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FORORD  
Statens vegvesen Region Øst har utarbeidet teknisk plan og forslag til 
reguleringsplan med bestemmelser for E18 Lysaker-Ramstadsletta med 
tverrforbindelse Fornebu – Gjønnes.  
 
Reguleringsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Kommunedelplan med 
konsekvensutredning for E18 Lysaker – Slependen, vedtatt i Bærum kommune 
juni 2014. Prosjektet inngår som en del av Vestkorridorprosjektet med ny E18 fra 
Oslo til Asker. Kommunedelplanen Lysaker - Slependen omfattet teknisk plan med 
konsekvensanalyse datert april 2013. 
 
Strekningen i vedtatt kommunedelplan er delt i to etapper. Etappe 1 Lysaker - 
Ramstadsletta og etappe 2 Ramstadsletta – Slependen. Denne reguleringsplanen 
omfatter etappe 1; strekningen Lysaker – Ramstadsletta, ny forbindelse til Fornebu 
(Vestre lenke) og tverrforbindelse mellom Strand og Gjønnes 
(Bærumsdiagonalen). I etterkant av høringsperioden for kommunedelplanen har 
Statens vegvesen arbeidet med å optimalisere løsninger. Optimalisert løsning vist i 
Forfaserapport reguleringsplan Lysaker vest- Ramstadsletta, juni 2015, ligger til 
grunn for reguleringsplanen. 
 
Lysaker kollektivknutepunkt inngår i vedtatt kommunedelplan og skulle 
opprinnelig inngå i planforslaget. På grunn av endrede forutsetninger og løsninger 
behandles Lysaker i en egen reguleringsplan. 
 
Grunnlaget for reguleringsplanen er presentert i følgende rapporter: 

• Planbeskrivelsen/hovedrapport (denne) 
• Reguleringsbestemmelser 
• Plankart 
• Illustrasjonsplan, A3 (tegninger og illustrasjoner) 
• Kortversjon 
• Brosjyre 
• Temanotater, se liste bak i rapporten 

 
Alle dokumentene er utarbeidet i regi av Statens vegvesen Region øst med  
Knut Gløersen som prosjektleder. 
 

En konsulentgruppe med Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen AS som hovedkonsulent har 
bistått Statens vegvesen Region øst. Snorre Slapgård er oppdragsansvarlig for 
konsulentgruppen. Følgende underkonsulenter har deltatt: ViaNova Plan- og 
Trafikk AS, Geovita AS, Norges Geotekniske Institutt, Electronova AS, Grindaker 
AS, Asplan Viak AS, Plan Arkitekter AS, LPO Arkitekter AS, Brekke & Strand 
Akustikk AS, Safetec Nordic AS, Ingenia AS og NILU. 
 
Forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og underliggende 
plangrunnlag ble lagt ut til offentlig høring i perioden 11.8.2016-30.09.2016. Det 
kom inn 77 merknader. Videre planprosess har vært: 
 
• Oslo kommune v/bystyret fremmet innsigelse til reguleringsplanen i møte 

16.11.2016.  
• Drøftingsmøte mellom Oslo kommune og Bærum kommune ble holdt 

20.12.2016.  
• Bærum kommune sendte et alternativt planforslag med etappedeling ved 

Strand på begrenset høring i januar 2017. Forslaget var basert på revidert 
avtale om Oslopakke 3 av 5. juni 2016, som legger til grunn en etappedeling 
ved Strand. 

• Mekling ble gjennomført hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 20.03.2017 
uten at kommunene kom fram til en omforent løsning. 

 
• Bærum kommune vedtok reguleringsplanen uten etappedeling ved Strand, i 

møte 31.05.2017. Kommunen viser til forslaget til Nasjonal Transportplan 
2018-2029 og forutsetter en sammenhengende utbygging av E18 i 
Vestkorridoren, slik at negative konsekvenser av en etappedeling ved Strand 
unngås. 

 
• Saken ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 

avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet godkjente reguleringsplanen. 08. september 
2017. Departementet legger vekt på at vegløsningen i reguleringsplanen er i 
samsvar med kommunedelplanen for E18-korridoren fra Lysaker til Slependen 
som ble vedtatt i 2014.  
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Følgende er endret i denne versjonen av hovedrapporten etter høringsutgaven som 
forelå ved offentlig ettersyn:  

• Forside 
• Forord  
• Kommunestyrets vedtak 31.05.2017 
• Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement avgjørelse i 

innsigelsessak datert 08.09.2017 
• Nytt kapittel 0 som gir en beskrivelse av endringer som er innarbeidet i 

reguleringsplanen mellom høringen høsten 2016 og vedtatt reguleringsplan 
september 2017.  

• Kapittel 7. Oversikt over merknader ved planoppstart er erstattet med 
oversikt over merknader ved offentlig høring. 

• Øvrige kapitler i hovedrapporten er ikke justert og tilsvarer 
hovedrapporten datert juni 2016. 

 
Statens vegvesen Region øst 
 
Oslo, februar 2018 
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0 BESKRIVELSE AV REGULERINGSENDRINGER I VEDTATT PLAN 

Dette kapitlet oppsummerer endringer som er innarbeidet i plankart og 
bestemmelser mellom offentlig ettersyn høsten 2016 og vedtatt reguleringsplan 
september 2017.  

0.1 Bakgrunn for endringene 

Det har vært behov for å gjøre noen endringer i reguleringsplan for E18 Lysaker-
Ramstadsletta etter at planforslaget var ute til offentlig høring høsten 2016. 
Bakgrunnen for endringene er: 

• Høringsuttalelser i forbindelse med offentlig høring av planforslaget har 
medført noen små planjusteringer.  

• Optimalisering av planforslaget etter ønske fra Bærum kommune knyttet 
til lokal stedstilpasning, urbane kvaliteter og fleksibilitet i forhold til 
fremtidig byutvikling. Dette gjelder i hovedsak arealer langs Vestre lenke. 

• Optimalisering i forbindelse med utarbeidelse av teknisk plan. 
 

0.2 Beskrivelse av de aktuelle endringene 

Det er gjennomført planendringer innenfor følgende områder som det gjøres 
nærmere rede for (se figur på neste side for stedsangivelse): 

• Strandlokket 
• Stabekklokket 
• Vestre lenke  
• Prof. Kohts vei  
• Gjønnes  

 
Det er i tillegg foretatt endringer i planbestemmelsene. Disse endringene er i 
hovedsak gjort i regi/etter ønske fra Bærum kommune. Endringer i 
reguleringsbestemmelsene etter offentlig ettersyn er kort beskrevet i kapittel 0.8. 
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Oversikt over områder hvor det er foretatt endringer i planen etter offentlig høring høsten 2016 - markert med rød sky 
 
 
  

Gjønnes 

Bærumsdiagonalen 

Høviktunnelen Ramstadsletta 

Strandlokket Stabekklokket 

Vestre lenke 

Prof. Kohts vei 
Lysaker 

Fornebu 
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0.3 Strandlokket 

Følgende endringer i plankartet på Strand er vedtatt (figur nedenfor angir lokasjon 
for planendringen):  

1) Luftetårn for Høviktunnelen (STB) er flyttet sør for buss- og sykkelveg. 
2) Plangrense og hensynssone H-190_2 er justert. 
3) Ny kobling mellom GS-bru og fortau langs hovedsykkelvegen.  
4) Holtet nr. 6 og 10 er innlemmet i planforslaget med boligformål.  
5) Mindre justering av formålsgrense for teknisk bygg og luftetårn (STB). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Endret løsning: Utsnitt av vedtatt plan ved Strandlokket. Tall angir lokasjon for gjennomførte planendringer. 
  

1 

2 

5 
4 

3 
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0.4 Stabekklokket 

Følgende endringer i plankartet ved Stabekklokket er vedtatt (figur nedenfor angir 
lokasjon for planendringen):  

1) Omregulering, del av BN3 til annen veggrunn – tekniske anlegg.  
2) Omregulering, del av BN3 til annen veggrunn-grøntareal. 
3) Regulering av støyskjerm istedenfor opprinnelig planlagt voll. 
4) Endret linjeføring for gangveg (SGS) over Riiser-Larsens vei og 

Stabekklokket.  

5) Flytting av bussholdeplasser langs Vestre lenke til området hvor gangveg 
fra Michelets vei krysser kjøreveg i plan. 

6) Forskyvning av teknisk bygg inkl. adkomst. 
7) Fjerning av teknisk bygg i enden av Michelets vei. 
8) Fjerning av teknisk bygg på Stabekklokket.  

 
Reguleringsendringer på Stabekklokket utdypes nedenfor. 

 

 
Endret løsning: Utsnitt av vedtatt plan ved Stabekklokket. Tall angir lokasjon for gjennomførte planendringer. 

1 
2 3 

4 

6 

7 

8 5 
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0.4.1 Nærmere beskrivelse av endringene ved Stabekklokket 

 
O-tegning som viser ny løsning på østre del av Stabekklokket 
 
Endringer i/ved næringsareal BN3 (1-3) 
Statens vegvesen er hjemmelshaver for BN3. En stripe av regulert næringsareal er 
omregulert til annen veggrunn - grøntareal fordi dette ligger over/inntil 
betongtunnelen (2). 
 
En del av næringsområde BN3 er omregulert til annen veggrunn – tekniske anlegg 
(1). I reguleringsplan for Prof. Kohts vei mellom Markalléen - Gml. Drammensvei 
– sykkelfelt (planID 2012020), er det avsatt areal for infiltrasjonsmagasin innenfor 
regulert veggrunn. På grunn av dårlige infiltrasjonsmasser på det opprinnelige 
stedet var det nødvendig med en endret plassering av infiltrasjonsmagasinet. 
Infiltrasjonsmagasinet skal etableres under bakken.  

 
Endret linjeføring for GS-veger og hovedsykkelveg (4-5) 
Regulert gangveg (SGS) over Riiser-Larsens vei og Stabekklokket har fått endret 
utforming lenger vekk fra portalen til Stabekklokket (4). Forslaget er et resultat av 
dialog med Bærum kommune i forbindelse med innkomne merknader ved offentlig 
ettersyn av planforslaget. Planendringen innebærer også at gangveg fra Michelets 
vei videreføres nordover og krysser vegsystemet på Stabekklokket i plan (4). 

Endringen sikrer en sammenhengende gangforbindelse mellom Michelets vei og 
Stabekkområdet. Bussholdeplasser langs Vestre lenke er flyttet på nordsiden av 
hovedsykkelveg, i området hvor gangveg fra Michelets vei krysser kjøreveg i plan 
(5). Det vedtatte planforslaget medfører også en forskyvning av hovedsykkelvegen 
mot nord ved bussholdeplassen nord for Oksenøyveien.  
 
Det ble også gjennomført en mindre justering av linjeføringen for 
hovedsykkelvegen som går på nordsiden av blokkene i Michelets vei. 
Hovedsykkelvegen ble skjøvet lenger sørover slik at trerekke langs Vestre lenke 
kunne videreføres mellom veg og hovedsykkelveg. Justeringen ligger innenfor 
areal regulert til annen veggrunn - grønt. 
 
Forskyvning av teknisk bygg (6) 
Som en konsekvens av ny linjeføring for gangarealer (SGS), må areal for teknisk 
bygg forskyves vestover (6). Adkomst fra Riiser-Larsens vei beholdes uendret. 
 
Fjerning av to tekniske bygg (7-8) 
To tekniske bygg fjernes fra plankartet og omreguleres til annen veggrunn - grønt. 
Det ene tekniske bygget var plassert i enden av Michelets vei (7). Bygget utgikk 
fordi teknisk bygg for busstunnel Stabekk kunne slås sammen med teknisk bygg 
for Stabekklokket. Det andre arealet som var regulert til teknisk bygg var en 
alternativ plassering som det ikke lenger er behov for (8).  
 

