 Innenfor planområdet skal arbeid og tiltak som nevnt i Pbl. § 20-1; dvs. tiltak som krever 
byggetillatelse, herunder fradeling av tomt, ikke skje før området inngår i reguleringsplan. 

2.2.2 Anlegg og tiltak som er i samsvar med vedtatte reguleringsplaner og kommunedelplan for 
E18 er tillatt, under forutsetning av at de ikke vanskeliggjør gjennomføring av 
kommunedelplanen. 

2.2.3 Ved regulering av E18 og tilhørende lokalveisystem i Asker sentrumsområde, Holmen, 
Nesbru og Billingstadsletta kreves en områdereguleringsplan hvor det gjøres en helhetlig 
vurdering av lokalveier, hovedsykkelvei, øvrige gang- og sykkelveier og bussvei i 
sammenheng med stedets kvaliteter og utviklingspotensial. 

2.3 Krav til optimalisering 

2.3.1 Ny E18, lokalveier, bussvei og anlegg for gående og syklende skal optimaliseres ved 
regulering, blant annet for å redusere barrierevirkning, støy og arealbeslag. 

2.3.2 Det skal etableres holdeplasser langs bussvei i sentre definert i kommuneplan for Asker 2014 
– 2026. 

 
2.3.3 Asker sentrum 

Gjennom Asker sentrum skal lokalveisystemet primært utformes med gateprofil. 

Kollektivterminal med sykkelparkering skal tilpasses eksisterende kollektivterminal og 
sentrum funksjonelt og arkitektonisk, med vekt på sosial trygghet.  

Askerelva skal skjermes for inngrep og forurensning og fremheves visuelt i bybildet. 
Drengsrudbekken og Undelstadbekken skal i størst mulig grad gå åpne gjennom området. 
Ved regulering av E18 langs Drengsrudbekken skal gang- og sykkelbro mellom Solbråveien og 
Drengsrudbekken implementeres. 

Anlegg for syklister og fotgjengere skal utformes som separate anlegg, f eks sykkelfelt eller 
sykkelvei med fortau. En helhetlig plan, hvor også drift og vedlikehold inngår, skal utarbeides. 

2.3.4 Holmen 

I Holmen sentrumsområde skal det fastlegges ny løsning for vei/gatestruktur. Lokalveisystem 
skal utformes som miljøgate. Ny arealbruk for områder som frigjøres fra veiformål skal 
fastsettes. Busstopp/ terminal skal inngå i planen. 

2.3.5 Nesbru/Berger 

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 
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veisystemet. Lokalveisystem skal utformes med gateprofil. Det skal legges særskilt vekt på 
trafikksikre fotgjengerkryssinger. Miljøgate og redusert hastighet for biltrafikk skal vurderes. 

2.3.6 Billingstadsletta og Slependen 

Langs Billingstadsletta og Slependen skal lokalvei utformes med gateprofil. Gang- og 
sykkelforbindelser skal sikres i alle hovedretninger. 

Veitiltak ut i Slependrenna skal begrenses og det skal legges til rette for kyststi langs 
strandkanten med tilknytning til Sandviksveien og Nesøyveien. 

 
 

§ 3 Rekkefølgekrav 

3.1 Rekkefølgekrav E18 

Innenfor planområdet vil en rekke tiltak langs E18 og tilgrensende veianlegg ikke kunne 
gjennomføres før ny E18 og tilhørende lokalveinett er detaljplanlagt og/eller ferdig bygget. 

Beskrivelse av alternativer: 

Parsell 1 ligger mellom Drengsrud og Høn, og parsell 2 mellom Høn og Slependen. Parsell 3 er 
Røykenveien fra Lensmannslia til E18. 

3.1.1 Inntil E18-tiltaket er ferdigstilt på den aktuelle parsellen kan det ikke utføres tiltak etter §§ 
20-1 til 20-4 i følgende felt: 

 

Alternativ Felt med rekkefølgekrav 

Parsell 1, alt. 1.B N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 

Parsell 2, alt. 2.A N9, N11, N12, N13 

 
3.1.2 Inntil det foreligger stadfestet reguleringsplan for E18-tiltaket på den aktuelle parsellen kan 

det ikke utføres tiltak etter §§ 20-1 til 20-4 i følgende felt: 
 

Alternativ Felt med rekkefølgekrav 

Parsell 1, alt. 1.B K1 

Parsell 2, alt. 2.A N14, N10 

 
3.1.3 Inntil Røykenveien er ferdigstilt i samsvar med kommunedelplan for E18 i Asker sentrum kan 

det ikke utføres tiltak etter §§ 20-1 til 20-4 i følgende felt: 
 

