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E18 Vestkorridoren – parsellen Ramstadsletta – Slependen 

Jeg vil innledningsvis takke statsråden for en tydelig og konsekvent håndtering av 
den svært krevende E18-prosessen frem mot oppstart av første utbyggingsetappe, 
Lysaker-Ramstadsletta. Den lokale optimismen til gjennomføring av E18 
Vestkorridoren er nå tilbake i Asker og Bærum.  
 
E18 etappe to må forlenges til Nesbru 
Etappe to av E18-prosjektet, Ramstadsletta-Slependen, ligger også med en parsell i 
Asker kommune. Kommunedelplan for E18 gjennom Asker ble vedtatt i 
kommunestyret 8. november 2016. Imidlertid viste det seg at løsningen for selve 
Slependkrysset var både faglig utfordrende og kostbar, og Statens vegvesen 
igangsatte derfor en videre bearbeiding av løsningen i Asker. En rapport om 
optimalisering av Slependkrysset ble fremmet for Asker kommune, og 9. mai 2017 
behandlet formannskapet Asker rapporten. Formannskapet støttet den løsning 
vegvesenet anbefalte, med forskyving av selve krysset til vest for IKEA. Man var 
enige om at denne løsning skulle legges til grunn for reguleringsarbeidet.  
 
Den alternative løsningen er mer arealeffektiv, den berører i mindre grad den 
sårbare strandsonen i Slependrenna, og den gir et rimeligere Slependenkryss. Ved å 
forlenge etappe to til Nesbru, sikres en god buss- og hovedsykkeltrasé helt fram til 
Nesbru allerede i etappe to, og løsningen synes å gi bedre flyt i lokalveisystemet i 
denne del av Asker. 
 
En forlengelse av etappe to mot vest betyr at vi får fastsatt grensesnittet mellom ny 
E18 og tilstøtende utbyggingsområder på Slependen og Billingstad. Dette er viktige 
områder for en bymessig utvikling med nærings- og boligbebyggelse, i det definerte 
bybåndet mellom Sandvika og Holmen. Det betyr at utviklingen av dette området kan 
komme i gang. En regulering av E18 betyr også at mange båndlagte eiendommer, 
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bl.a flere eneboligeiendommer, får en reguleringsmessig avklaring, med mulighet for 
innløsning. 
 
Løsningen medfører imidlertid at etappe to av E18-prosjektet forlenges vestover, 
utover den parsellgrense som er definert av Stortinget. Etappe tre, strekningen 
videre vestover til Asker sentrum og Drengsrud, blir tilsvarende redusert når denne 
skal bygges. 
 
Vegdirektoratet støtter en forlengelse av E18 etappe to. 
Vegdirektoratet har avgitt følgende anbefaling vedrørende parselldelen (svar på 
Oppdrag 1, datert 1.10.2019): 
For parsell Ramstadsletta - Slependen har man vurdert å forlenge prosjektet fram til 
Nesbru.  
«Dette vil gi noe reduserte kostnader for strekningen Nesbru - Drengsrud og økt 
positiv nytte totalt for hele prosjektet og bedre funksjonalitet i veisystemet ved 
Slependen/ Nesbru. 
 
Konklusjon 
Med rapporten fra Statens vegvesen og anbefalingen av Vegdirektoratet, samt 
påfølgende vedtak av Asker kommune, vil jeg på vegne av Asker kommune be om at 
parsellgrensen mellom etappene to og tre forskyves til Nesbru i kommende 
detaljplanlegging av E18. Slik Asker kommune ser det, finnes det en rekke gode 
argumenter for å gjøre dette. 
Det er ønskelig med en snarlig avklaring av spørsmålet, da konsulentene i disse 
dager forbereder oppstart av et omfattende reguleringsplanarbeid. 
Med anbefalingen fra Statens vegvesen, samt påfølgende vedtak i Asker kommune, 
ber jeg om at flytting av parsellgrensen noe lengre vest blir ivaretatt i den 
forestående regulerings-planlegging av E18 i Vestkorridoren.  
 
Med henvisning til ovennevnte, tillater jeg meg med dette å invitere statsråden til et 
møte om saken i Asker rådhus. Vi rydder gjerne en tid for møtet som kan passe 
statsråden.  
Ved ønske om å avtale et møte kan  dere ta kontakt med politisk sekretariat, 
politisk.sekretariat@asker.kommune.no / 66 90 92 22 / 99 45 51 42. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Lene Conradi 
Ordfører i Asker 
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