 
Tekniske bygg i høringsforslaget som er fjernet i vedtatt plan (markert med rødt kryss) 
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0.5 Vestre lenke 

I høringsutgaven til planforslaget var gang-/og sykkelveg lagt adskilt fra 
kjørebanene med brede vegetasjonsarealer mellom. Vedtatt plan innebærer en mer 
komprimert løsning for veganlegget langs Vestre lenke. Endringen av 
gatetverrsnittet er gjort etter ønske fra Bærum kommune. Løsningen er endret fra 
gang-/sykkelveg til sykkelveg med fortau og smalere grønnrabatt. Ved å løfte 
gang-/sykkeltilbudet på nivå med kjøreveg, frigjøres areal på hver side og det 
oppnås en mer bymessig gate med et strammere uttrykk. 
 
Endringene for Vestre lenke kan oppsummeres slik (figur til høyre angir lokasjon 
for planendringen): 

1) Smalere tverrsnitt for veganlegget. Ny løsning innebefatter midtdeler, 
kjørefelt, grønnrabatt med trær og sykkelveg med fortau. I tillegg reguleres 
et areal på utsiden av fortauet til snøopplag. Se prinsippsnitt på neste side. 

2) Kryss mellom Vestre lenke og Oksenøyveien endres fra rundkjøring til T-
kryss. 

3) Rensedam fjernes og erstattes av et rensebasseng under bakken under brua. 
Arealet reguleres til annen veggrunn – tekniske anlegg under grunnen.  

4) Arealreduksjonen av veganlegget langs Vestre lenke frigjør noe mer areal 
til boligformål (B3) i reguleringsplan for Fornebu – område 1.2 og deler av 
1.3, planID 2012002. 

5) Arealutvidelse av næringsområde BN4 grunnet smalere veganlegg og 
forskyvning av hovedsykkelvegen mot nord ved bussholdeplassen nord for 
Oksenøyveien. 

6) Endret linjeføring for gangveg fra Michelets vei til kryssing av Vestre 
lenke sikrer en sammenhengende gangforbindelse mellom Michelets vei 
og Stabekkområdet. Ny fotgjengertrasé krysser Vestre lenke i plan. 

7) Bussholdeplasser langs Vestre lenke er flyttet på nordsiden av 
hovedsykkelveg, i området hvor gangveg fra Michelets vei krysser 
kjøreveg i plan. Dette gir en mer arealeffektiv løsning enn opprinnelig 
planforslag. 

8) Oksenøyveien med tilhørende fortau vest for nytt T-kryss flyttes noe 
nordover. Justeringen ligger innenfor areal regulert til annen veggrunn – 
grønt i høringsforslaget. 

 
 
 

 
Endret løsning: Utsnitt som viser vedtatt plankart langs Vestre lenke. Tall angir lokasjon 
for gjennomførte planendringer. Endring 6 og 7 er også beskrevet i kapittel 0.4. 
 
 
 

 

1 
2 

3 

4 

5 6 7 
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O-tegning som viser vedtatt løsning langs Vestre lenke 

 
Prinsippsnitt for Vestre lenke 
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0.6 Prof. Kohts vei 

Reguleringsplan for Prof. Kohts vei mellom Markalléen - Gml. Drammensvei – 
sykkelfelt (planID 2012020) viser sykkelfelt og fortau på strekningen. Fortauet 
langs sørsiden av vegen øst for Philip Pedersens vei er på reguleringsplanen 
smalnet inn fra 2,5 meter til 1,5 meter for å tilpasse seg eksisterende situasjon i øst. 
Reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta som grenser til reguleringsplan for 
Prof. Kohts vei var i høringsutgaven vist med gang- og sykkelveg, bredde på 3,5 
meter videre østover. Dette ga en uheldig løsning i grensesnittet mellom de to 
reguleringsplanene.  
 
For å sikre en god gang- og sykkelforbindelse langs hele strekningen er det i 
vedtatt E18-plan foretatt en justering i overgangen mellom de to 
reguleringsplanene som i hovedsak innebærer en utvidelse av fortauet på en ca. 40 
meter lang strekning langs Prof. Kohts vei (1). Vegskråningen er regulert med en 
hensynssone 410 - Krav vedrørende infrastruktur (2). Dette sikrer at inngrep i 
skråningen ikke kan gjennomføres uten at stabiliteten til Prof. Kohts vei ivaretas. 
 

 
Endret løsning: Utsnitt av vedtatt reguleringsplan langs Prof. Kohts vei like vest for krysset 
med Philip Pedersens vei. Reguleringsendringen innebærer utvidelse av fortausbredde og 
annen veggrunn, innarbeiding av hensynssone 410 samt mindre tilpasning i systemskiftet 
fortau – gang-/sykkelveg. 
 

0.7 Gjønnes 

I høringsutgaven til planforslaget, var det ikke satt av tilstrekkelig plass foran 
Gjønnesveien 35-37 for å gjennomføre omlegging av vann- og avløpsanlegget. I 
vedtatt plan er anleggsgrensen derfor utvidet slik at det skal være mulig å 
gjennomføre omleggingen (1). 
 

 
Endret løsning: Utsnitt av vedtatt reguleringsplan som viser området for utvidelse av 
midlertidig rigg- og anleggsområde foran Gjønnesveien 35-37 
 

0.8 Endringer i reguleringsbestemmelser 

Det er foretatt justeringer i reguleringsbestemmelsene. Nedenfor beskrives nye 
fellesbestemmelser som omhandler vannhåndtering (§ 2.5) og planoptimalisering 
Strand – Høvik (§ 2.15). Det henvises til de vedtatte planbestemmelsene 
(dokument 36 00009) for en fullstendig oversikt over gjeldende planbestemmelser. 
 
Vannhåndtering  
Det ble innarbeidet en generell bestemmelse om vannhåndtering i § 2.5 som 
presiserer at overvann bør tas hånd om innenfor regulert veggrunn. Det bør velges 
blågrønne overvannsløsninger.  Der dette ikke er mulig kan nedgravde rense- og 
fordrøyningsmagasin benyttes. Vaskevann fra tunneler skal renses i samsvar med 
vedtak fra Bærum kommune eller Fylkesmannen før utslipp til offentlig 
ledningsnett eller til resipient. 
 
  

2 
1 

1 
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Planoptimalisering Strand - Høvik 
Etter ønske fra Bærum kommune ble det tatt inn en bestemmelse om 
planoptimalisering på strekningen mellom Strand og Høvik i § 2.15. Hensikten er å 
få til bedre stedstilpasning av løsningene knyttet til lokalveg/bussveg/sykkelveg 
som kan bygge ned barrierevirkninger, sikre bedre vilkår for fotgjengere og utnytte 
potensiale for byutvikling. Dette skal også sikre god fremkommelighet for buss og 
sykkel gjennom området. 
 
Som et første trinn i arbeidet vil Bærum kommune gjennomføre en mulighetsstudie 
for Høvik Sentrum. 
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SAMMENDRAG  

Bakgrunn 
E18 gjennom Bærum er en av landets mest trafikkerte veger med 80-90.000 
kjøretøy pr. døgn. Nær 10.000 bosatte i nærområdene til E18 har støynivåer høyere 
enn det dagens retningslinjer anbefaler. E18 gjennom Vestkorridoren er den eneste 
hovedinnfartsåren inn mot Oslo fra vest og sørvest. E18 knytter de tunge 
utbyggingsområdene i Asker, Sandvika og Lysaker/Fornebu sammen. Dette betyr 
at E18 også er en viktig veg for lokale reisemål i korridoren. Vegstrekningen har 
store trafikkavviklingsproblemer både for bil- og busstrafikk, og i tillegg skaper 
trafikken betydelige miljøproblemer for omgivelsene.  
 
Dagens E18 ble bygget for omtrent 50 år siden som 2+2 felts veg og oppfyller ikke 
lenger krav til sikkerhet, miljø og framkommelighet. Opprinnelig vegskulder 
benyttes i dag som tredjefelt, og areal for snøopplag mangler.  Det er mange kryss 
på strekningen og bussen står i samme kø som bilene for å komme forbi 
kryssområder. Det er i dag registrert mange ulykker på E18 og forsinkelser for 
næringstrafikken utgjør en stor kostnad. 
 
Prognose for samlet vekst i Oslo og Akershus fra 2009-2033 er om lag 30%. Dette 
vil medføre et økt persontrafikkbehov i regionen. Økt biltrafikk er en av Oslo-
områdets største utfordringer. For å redusere et økende behov for mer vegkapasitet 
for personbiler, vil etablering av et effektivt og miljøvennlig transportsystem være 
en viktig forutsetning. Bedre fremkommelighet for buss og sykkel langs korridoren 
må sikres. 
 
Ny atkomstveg til Fornebu er avgjørende for videre utbygging av Fornebu.  
 
Nedbygging av E18 er viktig for tettstedsutvikling på Høvik.  
 

Tiltaket omfatter 
• E18 i ca. 500 m tunnel på Stabekk og ca. 1900 m tunnel fra Strand til vest for 

Høvik kirke. E18 får 3+3 gjennomgående felt på strekningen. 

• Mellom Strand og Høvik blir dagens E18 lokalveg med 1+1 felt. 

• Eksklusiv bussveg på hele strekningen med planskilte kryss. 

• Gjennomgående hovedsykkelveg på hele strekningen med planskilte kryss. 

• Bærumsdiagonalen - ny tverrforbindelse i tunnel fra Gjønnes til E18 ved 

Strand. 

• Vestre lenke - ny atkomstveg til Fornebu også for buss.  

Fremdrift  

 
Figur 1: Fremdrift og viktige milepæler i prosessen frem mot ferdigstillelse 
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Ramstadsletta - Strand  
 

Strand-Lysaker –med Vestre lenke, ny atkomstveg til Fornebu 
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Virkninger av tiltaket 
 
Trafikksikkerhet 
Nye veganlegg utformes i dag etter strengere krav til sikkerhet enn det som gjaldt 
da dagens E18 ble etablert. Planforslaget vil gi et tryggere tilbud for kjørende, 
syklende og gående, og det forventes en vesentlig reduksjon i antall ulykker på 
strekningen. Differensiering av trafikantgrupper har betydning for ulykkesrisiko og 
fremkommelighet.  
 
Bedre busstilbud 
En separat, sammenhengende bussveg parallelt med E18 vil gi mer forutsigbar 
fremkommelighet ved at bussene kan kjøre tilnærmet uten konflikter med annen 
trafikk. Planforslaget vil også åpne for bedre bussbetjening av Fornebu og 
Bærumsdiagonalen vil gi en raskere forbindelse mellom Gjønnes og E18 for busser 
som ikke skal betjene det lokale markedet på strekningen. Tilgjengeligheten til 
busstilbudet vil bli vesentlig bedre enn i dag, og oppholdskvaliteten på 
holdeplasser økes ved at holdeplassene skilles fra trafikken på E18. 
 
Bussvegen legger også forholdene til rette for utvikling av et kompakt og effektivt 
kollektivknutepunkt på Lysaker slik som foreslått i Konseptvalgutredningen for 
økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet). Tiltaket 
legger til rette for vendemulighet for buss på Lysaker slik at antall busser til Oslo 
kan reduseres. Regulering av Lysaker kollektivterminal er ikke en del av denne 
planen.  
 