Alternativ Felt med rekkefølgekrav 

3.A BO2 sør 

3.C BO2 
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3.1.4 Inntil det foreligger stadfestet reguleringsplan for Røykenveien på den aktuelle parsellen kan 
det ikke utføres tiltak etter §§ 20-1 til 20-4 i følgende felt: 

 

Alternativ Felt med rekkefølgekrav 

3.A BO15 sør 

3.C BO15 sør 

 
3.1.5 Inntil det foreligger stadfestet reguleringsplan for Slemmestadveien på den aktuelle parsellen 

kan det ikke utføres tiltak etter §§ 20-1 til 20-4 i følgende felt: 
 

Veialternativ Felt med rekkefølgekrav 

2.A S2, MN6, MN7, MN11 

 
3.2 Krav til ferdigstilling samtidig med E18 med tilhørende infrastruktur 

3.2.1 Buss- og hovedsykkelvei inkl. tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveianlegg skal bygges 
senest samtidig med veianlegget for øvrig. 

Kollektivfelt langs Drammensveien skal bygges senest samtidig med veianlegget for øvrig. 

Anlegg for gående og syklende langs Røykenveien, Bleikerveien og Jørgensløkka skal bygges 
senest samtidig med veianlegget for øvrig. 

3.2.2 Ny bussterminal i Asker sentrum skal bygges senest samtidig med veianlegget for øvrig. 

3.2.3 Miljølokk, gang- og sykkelkryssinger på tvers av veiene skal bygges som del av veianlegget de 
skal krysse. 

3.2.4 Skjerming mot luft- og støybelastning og visuelle skjermingstiltak skal etableres samtidig med 
utbygging av veianlegget. 

3.2.5 Ved gjennomføring av Syverstaddiagonalen skal Slemmestadveien gjennom Holmen bygges 
om med bygateprofil i samsvar med reguleringsplan (jf. pkt 2.2.3). Frigjorte sidearealer skal 
istandsettes samtidig med veiomleggingen. 

 
 

§ 4 Fellesbestemmelser 

4.1 Støy og luftkvalitet 

4.1.1 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012» og «Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520» skal legges til grunn for reguleringsplan. 
Avvikssoner og stille områder er vist på kommuneplankartet. 

4.2 Estetikk, arkitektur og landskap 

4.2.1 Det skal lages en formingsveileder for hele E18 korridoren, inklusiv buss- og hovedsykkelvei 
gjennom Asker og Bærum, som grunnlag for reguleringsplanlegging og detaljprosjektering. 
4.2.2 Utforming av kryss og holdeplasser, tunnelportaler, luftetårn, lokk, broer, sykkel- og 
fotgjengerforbindelser, samt tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveinett skal ved videre 
detaljutforming tilpasses tilliggende bygde og naturlige omgivelser. Hensynet til myke 
trafikanter skal sikres. 

4.2.3 Sideanlegg til veisystemet i sentrum skal opparbeides parkmessig. Gjennom tettstedene skal 
det etableres en tydelig bygatestruktur, med prioritering av myke trafikanter. 

4.3 Miljøkvaliteter, natur og grønnstruktur 
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4.3.1 Sammen med reguleringsplan for E18-tiltaket skal det fremlegges plan for riggområder og 
varige og midlertidige massedeponier. 

4.4 Kulturminner 

4.4.1 Ved optimalisering av E18-tiltaket skal det tas hensyn til verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer. Forholdet til nyere og automatisk fredete kulturminner skal vurderes og 
avklares i reguleringsprosessen. Prosessen skal omfatte alle permanente og midlertidige 
tiltak. 

4.5 Overvannshåndtering 

4.5.1 Det skal etableres anlegg for oppsamling, rensing og bortledning av overvann fra ny 
bebyggelse og nye veianlengg. 

4.5.2 Landskapsforming og overvannshåndtering skal samordnes. Overvann skal i den grad det er 
mulig føres til grunnen. Vann skal tilstrebes utnyttet som et positivt landskapselement. 

4.5.3 Ved utslipp/ avrenning fra veianlegg til bekk/vassdrag skal vann ha en slik kvalitet at det ikke 
medfører negative endringer i den økologiske tilstanden i vassdraget. 

4.6 Flom 

4.6.1 200 års flomnivå tillagt en sikkerhetsmargin på 0,5 m skal legges til grunn ved dimensjonering 
av konstruksjoner, bygg og anlegg i og nær vassdrag. Langs sjøen skal kote 2,5 være laveste 
tillatte byggenivå for ikke vanntette konstruksjoner. 

4.7 Områdestabilitet 

4.7.1 Områdestabilitet i arealer avsatt til ulike samferdselsanlegg og utbyggingsformål skal 
tilfredsstille kravene i NVEs retningslinje 7/14. I forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner skal det utføres nødvendige grunnundersøkelser med fokus på mulig 
kvikkleire.   