Bedre tilbud for syklister 
En sammenhengende hovedsykkelveg langs hele strekningen med en ensartet 
standard og planskilte kryss, gir økt trygghet og bedret fremkommelighet for 
syklistene. Tiltaket innebærer en mer direkte forbindelse uten unødvendige 
omveger, høydeforskjeller, og med færre konfliktpunkter. Det etableres mange 
tilknytningspunkter til øvrige gang-/sykkelveger og til annet vegnett.  
 
Redusert trafikkstøy 
Trafikkberegninger viser at trafikken mellom Oslo og Bærum blir tilnærmet 
uendret, og fremkommeligheten bedres.  
 
Planforslaget vil redusere antall støyutsatte boliger for store områder i Bærum. For 
strekningen Lysaker – Ramstadsletta, reduseres antall personer bosatt i rød sone 
med 35% sammenlignet med dagens situasjon. Tilsvarende reduseres antall 

Bærumsdiagonalen i tunnel til Gjønnes 
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personer bosatt i gul sone med 15%. Område Strand - Høvik får størst reduksjon 
som følge av at E18 legges i tunnel. På Ramstadsletta flyttes vegen nordover og 
enkelte områder får økt støy. Antall støyutsatte i dette området forventes redusert 
ved videre utbygging vestover med tunnel i etappe 2.  Langs Vestre lenke på 
Fornebu vil ny veg i dagen gi økt støynivå. Trafikk fra E18 til Bærum nord legges i 
tunell (Bærumsdiagonalen). Dette medfører at støynivået langs lokalveger i denne 
delen av Bærum reduseres, mens områdene ved tunnelmunning og langs 
tilførselsvegene til Bærumsdiagonalen på Gjønnes får noe økt støynivå. 
 
Redusert luftforurensing 
Ny E18 gir reduksjon av luftforurensing for beboerne langs korridoren. Antall 
personer som er bosatt i gul sone for luftforurensing (NOx og svevestøv) reduseres 
med 90% og antall i rød sone med 80% fra 2015 til 2030. Dette skyldes både 
nedgang i utslipp av nitrøse gasser og at store deler av E18 legges i tunnel. 
 
Det etableres luftetårn som tiltak for å redusere forurensningen fra tunnelene. De 
blir plassert på Gjønnes, ved Ramstadsletta øst, og to ved Strand for henholdsvis 
Bærumsdiagonalen og Høviktunnelen. 
  
Andre miljømessige virkninger 
Visuelle virkninger og miljøbelastning på tilgrensende områder vil variere langs 
strekningen. Der E18 blir liggende i tunnel reduseres miljøbelastningen for 
tilgrensende nærmiljø og funksjonelle sammenhenger styrkes. Mindre trafikk på 
overflaten gir redusert barrierevirkning og øker tilgjengeligheten til nærområdene 
langs vegen. 
 
På strekninger der E18 ligger i dagen vil vegen følge eksisterende trasé. Utvidelse 
av vegkorridoren innebærer arealbeslag og vegens barrierevirkning forsterkes. 
Dette gjelder hovedsakelig på en 300 meter lang strekning mellom Stabekk og 
Strand, og på Ramstadsletta.  
 
Veganlegget vil gi økt nærføring til flere verneverdige bygninger innenfor 
planområdet og medfører tap av registrerte kulturminner og verneverdig 
bebyggelse langs deler av strekningen. 
På enkelte strekninger vil det bli bedre plass mellom veganlegget og verneverdig 
bebyggelse, noe som vurderes som positivt.  
 

Trafikale virkninger 
Det nye vegsystemet gir en positiv virkning både for biltrafikanter, 
kollektivtrafikanter, syklende og gående. For bilfører, bilpassasjer og 
kollektivtrafikanter, består nytten av en prissetting av spart tid. For 
kollektivtrafikantene er omlag all nytten knyttet til reduserte køkostnader som en 
følge av at bussen vil kjøre i egne kollektivtraséer. Reisetiden reduseres og 
rutetidene blir reelle og forutsigbare.  
For gående og syklister består nytten av både reduserte tidskostnader og reduserte 
utrygghetskostnader idet planen inneholder rene gang- og sykkeltraséer. 
 
For Bærumsnittet, det vil si for bygrense mot Oslo, viser trafikkberegningene 
følgende: 
• Dersom E18 Lysaker – Ramstadsletta ikke etableres øker trafikken med 15 % 
• Dersom E18 Lysaker – Ramstadsletta etableres og finansieres med et 

bompengeregime som beskrevet, blir totalt trafikknivå 99 % av dagens nivå. 
Dette er inklusive veksten fra tunge kjøretøyer og øvrig næringstransport. Det 
betyr at persontransporten med bil reduseres i forhold til dagens nivå. 
 

Anleggsperioden 
Anleggsperioden anslås til en varighet på 5 år. Under bygging vil antall felt 
opprettholdes som i dag, men ha redusert hastighet grunnet endret kurvatur. 
Krysset på Strand og Høvik bygges om, noe som medfører endret kjøremønster på 
lokalvegene.  
 
Investeringskostnader 
Kostnadene er kalkulert med prisnivå 2016. På reguleringsplannivå skal kalkylen 
ligge innenfor et nøyaktighetskrav på +/- 10%.  
Styringsramme er kalkulert til 13,1 milliarder kr. 
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1 BAKGRUNN  

1.1 Sakens forhistorie  

Planlegging av E18 gjennom Bærum kommune har pågått siden 1980-tallet. 
Nedenfor omtales planprosessen de siste ti årene. 

1.1.1 KU 2002/Kommunedelplan 2004 

Det foreligger godkjent konsekvensutredning for E18 på strekningen fra Framnes i 
Oslo kommune til Holmen i Asker kommune, fra 2002. Basert på 
konsekvensutredningen godkjente Bærum kommune i 2004 en kommunedelplan 
der ny E18 går i tunnel fra Ramstadsletta – Høvik til Fornebu Nord, videre i en 
kort dagsone før veien fortsetter i tunnel mot Oslo. 

1.1.2 Konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) 

Det ble gjennomført en felles konseptvalgutredning med kvalitetssikring for alle 
prosjektene i Oslopakke 3 i 2007. Det har således ikke vært krav om en separat 
KVU/KS1-prosess for E18 i Vestkorridoren.  

1.1.3 Vestkorridoren, analyse av framtidig transportsystem  

Det ble i 2008/2009 utarbeidet en systemanalyse for Vestkorridoren (E18 
Vestkorridoren Analyse av framtidig transportsystem) med hovedvekt på 
vegsystemet i Bærum.  
 
I systemanalysen ble det konkludert med at utfordringene på E18 vest for Oslo må 
sees på en helhetlig måte. Løsningen på de sammensatte problemstillingene kan 
ikke løses ved mer veg og mer tunnel alene. Det ble utarbeidet 9 alternative 
konsepter. I samråd med Akershus fylkeskommune og Bærum kommune ble en 
stående igjen med to hovedprinsipper som grunnlag for det videre planarbeid; 
utvidelse av dagens E18 og ny E18. Prosessen konkluderer med at et alternativ 
som innebærer kun utvidelse av E18 med ett kollektivfelt, uten utvidelse for 
biltrafikk, er ansett som urealistisk av hensyn til andre mål som næringstransport 
og lokalmiljø.  Dette alternativet skal ikke utredes videre.  

Drøftingene og konklusjonene fra arbeidet med denne systemanalysen ligger til 
grunn for det planprogrammet som deretter ble utarbeidet og fastsatt av Bærum 
kommune 2010. 

1.1.4 Planprogram for Vestkorridoren 2010 

Et forslag til planprogram ble fremlagt for offentlig ettersyn i november 2009. 
Planprogram ble vedtatt av formannskapet i Bærum kommune mars 2010. I 
Planprogrammet er det lagt opp til at det skal lages tre planer etter Plan- og 
bygningsloven.  
  

• Kommunedelplan for Lysaker – Slependen inklusiv arm fra Kjørbo nord til 
sammenkobling med E18.  

• Reguleringsplan for tverrforbindelse, parsell Fornebu – Stabekk.  
• Kommunedelplan for tverrforbindelse, parsell Stabekk – Bekkestua.  

Gjennom arbeidet har en sett at tverrforbindelsen mellom Bærum nord for E18 og 
utviklingsområdene på Fornebu må sees mer i sammenheng med E18, og at 
kommunedelplanen for E18 Vestkorridoren derfor også måtte omfatte 
tverrforbindelsen. 
 
I henhold til planprogrammet skulle to hovedprinsipper legges til grunn for den 
videre planleggingen og konsekvensutredningen: 
 

• Prinsipp 1:  Utvidelse av dagens E18 
• Prinsipp 2:  Bygging av ny E18. 

 
Ved fastsetting av planprogram 10.mars 2010 Vedtok Formannskapet i Bærum:  
 
1. Planprogram for E18-korridoren i Bærum, datert 28. oktober 2009 vedtas. 
2. Bærum kommune registrerer at Statens vegvesen vil at en dagløsning utredes og 
ser at vegstyresmaktene har hjemmel til å kreve det. Kommunen anser dette som et 
0-alternativ som skal fungere som referanse for vurdering av tunnelløsningene. 
Bærum kommune vil ikke under noen omstendighet akseptere et alternativ som 
innebærer full utvidelse av eksisterende E18 i dagen. 
 
3. Bærum kommune anmoder Statens vegvesen om å intensivere planprosessen for 
E18 slik at bygging kan igangsettes i 2013. 
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1.1.5 Silingsrapport 2011 

En silingsrapport som viste 5 alternative løsninger basert på de to prinsippene ble 
behandlet av formannskapet i Bærum kommune i mai 2011. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
Bærum kommune imøteser forslag til ny E18, som i tillegg til tunnelen under 
Sandvika, har tunneler som skjermer boligområdene på Blommenholm, Ramstad, 
Høvik, Strand, Nedre Stabekk og Fornebu Nord. Prinsippløsningen i 
kommunedelplanen av 2004 bør legges til grunn. 

1.1.6 Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Lysaker - 
Slependen 

I 2012 ble arbeidet konsentrert om å optimalisere alternative løsninger innenfor 
prinsipp 2, basert på E18 i tunneler under Sandvika og Høvik. Gjennom denne 
prosessen ble det utarbeidet 4 alternative løsninger. Det 4. alternativet ble utviklet 
høsten 2012. Etter en samlet vurdering valgte Statens vegvesen å legge frem 
alternativ 3 og 4 som forslag til kommunedelplan for E18 Lysaker- Slependen 
våren 2013.  
 
Også i etterkant av høringsperioden for kommunedelplanen har Statens vegvesen 
arbeidet med å optimalisere løsninger. Det er utarbeidet tre notater datert april 
2014: 

• Tilleggsnotat beskrivelse av optimaliserte løsninger 
• Tilleggsnotat alternativ 3B og 4B Stabekk- Strand 
• Tilleggsnotat Ramstadsletta 

Kommunedelplanvedtaket i Bærum kommune: 
Kommunedelplan med KU for E18, Lysaker Slependen ble vedtatt i 
kommunestyret juni 2014. Planen er vedtatt med visse forutsetninger og er lagt til 
grunn i det videre arbeidet. For hvert av vedtakets punkter har vi nedenfor 
beskrevet hvordan dette ivaretas. 

 
3.1 Det skal legges vekt på framkommelighet for buss. En gjennomgående 
bussvei som et alternativ til bussfelt langs hovedlokalvegen skal vurderes. 
Bussveien må sikres gode koblinger til lokale busstraseer i Bærum. 
 

Det foreslås kontinuerlig og eksklusiv bussveg gjennom hele planområdet, dvs. fra 
Lysaker til vestre del av Ramstadsletta, og er tenkt videreført til Asker sentrum. 
Bussvegen vil ha koblinger til lokalt vegnett ved Lysakerelva, Vollsveien, Prof. 
Kohts vei, Oksenøyveien, Michelets vei på Strand, Høviksvingen på Høvik 
innenfor planområdet og deretter Blommenholmkrysset.  
 
3.2 Lokalvegen skal gis en utforming tilpasset lav hastighet og prioritering av 
myke trafikanter. 
 
Lokalvegen utformes med 1 + 1 bilfelt med fartsgrense 50/60 km/t og med kryss i 
plan. Det vil være gangkryssing på bru og i plan ved Høvik sentrum og undergang 
for gående og syklende i krysset med Michelets vei. Lokalvegen foreslås utformet 
med tosidige trerekker og grønne rabatter.  
 
3.3 Følgende optimaliserte løsninger som vist i tilleggsnotatene fra Statens 
vegvesen, dokument nr. 2341605, 2341601, 2341602, skal videreføres i 
reguleringsplanen: 
 
3.3 a. Stabekk: Forlenget lokk mot vest. 
 
Stabekklokket er forlenget så mye som mulig mot vest og er dessuten også trukket 
så langt østover som mulig. Total lengde på lokket er ca. 500 m. 
 
3.3 b. Strand: Ny trasé for Bærumsdiagonalen med direktekobling mot 
lokalvegen uten ramper mot vest. Miljølokk over lokalvegen og Bærumsdiagonalen 
sør for Kveldsro terrasse. 
 
Denne løsningen benyttes i det optimaliserte forslaget. Miljølokket er trukket litt 
mot nord for å kunne bevare flest mulig boliger på sørsiden av lokket. 
 
3.3 c. Ramstadsletta: Senket veianlegg, redusert antall kjørefelt, høy støyskjerm 
mot E18, miljølokk i vest og fortsatt bearbeiding som kan dempe belastningen på 
Sandviksveien 
 
Løsningen er basert på overnevnte. Dessuten er overgangen mellom ny og 
eksisterende E18 planlagt. E18 er foreslått å få sin endelige utforming fram til 
Solvikveien, mens det vil være en midlertidig overgangssone til eksisterende E18 i 
en lengde på ca. 400 m vest for Solvikveien fram til etappe 2 skal bygges. 
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4 Bærum kommune ber Statens Vegvesen snarest legge frem et opplegg for 
planlegging og gjennomføring av innløsningsprosessen, inkludert muligheter for 
erstatningsboliger/tomter.  
 
Statens vegvesen har startet opp arbeidet med innløsning.  
 
5 Det skal legges vekt på å sikre en skånsom anleggsgjennomføring med 
hensyn til støy- og luftforurensning, og som ivaretar trafikkflyt, god 
trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. 
 
Det er utarbeidet faseplaner som beskriver hovedtrekkene i både vegomlegginger 
og arbeidsomfang under anleggsgjennomføringen. 
 
I så stor grad som mulig er det lagt vekt på at E18 skal ha samme antall felt og 
samme feltbruk som i dag i hele byggeperioden, dvs. 3 bilfelt vestover, mens det er 
2 bilfelt og ett kollektivfelt østover. Fartsgrensen på E18 settes ned til 60 km/t der 
det er nødvendig på grunn av kurvatur. En vil fortrinnsvis foreta få og litt større 
vegomlegginger som gjør at anleggsarbeidene kan foregå på en rasjonell måte på et 
størst mulig område. Dette vil også føre til at både bil- og kollektivtrafikken til-/fra 
og på E18 kan flyte på en mest mulig enkel og oversiktlig måte slik at løsningene 
blir trafikksikre. 
 
Det vil legges stor vekt på at også gang- og sykkeltrafikken kan gå på en mest 
mulig uhindret, enkel og sikker måte. Hensyn til miljøforhold knyttet til støy-, 
støv- og andre ulemper fra anleggsvirksomheten vil vektlegges og håndteres i 
henhold til gjeldende regelverk.  
 
6 Kommunestyret forutsetter at ved videre detaljplanlegging og bygging skal 
veianlegget tilfredsstille de nasjonale krav til luftforurensing som er gjeldende. Det 
må gjøres mer detaljerte utredninger og målinger av forurensningssituasjonen i 
reguleringsplanfasen. 
 
Utredninger med hensyn på ventilasjon av tunneler og luftforurensing i dagen er 
utført. 
 
7 Luftetårnene må konstrueres slik at de tar høyde for at en med ny 
teknologi kan rense utslipp i større grad enn i dag. Bærum kommune påpeker at 
luftforurensing blir et viktig tema i reguleringsplanen. 
 

En har utredet problemstillingen om hvordan en skal forholde seg til eventuell 
rensing av luft fra tunnelene. Dette viser at det ikke vil være hensiktsmessig å 
foreta rensing av tunnelluften. En vil ikke klare å rense noen særlig stor andel av 
luften, og andre tiltak ansees som mer effektive. Det omfatter blant annet bruk av 
luftetårn og hyppigere vasking av tunneler for å redusere mengden av støv. 

1.2 Foreliggende planprosess 

Oppstart av områderegulering for E18 Lysaker – Ramstadsletta med 
Bærumsdiagonalen ble, i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, varslet 1. 
nov. 2014.  
 
Løsningen er optimalisert på bakgrunn av kommunestyrevedtaket og 
høringsuttalelser til kommunedelplanene. Optimalisert løsning er presentert i 
«Forfaserapport reguleringsplan Lysaker – Ramstadsletta», datert juni 2015. 
Optimalisert løsning ligger til grunn for utarbeidelse av reguleringsplanen. 
 
Lysaker kollektivknutepunkt inngår i vedtatt kommunedelplan for E18 Lysaker – 
Slependen og skulle opprinnelig inngå i planforslaget. I løpet av planprosessen er 
det avdekket et større koordineringsbehov mellom interessentene i 
knutepunktområdet. Det er derfor besluttet at kollektivterminal Lysaker skal 
fremmes som egen reguleringsplan.  
 
Planforslag for Lysaker kollektivterminal forventes utarbeidet i løpet av 2016. 

1.3 Informasjon og medvirkning 

Varsel om planoppstart ble kunngjort i Aftenposten1.11.2014. Det ble også 
informert oppstart av planarbeid på Bærum kommunes og Statens vegvesens 
hjemmesider på nettet. Berørte grunneiere ble varslet med brev. 
 
I forbindelse med medvirkningsprosessen, jfr. plan- og bygningslovens § 5-1, har 
det vært avholdt informasjonsmøter med berørte grunneiere og velene. På 
informasjonsmøtene har Statens vegvesen samt Bærum kommune redegjort for 
planforslaget samt orientert om planprosessen videre. Under varslingsperioden har 
det innkommet 60 høringsuttalelser. Innkomne merknadene er oppsummert og 
kommentert i en egen temarapport PLM-101.  
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2 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

2.1 Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 (NTP) 

Omtalen av E18 Lysaker – Ramstadsletta i Meld.St.26 (2012-2013) Nasjonal 
transportplan 2014-2023 innledes med: Regjeringen prioriterer å starte opp 
utbyggingen av E18 Vestkorridoren gjennom prosjektet Lysaker – Ramstadsletta. I 
handlingsprogrammet til NTP er prosjektet angitt som fullfinansiert i perioden.  
Målene i NTP er omtalt i kap. 4.1.2 

2.2 Oslopakke 3  

Oslopakke 3 finansierer et bredt spekter av tiltak for å bedre transporttilbudet i 
Oslo og Akershus. Prosjektet er ansett som et av de sentrale prosjektene i 
Oslopakke 3. I de lokalpolitiske vedtakene om bompenger i 2014 er det lagt til 
grunn at det gis et fast tilskudd til finansieringen av Vestkorridoren i tråd med 
tidligere avtaler, som beløper seg til 5,8 mrd. kr.  Målene i Oslopakke 3 er omtalt i 
kap. 4.1.3 

2.3 Kollektivtransport 

Betjening av Fornebu 
Arbeidet med reguleringsplan for Fornebubanen pågår, basert på T-banebetjening 
med trasé fra Fornebu til Majorstuen via Lysaker, Vækerø og Skøyen. Ved 
etablering av Fornebubanen må en regne med at de fleste busslinjene mellom Oslo 
sentrum og Fornebu blir nedlagt. Inntil Fornebubanen er etablert vil det imidlertid 
være behov for en videreutvikling av busstilbudet. 

M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger  
Ruter legger frem en strategi for kollektivtrafikken hvert fjerde år. M2016 ble 
fremlagt i august 2015. I kapitlet om utvikling av trafikktilbudet i vestområdet 
påpekes det at regionbusslinjer i enda større grad enn i dag bør ha terminal i 
Sandvika, og ikke kjøre gjennomgående mot Oslo. Videre sies det at en også bør 
vurdere om noen at de fylkesgrensekryssende busslinjene bør terminere i Sandvika 
fremfor Oslo, og her nevnes bussene fra Røyken og Hurum via Slemmestad og fra 
Hønefoss spesielt. I Bærum ønsker Ruter generelt en omprioritering fra Oslorettet 
til lokal busstrafikk i korrespondanse med metro og tog. 

Trafikkplan vest 
Ruter arbeider med Trafikkplan vest, dvs. planer for utvikling av Ruters 
kollektivtilbud i Vestkorridoren. En arbeider med flere alternativer. Mating til 
skinnegående transportmidler vurderes der dette er hensiktsmessig. Ruter påpeker 
samtidig at: 
• Mating krever god, rask og forutsigbar fremkommelighet til matepunktene 
• Potensialet for mating begrenses av kapasitet på skinnegående transportmidler 
• Mating vil ikke fjerne behovet for god fremkommelighet langs E18 og 

tilførselsveiene 
• Forventet trafikkvekst tilsier at en bør ha minst samme kapasitet for buss som i 

dag, selv med økt mating 
Ruter påpeker videre at Lysaker vil bli et viktig matepunkt i Vestkorridoren med 
etablering av ny Fornebubane. 

2.4 Rikspolitiske og statlige bestemmelser og retningslinjer  

Nedenfor gis en sammenfatning av de mest relevante retningslinjene for 
planforslaget. Listen er ikke uttømmende. 

Lov om forvaltning av naturens mangfold  
Naturmangfoldloven trådte i kraft 1.7.2009 (Miljøverndepartementet 2009). 
Lovtekstens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og 
vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 
trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
Naturmangfoldlovens formål innenfor artsforvaltning er dermed å hindre at arter 
og naturtyper forsvinner fra Norge gjennom å sikre de mest truede artene og 
naturtypene juridisk vern. Naturmangfoldloven omfatter alle sektorer som fatter 
beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven regulerer forvaltning av arter 
(med spesiell vekt på truede arter), områdevern/verneområder, fremmede arter 
samt prioriterte arter og prioriterte naturtyper. 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 
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bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å 
sikre god steds- og byutvikling.  

Rikspolitiske retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse, stimulere og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Dette gjelder blant 
annet å planlegge for redusert transportbehov. 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 
Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering 
som forebygger støyproblemer. 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i 
kommunenes arealplanlegging. Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge 
helseeffekter av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

Regional planstrategi for Akershus 2012 – 2016 
Regional planstrategi ble innført i ny plan- og bygningslov juli 2009 og er et 
verktøy for regional planlegging.  Strategien redegjør for viktige regionale 
utviklingstrekk, utfordringer og muligheter og tar opp hva som skal vektlegges i 
planperioden. Aktuelle temaområder som skal følges opp via videre planlegging 
er: 

• Utdanning og næringsutvikling 
• Bomiljø, mangfold og inkludering 
• Klima og miljø 
• Areal og transport 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 14.12.15. 
Mål for planen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig 
region i Europa, at utbyggingsmønsteret skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. I tillegg skal 
klimautslippene halveres innen 2030. Det er en målsetning at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gang- og sykkel. 
Det vil bidra til å opprettholde tilgjengeligheten og mobilitet også for dem som har 

behov for å bruke bil. Planen omtaler også utvikling/fortetting innenfor bybåndet i 
vest, der blant annet Høvik og Stabekk nevnes som områder hvor det ønskes videre 
knutepunktutvikling. 