4.8 Plan for ytre miljø 

4.8.1 Som en del av reguleringsplanen skal det utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for 
videre planlegging og anleggsgjennomføring, inklusive deponier og massehåndtering. Planen 
skal omfatte følgende tema (listen er ikke uttømmende): 

- Støy og vibrasjoner 

- Luftforurensning 

- Forurensning av jord og vann 

- Landskapsbilde/bybilde 

- Nærmiljø og friluftsliv 

- Naturmiljø 

- Kulturmiljø 

- Energiforbruk 

- Materialvalg og avfallshåndtering 
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§ 5 Arealformål 

5.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl. §11-7 nr. 1) 

5.1.1 Byggegrenser 

Byggegrenser langs E18 og nytt lokalveisystem fastlegges ved regulering. Ved utvikling av 
kommunesenter, lokalsentre og nærsentre kan det være aktuelt å fastsette byggegrense 
tettere på gate/vei enn generelle krav. 

I områder avsatt til utbyggingsformål, der det ikke er definert byggegrense i gjeldende 
reguleringsplan/ kommunedelplan, gjelder følgende fra kommuneplan 2014-2026: 

a) Mot Slependveien, Billingstadsletta, Fekjan, Slemmestadveien, Røykenveien og mot 
Drammensveien (øst for Slottsberget) er byggegrense 30 m. 

b) Mot fylkesveier for øvrig er byggegrense 20 m. 

c) Mot E18 gjelder veilovens byggegrense på 50 m. 

d) Mot jernbane gjelder byggegrense på 30 m, jf. jernbaneloven. 
 
 

Byggegrense måles fra midtlinjen i henholdsvis kjørebane eller gang- og sykkelvei. 

5.1.2 Boligformål 

For boligformål gjelder bestemmelser i kommuneplan for Asker 2014-2026. 

5.1.3 Sentrumsformål 

For sentrumsformål gjelder bestemmelser i kommuneplan for Asker 2014-2026 og 
kommunedelplan for Holmen - Slependen. 

5.1.4 Næringsformål 

For næringsformål gjelder bestemmelser for Asker 2014-2026 og kommunedelplan for 
Holmen–Slependen. 

5.1.5 Idrettsanlegg 

Kommunedelplanen omfatter en del av eksisterende idrettsanlegg ved Holmen. I forbindelse 
med E18-tiltaket kan gangveisystemet gjennom området legges om, med god kurvatur og 
tilpasset områdets målpunkter. 

5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, arealer (Pbl. §11-7 nr. 2) 

5.2.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur omfatter areal for ny E18. I tillegg omfatter det blant 
annet bussvei, kollektivterminal, hovedsamlevei, lokalvei, gang og sykkelveier, 
hovedsykkelvei samt konstruksjoner, miljølokk, luftetårn, ramper og kryss, dreneringsanlegg, 
tekniske anlegg og sideterreng med grøntanlegg. 

5.2.2 Ved regulering kan de ulike samferdselselementene i teknisk – økonomisk plan for E18- 
tiltaket, datert 1.12.2015, flyttes og bytte plass innenfor veiformålet, jfr. krav om 
optimalisering. Trafikkavvikling og trafikksikkerhet skal ivaretas. Kollektivtrafikk, gange og 
sykkeltrafikk skal prioriteres. 

5.2.3 Langs bussvei skal det tilstrebes at busstrafikken prioriteres i krysningspunkt med annen 
trafikk. 

5.2.4 Kollektiv (bussvei, kollektivterminal og busstopp). 
God fremkommelighet til kollektivterminalen for buss, sykkel og gange skal sikres. 
Kollektivterminal ved Asker stasjon skal omfatte høystandard sykkelparkeringsanlegg, areal 
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til drosjer, «kiss and ride» etc. Utforming av kollektivterminalen fastsettes på grunnlag av en 
arkitektkonkurranse. 

5.2.5 Hovedsykkelvei skal ha effektiv linjeføring og utformes slik at syklister møter færrest mulig 
konfliktpunkt mellom fotgjengere, syklister og motorisert trafikk. 

5.2.6 Ved utforming av krysningspunkter for gang- og sykkeltrafikk skal det legges vekt på god 
veigeometri, samt trygghet og estetikk som ivaretar trafikksikkerhet og stimulerer til sykling 
og gange. Gang- og sykkelveier skal tilknyttes hovedsykkelveien. 

5.2.7 Miljølokk over E18 skal opparbeides som grønne arealer med gjennomgående 
hovedsykkelvei der dette inngår i trafikkløsningen. 