Samordnet areal- og transportstrategi for Oslo-regionen, revidert versjon 
2016  
I 2008 vedtok Osloregionen en samordnet areal- og transportstrategi for utvikling i 
regionen, med konsentrert vekst i byer og tettsteder og effektive transport-
løsninger. Strategien er grunnlag både for planlegging internt i regionen og for 
Osloregionens innspill til nasjonale samferdselsprioriteringer. Den reviderte 
versjonen av strategien har forsterket målene fra 2008 med et nytt delmål om 
klima: «Det nasjonale klimamålet har som utgangspunkt i FNs klimamål om å 
unngå global oppvarming større enn to grader. Dette krever en rask nedtrapping 
av de menneskeskapte kildene mot et globalt null-nivå i år 2050. Norge har sluttet 
seg til EUs mål om 40 prosent reduksjon av de europeiske utslippene innen år 
2030». Strategien var under perioden 16.06.2015 – 1.12.2015 ute til høring.  

2.5 Kommunale planer og mål 

Kommuneplan for Bærum kommune 2015-2030 
Gjeldende kommuneplan for Bærum 2015-2030 ble vedtatt i juni 2015. Det 
forventes en betydelig befolkningsvekst (ca. 30 %) i Osloregionen frem til 2030, 
hvilket gir tilsvarende økt transportbehov. Det er en overordnet målsetting at 
veksten i persontransporten skal skje med kollektive transportmidler, sykkel og 
gange. Dette stiller store krav til utbygging av kollektivsystemet og 
sykkelveinettet, samtidig som det er nødvendig med virkemidler for å begrense 
biltrafikken.  

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer omfatter hele kommunen og 
gir en oversikt over faste kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.  

Energi- og klimaplanen for Bærum 2013-2017  
Et overordnet mål er at trafikkveksten skal tas med kollektive transportmidler samt 
økt gange og sykkelbruk. Dette stiller store krav både til en bevisst arealpolitikk og 
til utbygging av kollektivtrafikken.  
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Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Bærum kommune. Utsnitt 
gjelder for delstrekningen Gjønnes med Bærumsdiagonalen. 

2.5.1 Kommuneplan for Bærum kommune 2015 - 2030 

 
Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Bærum kommune. Utsnitt gjelder for 
delstrekningen Strand med Vestre lenke - Lysaker. 

 
Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Bærum kommune. Utsnitt gjelder for 
delstrekningen Ramstadsletta-Strand  
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2.5.2 Kommunedelplan for E18 Korridoren Slependen – Lysaker 

Kommunedelplan for ny E18 Lysaker – Slependen med konsekvensutredning ble 
vedtatt i Bærum kommunestyre 18.06.2014. 
 
Planen legger til rette for regulering og senere utbygging av ny E18 gjennom 
Bærum. Hovedelementene i planen er ny E18 med totalt 3+3 kjørefelt 
hovedsakelig i tunnel, ny separat trasé for buss i kombinasjon av bussveg og 
bussfelt, separat sykkelveg, ny lokalveg i dagen, ny tverrforbindelse fra Gjønnes til 
E18 ved Strand og ny forbindelse fra E18 til Fornebu. 

 
Figur 5: Kommunedelplan for E18 korridoren Lysaker – Slependen. Utsnitt gjelder for 
delstrekningen Gjønnes med Bærumsdiagonalen.  
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Figur 6: Kommunedelplan for deler av E18 korridoren Lysaker – Slependen. Utsnitt gjelder for delstrekningen Strand med Vestre lenke- Lysaker  
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Figur 7: Kommunedelplan for E18 korridoren Lysaker – Slependen. Utsnitt gjelder for delstrekningen Ramstadsletta-Strand .  
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2.5.3 Gjeldende reguleringsplaner og bebyggelsesplaner 

 
Figur 8: Utsnitt STRAND -LYSAKER -viser gjeldende reguleringsforhold innenfor og tilgrensende planområdet. Rød tekst angir plan-ID og oransje linje viser plangrense for planene. Kort om 
innhold og dato for den enkelte planen er beskrevet under.  
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Figur 9: Utsnitt RAMSTADLETTA -STRAND viser gjeldende reguleringsforhold innenfor og tilgrensende planområdet. Rød tekst angir plan-ID og oransje linje viser plangrense for planene. 
Kort om innhold og dato for den enkelte planen er beskrevet under.  
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Gjeldende reguleringsplaner som berøres av tiltaket: 
 
PlanID: 2003012 – Lysaker stasjon med omkringliggende områder. 
Ikrafttredelsesdato 17.12.2004.  
Planområdet er i hovedsak regulert til offentlige trafikkområder, samt noe 
frittliggende småhusområder og kombinerte formål rundt stasjonsområdet.  
 
PlanID: 1987007 – Lysaker sentrum. Ikrafttredelsesdato 23.09.1987.  
Planen er delvis erstattet av nyere reguleringsplaner. Delene av planen som 
fortsatt er gjeldende er regulert til bolig, kontor og kjørevei.  
 
PlanID: 1982003 – Reguleringsplan for et område mellom Drammensveien og 
Fritjof Nansens vei. Ikrafttredelsesdato 26.06.1984.  
Planen omfatter arealer inntil E18 som reguleres til kontorbebyggelse. Deler av 
Fornebuveien og arealer inn mot Fornebukrysset er avsatt til offentlig veggrunn.  
 
PlanID: 1974109 – Professor Kohts vei v/ Vollsveien/Solliveien. 
Ikrafttredelsesdato: 27.06.1978.  
Planen regulerer området mellom Solliveien og Professor Kohts vei til 
frittliggende småhusbebyggelse og kontor.  
 
PlanID: 1993041 – Gamle Ringeriksvei 22. Ikrafttredelsesdato: 28.03.1995.  
Planen regulerer seks eiendommer i Solliveien til frittliggende småhusbebyggelse.  
 
PlanID: 1976005 – Granfos brug ltd, 40/97, 40/73, Solliv. 11. Ikrafttredelsesdato: 
26.01.1979.  
Planen regulerer eiendommer i Bjørnekroken til konsentrert småhusbebyggelse, 
lekeareal og felles avkjørsel.  
 
PlanID: 1948113 – Fagerhøyveien. Ikrafttredelsesdato: 07.01.1949.  
Planen er en eldre vegregulering og omfatter Fagerhøyveien mellom Nordraaks 
vei og Fagerhøy terrasse.  
 
PlanID: 1995020 – Prof. Kohts vei, Ph. Pedersens vei – Sollisvingen. 
Ikrafttredelsesdato: 19.03.1997.  
Planen regulerer Prof. Kohts vei til vegformål mellom Sollisvingen og Ph. 
Pedersens vei.  
 

PlanID: 1996033 – Fagerhøy terrasse / Fagerhøyveien. Ikrafttredelsesdato: 
07.10.1998.  
Planen omfatter arealer regulert til offentlig bygg – barnehage, park og 
frittliggende småhusbebyggelse.  
 
PlanID: 1993021 – Fornebuveien 9-13. Ikrafttredelsesdato 17.12.1993.  
Planen regulerer eiendom som grenser til E18 og Fornebukrysset til 
kontorbebyggelse.  
 
PlanID: 1986019 – Granfosslinjen mellom E18 og Granfoss. Ikrafttredelsesdato 
17.06.1987.  
Planen regulerer Granfosslinjen og deler av Fornebukrysset til offentlige 
trafikkområder, samt kontorbebyggelse nord for Fornebukrysset.  
 
PlanID: 1968082 – Lysakerkrysset med omgivelser. Ikrafttredelsesdato 
13.11.1978.  
Planen omfatter deler av Fornebukrysset og E18, regulert til vegformål.    
 
PlanID: 1982025 – E18/Snarøyveiens nye og gamle trase. Ikrafttredelsesdato 
11.09.1984.  
Planen regulerer deler av Snarøyveien. Arealer inn mot Fornebukrysset reguleres 
til kontor.   
 
PlanID: 1996032 – Tjernsmyrområdet. Ikrafttredelsesdato 28.10.1998. 
Områdene mot Professor Kohts vei reguleres til friområde og spesialområde for 
naturvern. Arealene mot E18 reguleres til hotell/kontor/industri.  
 
PlanID: 1988007 – Alexandra 41/247. Ikrafttredelsesdato 30.08.1989.  
Planen regulerer en eiendom som grenser mot E18. Arealformålet er bolig/kontor, 
hotell og kontor.  
 
PlanID: 2001011 – Arnstein Arnebergsvei 28. Ikrafttredelsesdato 04.06.2003.  
Planen regulerer en eiendom som grenser til E18. Arealformålet er kontor.  
 
PlanID: 1984012 – Transportsentralen (Drammensveien 339). Ikrafttredelsesdato 
12.08.1986. 
Planen regulerer en eiendom som grenser til E18. Arealformålet er kontor.  
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PlanID: 1953151 – Holtet, Østre del. Ikrafttredelsesdato 05.05.1954.  
Planen regulerer E18 til vegformål, samt områder på begge sider av vegen til 
boligbebyggelse.  
 
PlanID: 1961028 – Fornebu, Oslo lufthavn. Ikrafttredelsesdato 14.06.1965.  
Planen er fragmenter av den gamle reguleringsplanen for Oslo lufthavn på 
Fornebu.  
 
PlanID: 1958082 – Drammensveien, fotgjengerundergang ved Oksenøyveien. 
Ikrafttredelsesdato 03.10.1960.  
Planen regulerer fotgjengerundergang under E18.  
 
PlanID: 1959301 – Gamle Drammenvei til Eilif Dues vei, gangvei. 
Ikrafttredelsesdato 07.07.1961. 
Planen er en eldre gangvegregulering mellom Gamle Drammenvei og Riiser-
Larsens vei.  
 
PlanID: 1945036 – Drammensveien, Sandvika – Lysaker. Ikrafttredelsesdato 
20.11.1956.  
Planen er en eldre vegregulering mellom Lysaker og Sandvika.     
 
PlanID: 2012020 – Professor Kohts vei mellom Markalléen og Gamle 
Drammensvei. Ikrafttredelsesdato 28.01.2015.  
Planen regulerer sykkelfelt på begge sider av Professor Kohts vei mellom 
Markallèen og Gml. Drammens vei, samt oppgradering av dagens fortau. 
 
PlanID: 1981011 – Holtet – reguleringsendring. Ikrafttredelsesdato 12.11.1982.  
Arealformålene i planen er kontor og kirke, allmennyttig formål. Arealet som 
grenser mot E18 er regulert til felles parkering/avkjørsel.   
 
PlanID: 1972211 – Holtet. Ikrafttredelsesdato 28.06.1974.  
Reguleringsplan for Holtekilen folkehøgskole og Holtet som grenser mot E18.  
 
PlanID: 1962109 – Drammensveien, fra Høvik til Holtet. Ikrafttredelsesdato 
03.10.1964.  
Planen er en eldre vegregulering som omfatter E18 og deler av tilgrensende 
vegnett.  
 

PlanID: 1882021 – Micheletsvei X Holtet. Ikrafttredelsesdato 22.11.1983.  
Planen regulerer deler av Holtet. En eiendom mellom Holtet og Michelets vei er 
regulert til bolig.  
 