5.2.8 Ved parallelle traséer for bussvei, lokalvei og/eller hovedsykkelvei bør det etableres 
grøntanlegg mellom veiene. 

5.2.9 Sidearealer til alle veianlegg skal opparbeides med god terrengtilpassing og med vekt på 
overordnet vegetasjonsetablering som kan forsterke gjennomgående grøntdrag og viktige 
randsoner. 

5.2.10 Dersom det på reguleringsplannivå viser seg hensiktsmessig kan det etableres bensinstasjon 
eller annet veirelatert serviceanlegg på areal avsatt til samferdsel og infrastruktur i 
kommunedelplanen. 

5.3 Grønnstruktur (Pbl. § 11-7 nr. 3) 

5.3.1 Grønnstruktur omfatter arealer som skal reguleres som grønne buffersoner og mer 
parkmessig opparbeidete grøntanlegg knyttet til E18-tiltaket og grønnstruktur. 

5.3.2 Områdene skal etableres med stedstilpasset vegetasjon. Det skal i utstrakt grad benyttes 
trevegetasjon i grønnstrukturen. 

5.3.3 Grønnstrukturområdene G1, G6, G7og G9 skal inngå i regulerings- og byggeplan for E18- 
tiltaket. 

5.4 Friområder (Pbl. § 11-7 nr. 3) 

5.4.1 Friområder omfatter områder som skal være allment tilgjengelige grønne anlegg. 

5.4.2 Friområde F1 skal ha direkte kontakt til fjorden. Det skal etableres turvei langs fjorden 
gjennom området. 

5.4.3 Friområde F1 skal inngå i regulerings- og byggeplan for E18-tiltaket. 
 
 

§ 6 Hensynssoner 

6.1 Sikringssone (190) 

6.1.1 Tiltak under terrengnivå på tunnelstrekninger 

Tiltak som kan vanskeliggjøre etablering av tunnel (for eksempel sprengning, peleramming, 
spunting, boring i grunnen, sjakt- og tunneldriving, injeksjon, større utgravninger, 
fundamentering eller påføring av tilleggslaster på grunn) kan ikke iverksettes uten spesiell 
tillatelse fra Statens vegvesen. 

Boring av hull skal dokumenteres med koordinatfesting av hullets ansett og avviksmåling av 
hullbanen under boring. 

Statens vegvesen kan også sette andre krav til tiltaket. 
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6.2 Infrastruktursone (430) 

6.2.1 Miljølokk ved Høn, Hofstad skole, Grønlia, Ravnsborg, og Holmen kirke skal ha nødvendige 
gang- og sykkelveier, og ellers i hovedsak fremstå som brede grønne anlegg som binder 
sammen tilliggende boligområder og grøntdrag. 

6.3 Sone med angitte særlige hensyn 

6.3.1 Hensynssone bevaring naturmiljø (540) 

Vassdragene skal i størst mulig utstrekning ligge åpne. Der det er mulig skal lukkede løp 
åpnes. Konstruksjoner og tiltak skal i minst mulig grad gripe inn i elvesonen som fastsettes 
endelig i forbindelse med regulering. Vassdragenes funksjon som flomvei, grønnkorridor og 
økologisk system skal ivaretas. Eventuelle tiltak som berører vassdragene skal fastsettes 
gjennom reguleringsplan og godkjennes av miljøvern- og vassdragsmyndighetene. 

Ved reguleringsplan for midlertidige eller permanente inngrep i Askerelva skal det før 
inngrep gjennomføres kartlegging av elvemusling. Planer for avbøtende tiltak ved evt. funn 
skal implementeres i plan for Ytre miljø for E18-tiltaket på byggeplannivå. Planer for tiltak 
skal utarbeides i samråd med miljøvernmyndighetene. 

6.3.2 Hensynssone landskap Holmen og Slependen(550) 

Innenfor hensynssone landskap skal det ved landskapsforming og plassering av bebyggelse og 
vegetasjon tas hensyn til visuelle siktlinjer og landskapssammenhenger. 

6.3.3 Hensynssone landskap langs Syverstaddiagonalen (550) 

Langs Syverstaddiagonalen skal terrengforming utføres på en slik måte at en ivaretar hensyn 
til støydemping, landskapstilpasning og landbruksdrift. 

6.3.4 Hensynssone bevaring kulturmiljø (570) 

Eksisterende eldre trehus i Fredbos vei (48 og 50), i Fredtunveien, i Fusdal terrasse, på 
Holmen gård, Det gule huset (på Holmen), Ravnsborg, Holmengata, samt eldre 
bygningsmiljø på Nesbru (Bellevue og Holmen sanitetsforening) og Nes bru, skal bevares. 
Bebyggelsen kan endre funksjon. 
Verneverdivurdering skal inngå i reguleringsplan. Evt. flytting av hus kan vurderes på 
grunnlag av reguleringsprosess. 
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