PlanID: 1991006 – Strand, bensinstasjon, Shell. Ikrafttredelsesdato 26.05.1993.  
Planen regulerer bensinstasjon, kontor, allmennyttig formål og boliger på 
eiendommer som grenser til E18. Planen omfatter deler av E18 og erstatter delvis 
eldre reguleringsplaner som 1945036 og 1962109.  
 
PlanID: 1948114 – Kveldsroveien. Ikrafttredelsesdato 11.02.1949.  
Planen er en eldre vegregulering og omfatter deler av Kveldsroveien.  
 
PlanID: 1988018 – Kveldsro terrasse med omgivelser. Ikrafttredelsesdato 
15.12.1995.  
Planen regulerer boligområdene i Kveldsro terrasse og tilgrensende vegnett. 
Arealene som ligger inntil E18 reguleres til kontor og allmennyttig formål.  
 
PlanID: 1963031 – Stabekk, mellom Strandkrysset/Lorangeovergangen. 
Ikrafttredelsesdato 27.11.1964.  
Planen regulerer et boligområde som grenser til Markalléen.  
 
PlanID: 1967319 – Høvik, stikkvei fra nordre parallellvei. Ikrafttredelsesdato 
15.08.1967.  
Planen regulerer mindre stikkveier til vegformål. Stikkvegene er atkomst til 
boligområder nord for E18.  
 
PlanID: 1967322 – Høvik, vestre del av nordre parallellvei. Ikrafttredelsesdato 
15.08.1967.  
Planen regulerer den vestlige delen av Markalléen.  
 
PlanID: 2007018 – Ny Høvik Stasjon, avkjøringsrampe E18. Ikrafttredelsesdato 
03.03.2011.  
Planen regulerer stasjonsområdet på Høvik og tilgrensende vegnett. Arealene 
nord for jernbanen er regulert til boliger.  
 
PlanID: 1974003 – Høvik sentrum. Ikrafttredelsesdato 03.06.1977.  
Reguleringsplanen omfatter Høvik kirke og arealer for kontor og forretning sør for 
E18. Planen regulerer ramper fra E18 vest for Høvik kirke.  
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PlanID: 1960384 – Drammensveien med sidevei fra Bjerkeallèen til 
Blommenholmveien. Ikrafttredelsesdato 25.08.1961.  
Planen er en vegregulering og omfatter en lengre strekning av Drammensveien og 
deler av tilgrensende vegnett.  
 
PlanID: 2005015 – Sandviksveien, fra nr. 46 til rundkjøring ved Høviksvingen. 
Ikrafttredelsesdato 23.03.2008.  
Planen regulerer Sandviksveien til vegformål.   
 
PlanID: 1990019 – Høvikveien 2. Ikrafttredelsesdato 19.06.1991.  
Planen regulerer tre eiendommer nord for E18 til bolig og næring.  
 
PlanID: 1923452 – Høvik går, parsell 50-60. Ikrafttredelsesdato 09.09.1927.  
Planen regulerer eiendommer mellom Ramstadsletta og E18 til frittliggende 
småhusbebyggelse.  
 
PlanID: 1950086 – Ramstad, Alabama. Ikrafttredelsesdato 08.05.1951. 
Store deler av planen er erstattet. Gjenværende regulering omfatter arealer for 
bolig og næring nord for E18.  
 
PlanID: 1976013 – Ramstadsletta (10/334). Ikrafttredelsesdato 19.11.1976.  
Planen regulerer en eiendom nord for E18 til kontor.  
 
PlanID: 1947116 – Ramstad. Ikrafttredelsesdato 21.07.1948.  
Planen omfatter områder nord for E18. Arealene er regulert til gartneri og 
boliger.  
 
PlanID: 1988015 – Blommenholmkrysset, Sandviksv. X Stasjonsv. 
Ikrafttredelsesdato 22.04.1992.  
Planen er en vegregulering som omfatter E18 og tilgrensende vegnett.  
 
 

Bærumsdiagonalen og Gjønnes   
 
PlanID: 1949028 – Lorangjordet vestre del. Ikrafttredelsesdato 03.02.1949.  
Planen omfatter arealer regulert til henholdsvis frittliggende og konsentrert 
boligbebyggelse.  
 
PlanID: 1976001 – Store Stabekk. Ikrafttredelsesdato 26.11.1980.  
Planen omfatter arealer regulert til landbruk og friluftsområder, samt boliger og 
offentlige bygninger. Det er kun de østlige deler av planen som berøres av tiltaket.   
 
PlanID: 1948115 – Søråsen. Ikrafttredelsesdato 09.03.1949.  
Planen omfatter boligområder regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Arealet 
mot Klevenveien er regulert til park.  
 
PlanID: 1974001 – Ballerud gård. Ikrafttredelsesdato: 25.10.1978.  
Planen er en større reguleringsplan for Ballerud gård. De østlige delene av 
reguleringsplanen vil ligge over Bærumsdiagonalen og er regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse, trafikkområde, friområde og landbruksområde.  
 
PlanID: 1987001 – Ny Høvikveien mellom Kolsåsbanen/Ballerud/Bærumsveien. 
Ikrafttredelsesdato 11.12.1987.  
Reguleringsplanen er delvis erstattet av nyere reguleringsplaner. De gjeldende 
delene av planen omfatter i hovedsak vegformål.  
 
PlanID: 2000025 – Gjønnesgryta. Ikrafttredelsesdato: 31.10.2001.  
Planen omfatter Gjønnes idrettshall og tilhørende områder. Arealene er regulert 
til friområde, bensinstasjon, kommunalteknisk virksomhet, kjørevei og gang-/ 
sykkelvei.   
 
PlanID: 2008003 – Kolsåsbanen – Gjønnes stasjon. Ikrafttredelsesdato: 
16.06.2010.  
Planen regulerer stasjonsområdet på Gjønnes til trasé for sporvogn/forstadsbane. 
Tilgrensende vegnett er regulert til kjøreveg og fortau.   
 
PlanID: 2001046 – Høvikveien 92. Ikrafttredelsesdato: 04.06.2003.  
Planen regulerer eiendommen 18/183 til blokkbebyggelse.  
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PlanID: 1988010 – Bærumsveien fra Løkebergveien til Gjønnes. 
Ikrafttredelsesdato: 22.04.1992.  
Planen regulerer deler av Bærumsveien og tilliggende boligbebyggelse.  
 

 
Figur 10: Utsnitt GJØNNES med BÆRUMSDIAGONALEN viser gjeldende regulerings- 
og bebyggelsesplaner innenfor og i tilknytning til planområdet. Rød tekst viser planenes     
plan ID og orange linje viser plangrense. Kort om innhold og dato for den enkelte planen 
er beskrevet over. 

2.6 Endringer i forhold til gjeldende KDP  

Kommunedelplan for ny E18 Lysaker – Slependen ble vedtatt i Bærum 
kommunestyre 18.06.2014. Kommunestyret vedtok alternativ 4. Vedtaket omfattet 
i tillegg enkelte føringer som kommunen ba om at skulle legges til grunn i det 
videre reguleringsplanarbeidet: 
 

• Det skal legges vekt på framkommelighet for buss. En gjennomgående 
bussvei som et alternativ til bussfelt langs hovedsamlevegen skal vurderes. 
Bussveien må sikres gode koblinger til lokale busstraseer i Bærum. 
 

• Samleveien skal gis en utforming tilpasset lav hastighet og prioritering av 
myke trafikanter. 
 

• Følgende optimaliserte løsninger som vist i tilleggsnotatene fra Statens 
vegvesen, dokumentnr. 2341605, 2341601, 2341602, skal videreføres i 
reguleringsplan: 

a) Stabekk: Forlenget lokk mot vest 
b) Strand: Ny trasé for Bærumsdiagonalen med direktekobling mot 

samleveien uten ramper mot vest. Miljølokk over samleveien og 
Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro terrasse. 

c) Ramstadsletta: Senket veianlegg, redusert antall kjørefelt, høy 
støyskjerm mot E18, miljølokk i vest og fortsatt bearbeiding som 
kan dempe belastningen på Sandviksveien. 

 
I tillegg ga kommunen føringer knyttet til innløsningsprosessen, 
anleggsgjennomføringen, utredninger og målinger av forurensningssituasjonen, og 
vurdering av renseteknologi i luftetårn, som ikke har medført fysiske endringer av 
planforslaget. 
 
Føringene fra kommunen og videre optimalisering og detaljering av tiltaket, har 
medført endringer ift. gjeldende kommunedelplan. Disse er kort oppsummert 
under: 

• Planforslaget omfatter parsellen fra Lysaker vest til Ramstadsletta. Det vil 
si at Lysaker kollektivknutepunkt og parsellen mellom Ramstadsletta og 
Slependen vil bli regulert i egne planprosesser. 
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• Kommunedelplanen inneholdt en samleveg med tre + tre kjørefelt hvorav 
et kollektivfelt i hver retning. I tillegg var dagens gjennomgående lokalveg 
Markalléen - Høviksvingen- Sandviksveien opprettholdt. Dette er nå 
endret til en separat gjennomgående bussveg og en lokalveg i 1+1 felt som 
forbinder dagens lokalveger til E18. Markalléen og Sandviksveien knyttes 
til ny lokalveg og blir ikke en selvstendig sammenhengende lokalveg som 
i dag.  
 

• Trasé for hovedsykkelveg er flyttet, slik at den hovedsakelig ligger nord 
for Lysaker torg (Lysakerlokket). 
 

• Løsning ved rundkjøring på Vollsveien nord for Lysakerlokket og østre 
portal på busstunnel er justert. 
 

• Ny sykkel- og gangbru over E18 er lagt inn øst for Fornebukrysset. 
 

• Det er etablert en direktetilkobling fra bussvegen til E18 ved 
Oksenøyveien for busstrafikk i østlig retning som en midlertidig løsning 
fram til Lysaker bussterminal er bygget. 
 

• Miljølokk på Stabekk er forlenget mot vest. Rundkjøringen som knytter 
Vestre lenke til Professor Kohts vei er flyttet til miljølokket. 
 

• Vestre lenke har fått en strammere og mindre arealkrevende kurvatur, og 
kommer dermed i konflikt med færre boliger. 
 

• Det er foreslått en annen disponering av byggearealer og 
grønnstruktur/friområder ved miljølokket på Stabekk. 
 

• Bærumsdiagonalen har fått direktekobling til E18 og til lokalvegen på 
Strand mot øst, og ingen kobling mot vest. Dette har medført et mindre 
omfattende kryss i dagen på Strand. I tillegg unngås rundkjøring på 
lokalvegen ved Kveldsrosvingen med forbindelse til ny rundkjøring i 
Professor Kohts vei. 
 

• Det er anlagt et miljølokk over lokalvegen og Bærumsdiagonalen på 
Strand sør for Kveldsro terrasse. Bussveg med holdeplasser og 
hovedsykkelveg går i dagen over miljølokket. 

• E18 er senket i begge ender av Ramstadsletta, og antall kjørefelt over 
Ramstadsletta er redusert. 
 

• Kryss på Gjønnes er gitt en endret utforming. 

2.7 Pågående planarbeid  

Detaljregulering for Fornebubanen Lysaker – Majorstuen 
Banen er delt inn i to parseller der parsell 1 ligger i Bærum kommune og parsell 2 
ligger i Oslo kommune. Forslag til regulering for parsell 1 har vært ute til offentlig 
ettersyn i Bærum kommune. Ruter AS har pågående detaljregulering som 
tilrettelegger for T-bane mellom Lysaker og Majorstuen. 

KVU Oslo-navet 
Konseptvalgutredningen er et felles oppdrag fra Samferdselsdepartementet som er 
gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS. Utredningen belyser blant 
annet hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede 
politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, 
sykkel og gange kan innfris. KVU Oslo-navet legger til grunn at Lysaker får en 
forsterket terminalrolle og blir et viktig kollektivknutepunkt, der flere 
kollektivreisende skal kunne bytte fra buss til bane. Dette gir behov for 
reguleringsplasser for regionbusser med Lysaker som endeholdeplass.  

2.8 Forhold til Lysaker kollektivknutepunkt 

For å muliggjøre et godt og komplett kollektivknutepunkt, er bussløsningen 
gjennom Lysaker med holdeplasser for begge retninger forutsatt plassert mellom 
E18 og jernbanestasjonen der bussholdeplassen for vestgående busser ligger i dag. 
Dette forutsetter at bussene føres inn over kommunegrensen til Oslo på en annen 
måte enn i dag. Videre er det også behov for reguleringsplasser for busser som skal 
vende på Lysaker i stedet for å kjøre inn i Oslo  
 
Det er allerede skissert flere løsninger som viser at dette er mulig å få til på en god 
og funksjonell måte. Ytterligere detaljering avventes til forutsetningene for 
utforming av knutepunktet er konkretisert. Det forutsettes da at det utarbeides en 
egen reguleringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt. Det samme gjelder for 
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nødvendig forbindelse mellom kollektivfeltene i Oslo og kollektivknutepunktet på 
Lysaker. 

2.9 Midlertidige løsninger for bussforbindelser inn i Oslo  

I påvente av avklaringer på Lysaker og videreføring av busstraséen i Oslo er det 
utarbeidet midlertidige løsninger for bussforbindelse inn i Oslo. 
 
Den midlertidige løsningen tar utgangspunkt i dagens løsning for østgående busser 
med bussholdeplass langs E18 ved Lysaker bru.  Det vil si at de østgående bussene 
må inn på bussfelt langs E18 som i dag.  Dette løses ved å etablere påkjøring for 
buss mot øst ved ny holdeplass ved Oksenøyveien. Denne løsningen ligger til 
grunn for foreliggende reguleringsplan. 

2.10 Forhold til ny E18 vestover 

Vest for Solvikveien blir ny E18 koblet til den eksisterende E18 i etappe 1. Her 
kobles også bussvegen til E18. Øst for denne koblingen går bussene på en 
eksklusiv bussveg, mens vest for koblingen går bussene langs E18 som i dag. 

Hovedsykkelvegen knyttes til sykkelfeltene langs Sandviksveien ved Solvikveien. 
 
I etappe 2 vil E18 bli lagt i tunnel under Sandvika slik som vist i 
kommunedelplanen. Se illustrasjon av etappe 2 neste side.  Anlegget som bygges i 
etappe 1, er utformet slik at det ikke i nevneverdig grad skal være nødvendig å 
bygge om anlegget øst for Solvikveien når etappe 2 skal bygges. Det gjelder både 

for E18, bussveg og hovedsykkelvegen. Slik legges det til rette for å bygge ut 
arealene på Ramstadsletta øst for Solvikveien så snart etappe 1 for ny E18 er 
etablert. 
 

 
Figur 11: Etappe 2 på Ramstadsletta med tunnelportal for E18 tunnel til Slependen. 
Illustrasjon fra Kommunedelplanen 

Det er foreslått en kommuneplan for ny E18 med tilhørende bussveg og 
hovedsykkelveg i Asker. I denne planen er E18 lagt i tunnel under Asker sentrum 
slik at det legges til rette for en videreutvikling av dette området.
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Figur 12: Etappe 2 Ramstadsletta - Slependen
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG 

3.1 Bekrivelse av landskapets overordnede trekk  

Landskapets hovedretning går i sørvestlig til nordøstlig retning.  Dagens E18 
følger landskapets hovedretning.  Landskapet rundt vegkorridoren kjennetegnes av 
fjorden, kystlinjen og de karakteristiske langstrakte skogkledde kalkskiferkollene. 
 
Omgivelsene til E18-korridoren består forøvrig overveiende av småhusbebyggelse, 
rekkehus og lave boligblokker. Næringsbebyggelse med varierende størrelse, 
struktur og arkitektonisk kvalitet finnes spredt langs hele strekningen, men 
hovedsakelig på Lysaker og Høvik.  Ramstadsletta fremstår som et 
transformasjonsområde med noen mindre næringsbygg og gartneri.  
 
Den åpne kalkfuruskogen og de veletablerte hagene gjør at omgivelsene langs E18 
har et frodig og grønt preg i sommerhalvåret.  Kryssområder, fjellskjæringer, 
støttemurer og dårlig vedlikeholdte støyskjermer forstyrrer stedvis dette 
hovedinntrykket.   
 

3.2 Grunnforhold  

Topografi og løsmasser 
Terrengnivået i området ligger mellom kote 0 og 100. Hele området ligger derfor 
under den marine grense. Topografien er preget av langstrakte åsrygger og 
forsenkninger som skyldes det nordøst-sørveststrykende kaledonske 
foldemønsteret. I tillegg har også den varierende erosjonsbestandigheten hos de 
forskjellige bergartstypene i kambro-silur bidratt til terrengformene. I tillegg har 
enkelte forkastningssoner bidratt til utformingen av terrenget. 
 
De langstrakte ryggene er stort sett dekket av et tynt lag av morene eller 
forvitringsmateriale der hvor bergartene ikke er blottlagt. I forsenkningene er det 
til dels tykke løsmasseavsetninger. Løsmassene består for det meste av marine 
leirer og vil vanligvis bestå av et 2 -5 m tykt lag av tørrskorpeleire over bløtere 
leirer. Ved store mektigheter vil leira ofte være sensitiv under et visst nivå. Enkelte 
steder inneholder leira organisk materiale og lag av silt. I tillegg opptrer det 

avsetninger i form av silt, sand og grus i tilknytning til vassdrag samt morene over 
berg.    

Områdestabilitet 
Flere steder i og rundt ny E18 er det påtruffet marin leire som er kvikk eller har 
sprøbruddsegenskaper, men det er ikke fare for skredhendelser på grunn av liten 
terrenghelning og gjeldende løsmassemektighet. 

Bergarter 
Området er en del av Oslofeltet som utgjør en ca. 30-60 km bred sone fra Mjøsa i 
nord til ytre Oslofjord i sør. Bergartene i området tilhører Oslofeltets sedimentære 
bergarter fra kambro-silur. De sedimentære bergartene består i hovedsak av 
leirskifer, knollekalk, kalkstein og siltstein.  

Oppsprekking 
I gangbergartene opptrer det generelt tre sett sprekkesystemer som står vinkelrett 
på hverandre slik at bergartene får en kubisk oppsprekking.  Sprekketettheten kan 
variere en god del, sprekkene er generelt sett åpne og kan derfor ofte være svært 
vannførende.  

Hydrogeologi 
De planlagte tunnelene vil krysse flere dyprenner som er dannet som følge av det 
kaledonske foldemønsteret. Disse dyprenne er fylt med sedimenter, hovedsakelig 
marine leirer.  
 
Ved innlekkasje i tunneler vil poretrykket ved overgang berg-leire kunne bli 
påvirket. Dette kan føre til setninger i leira og på overliggende bebyggelse som er 
direkte fundamentert på løsmasser. Der hvor tunnelene krysser gangbergarter eller 
svakhetssoner vil disse kunne fungere som drenskanaler og påvirke løsmassefylte 
dyprenner langt til side for tunnelene. 

Håndtering av grunnforhold 
For å få bedre oversikt over grunnforholdene i planområdet er det utført ytterligere 
grunnundersøkelser i form av totalsonderinger, prøvetaking av løsmasser og 
geofysikk. I tillegg til å få fastlagt bergoverflate og løsmassemektighet, har disse 
undersøkelsene også kartlagt løsmassene sammensetning. 
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Alle utførte grunnundersøkelser er samlet, bearbeidet og presentert i en 3D modell 
for berg og løsmasser. Denne modellen er benyttet for å optimalisere plassering av 
påhugg for bergtunnelene og for å sikre at de planlagte tunnelene får tilstrekkelig 
bergoverdekning i kritiske områder.  
 
Ut i fra resultatene fra grunnundersøkelsene vil det være nødvendig å tette 
bergtunnelene for å hindre innlekkasje som vil føre til poretrykksfall i løsmassene 
med påfølgende setninger på bebyggelse som er direktefundamentert på løsmasser. 
Av samme årsak må betongtunneler og betongtrau også gjøres vanntette.  
 
I områder med store dybder til berg hvor det enten skal utføres oppfylling eller 
bygges veg, kan det være nødvendig med grunnforsterkning i form av oppfylling 
med sprengstein eller ved etablering av kalk-/sementpeler. 
 
Ved bygging av tyngre konstruksjoner kan det bli nødvendig med fundamentering 
til berg. 
 

3.3 Kulturminner 

Innenfor planområdet ligger det en rekke kulturminner og kulturmiljøer. En 
beskrivelse av disse, samt vurdering av tiltakets omfang blir nærmere beskrevet i 
kapittel 6.5.  
 

3.4 Områder med biologisk mangfold 

Størstedelen av E18-korridoren gjennom Bærum går gjennom nedbygde arealer 
hvor boliger, veger og næringsbygg dominerer.  I planområdet er det kun ett 
område med innslag av vegetasjon med naturlig preg, Lysakertjern (Tjernsmyr). 
Her er det fortsatt noe intakt myr og rik sumpskog. Det er ikke registrert 
naturtypelokaliteter eller artsforekomster av spesiell verdi innenfor plan- og 
influensområdet forøvrig. 
 

3.5 Beskrivelse av dagens vegsystem  

E18 i Vestkorridoren er en av landets høyest trafikkerte veger og den fungerer også 
som «samleveg» for lokaltrafikken i Asker og Bærum. E18 og E16 kobles sammen 
i Sandvika og E18 gjennom Bærum er således også en hovedåre for både 
godstrafikk, annen næringstrafikk og persontrafikk fra Sør- og Vest-Norge til og 
forbi Oslo. Dårlig fremkommelighet på denne åren berører således transport 
mellom regionale og nasjonale knutepunkter. 
 
I tillegg til å ha avviklingsproblemer, skaper E18 store miljøulemper for 
omgivelsene. Vestkorridoren preges av sterk vekst i antall arbeidsplasser og antall 
bosatte. Prognoser indikerer at antall personreiser i Vestkorridoren kan øke med 
om lag 30% frem til 2030.  
 
Dette vil forverre trafikksituasjonen betydelig og øker behovet for å:  
 

• Vesentlig økning i kollektivandelen i transportarbeidet. 
• Tilrettelegge for fremkommelighet og sikkerhet for sykkeltransport.  
• Redusere miljøbelastningen for omgivelsene. 
• Bedre fremkommeligheten på vegnettet. 
• Sikre fremkommeligheten for næringstrafikken. 

 
Økt biltrafikk er en av Oslo-områdets største utfordringer, og et effektivt, sikkert 
og miljøvennlig transportsystem er en forutsetning for ønsket vekst og utvikling.  
 
Trafikkbelastningen langs dagens E18 varierer, men ligger i størrelsesorden 80-
90.000 kjøretøy pr. døgn (2015). Situasjon er preget av dårlig trafikkavvikling 
både i morgen- og ettermiddagsrushet i hele korridoren. Drøyt 50% av den totale 
trafikkbelastningen avvikles i rushtid som nå omfatter 7 av døgnets timer (06.00-
10.00 og 15.30-18.30.) Det finnes ingen gode omkjøringsmuligheter når E18 er 
utilgjengelig. (Ytterligere detaljer under kapittel 6.1 vegtrafikkstøy og 6.2 
luftforurensing.) 
 
E18 har i dag totalt 6 kjørefelt, hvor det ene inn mot Oslo er kollektivfelt. I retning 
vest er det ikke kollektivfelt. Dagens system gir store støybelastninger for både 
boliger nær E18 og for tilførselsveger til E18. I størrelsesorden 10.000 bosatte i 
nærområdene til E18 har støynivåer høyere enn det dagens retningslinjer anbefaler. 
Luftkvaliteten langs dagens E18 er dårligere enn nasjonale mål, noe som berører 
om lag 1.500 bosatte langs vegen.   
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Trafikkavviklingen på E18 i rushtid har over mange år blitt dårligere, noe som 
også medfører at fremkommeligheten på sidevegene blir vesentlig dårligere. Dette 
berører både trafikk i retning Oslo og lokaltrafikk internt i Bærum f.eks. mellom 
Bekkestua og Fornebu. Videre berører det kollektivtrafikken sterkt med store 
forsinkelser i rushtid. På ruter langs Gamle Ringeriksvei og Vollsveien er 
forsinkelser på 15 - 20 minutter vanlig på flere av bussavgangene. Det er også 
forsinkelse langs E18, i retning Sandvika, der det ikke er kollektivfelt.  
 
I dagens situasjon er en rekke lokale veger parallelt med E18 stengt helt eller i 
rushperioder for å unngå gjennomgangstrafikk og redusere miljøbelastningen på 
lokalt vegnett. Dette gir en negativ effekt med redusert fremkommelighet og 
tilgjengelighet for den lokale trafikken og fører lokaltrafikk ut på E18.  
 
Fornebu utvikles til et vesentlig tyngdepunkt i Bærum med en stor andel av 
kommunens arbeidsplasser og høyt boligtall. Dette generer et stort transportbehov, 
ikke bare mot Oslo men også på tvers i Bærum og mot vest (Asker, Drammen). 
Dagens transportsystem fra Fornebu er rettet mot Oslo. Det er ikke mulig å reise 
internt mellom Fornebu og øvrige deler av Bærum uten å ta i bruk deler av E18. 
Behovet for effektive tverrforbindelser for alle trafikantgrupper er stort og økende.  
 
  



 

42 

4 REGULERINGSFORSLAGET 

4.1 Reguleringsforslagets hovedgrep og mål  

Planforslaget skal legge til rette for utbygging av ny E18 mellom Lysaker og 
Ramstadsletta, inkludert ny tverrforbindelse mellom Gjønnes og E18/Strand 
(Bærumsdiagonalen), samt ny forbindelse mellom Strand og Fornebu (Vestre 
lenke). Separat bussveg og en gjennomgående høystandard sykkelveg er også en 
del av prosjektet. Planforslaget skal videre tilrettelegge for by- og 
knutepunktutvikling. Støy- og luftforurensning i E18-korridoren og tilstøtende 
områder skal reduseres.  
 
Målene for transportsystemet i Vestkorridoren er utformet med bakgrunn i de 
nasjonale målene i NTP 2010-2019 og hensynet til de primære interessentene. 
Målene ble fastsatt i «Analyse av fremtidig transportsystem» 2008/2009.  
 
Samfunnsmål: 
Utviklingen av arealbruk og transportsystem på veg skal forbedre tilgjengeligheten 
til viktige reisemål og legge til rette for økt bruk av miljøvennlige transportformer 
som alternativer til bil. Tiltakene skal redusere trafikkskapte miljøproblemer i 
Vestkorridoren og redusere bilbruken. 
 
Effektmål: 
1. Et transportsystem med bedret tilgjengelighet og reduserte reisetider 

- Redusere rushtidsforsinkelser, næringsliv og kollektivtransport skal 
prioriteres. 

- Legge til rette for økt andel reiser med miljøvennlige transportmiddel. 
- Tilrettelegge for konsentrert utbygging av boliger, arbeidsplasser og 

service i viktige knutepunkt. 
 
2. Redusere trafikkskapte miljøproblemer  

- Begrense trafikkbelastningen på gatenettet i Oslo indre by.  
- Begrense gjennomgangstrafikk i boligområder. 
- Redusere klimagassutslipp fra transport. 
- Redusere barrierer som hindrer ferdsel og reduserer opplevelsesverdier. 

 
En reduksjon av trafikkskapte miljøproblemer og reduksjon av bilbruk er forsterket 
ved Klimaforliket, med målet om ingen økning av persontransport i bil. 
 

I tillegg er det formulert krav til transportsystemet avledet av prosjektutløsende 
behov og samfunnsmål;  

1. Fri fremkommelighet for buss i E18-korridoren med tverrforbindelser, 
også i rush.  

2. Økt transportkapasitet på vegnettet i Vestkorridoren sammenlignet med 
referansekonseptet – målt som kapasitet for persontransport.  

3. Færre bosatte i områder med luftforurensning over nasjonale mål og med 
støy over 65 dB, dvs. i rød sone i støykartlegging.  

4. Færre drepte og hardt skadde. 
5. Tunneler må kunne tømmes raskt ved ulykker, spesielt ved brann.  

4.1.1 Bærum kommunes mål for tiltaket 

Bærum kommunes overordnede mål for tiltaket fremkommer i hovedsak gjennom 
vedtak som er fattet i tidligere faser: 

• Redusere miljøproblemene i E18-korridoren gjennom etablering av E18 i 
tunnel. 

• Forbedre fremkommeligheten, spesielt for næringslivets transporter, 
kollektivtrafikk og sykkel. 

• Avlaste lokalveinettet. 
• Gjennomføre aktiv medvirkning fra berørte vel og organisasjoner. 
• Oppnå raskest mulig avklaring av boliginnløsningsprosessen. 
• Oppnå raskest mulig utbygging av hele E18. 

 
 

4.1.2 Hovedmål i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 (NTP) 

Hovedmålene for transportpolitikken er (Meld. St. 26:71): 
• Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 

konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

• En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt 
skadde i transportsektoren. 

• Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av 
transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale 
forpliktelser på helse- og miljøområdet. 

• Et transportsystem som er universelt utformet. 
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4.1.3 Mål for Oslopakke 3  

Mål for Oslopakke 3 er: 
• God framkommelighet, prioritere kollektiv-, nærings- og g/s-trafikk 
• Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling 
• Sikkert og universelt utformet transportsystem 
• Attraktivt kollektivtilbud 
• Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet 

4.2 Måloppnåelse  

I korthet er hovedtrekkene i målene et transportsystem med bedret 
fremkommelighet, reduserte reisetider, ingen ulykker med hardt skadde eller 
døde, begrenset klimagassutslipp, reduksjon i trafikkskapte miljøproblemer, 
tilrettelegge for konsentrert utbygging i viktige knutepunkt og et universelt 
utformet transportsystem. 
 
Det er videre en overordnet målsetting i Oslopakke 3, Kommuneplan og 
Energi- og klimaplan for Bærum kommune at trafikkveksten skal tas med 
kollektive transportmidler samt økt gange og sykkelbruk. 
 
• Differensiering av trafikantgrupper med egen hovedsykkelveg og bussveg, 

redusert antall kryss og strengere krav til sikkerhet på nytt vegsystem vil 
redusere trafikkulykker. Det er god kapasitet i utgående kjøreretning fra 
tunnelene, dette gir grunnlag for rask tømming av tunnelene. 
 

• Busstransport får forutsigbar og god fremkommelighet både på egen 
bussveg langs E18, via Bærumsdiagonalen og langs tilførselsveger i østre 
Bærum som vil få redusert trafikk.  For å oppnå en optimal 
fremkommelighet for bussene mot øst må bussforbindelsen inn i Oslo også 
utbedres. 
 

• Sykkel som alternativt transportmiddel får bedret fremkommelighet og 
høyere sikkerhet på egen sykkelveg med planskilt kryssing av bilveger.  
 

• Bussholdeplasser og gangveger vil bli universelt tilgjengelige.  
 

• Stor reduksjon i trafikkskapte miljøproblemer. Antall støyutsatte i rød 
støysone reduseres med om lag 35 % og 15% reduksjon i gul støysone. 
Antall personer som er bosatt i gul sone for luftforurensing reduseres med 
90% og antall i rød sone med 80% fra 2015 til 2030. Dette skyldes både 
nedgang i utslipp av nitrøse gasser og at store deler av E18 legges i tunnel. 
 

• Bærumsdiagonalen og Vestre lenke til Fornebu reduserer uønsket trafikk 
på boligveger og vegnett i tunneler gir bedre tilgjengelighet på tvers av 
E18.  
 

• E18 og Bærumsdiagonalen i tunnel bidrar til bedre miljø og 
tettstedskvalitet. Tiltaket frigjør noen utbyggingsarealer, som gjør det 
mulig for kommunen å sikre en videreutvikling av arealene nær viktige 
knutepunkter i kollektivsystemet.  
 

• Dersom ny E18 finansieres med bompenger tilsvarende 78 % av 
investeringskostnadene er trafikken over bygrensesnittet beregnet til å bli 
marginalt lavere enn dagens trafikk.  Næringstrafikken antas å øke. 
Personbiltrafikken vil derved gå ned og målet om nullvekst i 
persontransporten med bil mot Oslo vil dermed kunne nås.  Samme effekt 
er beregnet for de påfølgende utbyggingsetappene mot Asker med 
tilsvarende bompengeopplegg. 
 

• Tiltaket bidrar i stor grad til måloppnåelse, men for å sikre måloppnåelsen 
over tid må utbyggingen av E18 i Vestkorridoren kombineres med et bedre 
kollektivtilbud og nye restriksjoner for å begrense biltrafikken: 
Fremkommeligheten på vegnettet øker, derved øker tilgjengelighet til 
viktige reisemål for næringstrafikk, kollektivtrafikken, gående og 
syklende. 
 

For å sikre god måloppnåelse må vegtiltakene kombineres med samordnet 
areal- og transportplanlegging og sterkere virkemidler for å begrense 
biltrafikken.  Brukerbetaling er et av de viktigste virkemidlene 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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4.3 Planavgrensning  

Se vedlagte plankart  

4.4 Reguleringsformål  

4.4.1 Opplisting av arealformål 

Nivå 1 (under grunnen) reguleres til følgende formål: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2): 
 
SV_T- Kjøreveg i tunnel 
 
Hensynssoner (Plan- og bygningslovens §§ 11-8/12-6): 
 
H190_1- Andre sikringssoner (restriksjonssone for tiltak på og under terreng) 
H190_2- Andre sikringssoner (sikringssone for tiltak på og under terreng) 
 
Nivå 2 (på terreng) reguleres til følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg (Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 1): 
 
BFS og BFS1-8 Frittliggende boligbebyggelse 
B- Boligbebyggelse 
BIA- Idrettsanlegg 
BKB1-2 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
BN1-5 Næringsbebyggelse 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2): 
 
SPI- Pendler- og innfartsparkering 
ST- Torg 
SKV- Kjøreveg 
SKV1-2 Felles kjøreveg 
STK- Kjøreveg for nærmere angitt kollektivtransport 
SVT- Annen veggrunn – teknisk (rabatter, midtdeler o.l.) 
SVG- Annen veggrunn - grøntareal 
STB- Teknisk bygg 
SGS- Gang- og sykkelveg 
SHS- Hovednett for sykkel 

SS- Sykkelveg/-felt 
SF- Fortau 
SKH_1-5 Holdeplass 
SAA- Kombinert formål – Hovednett for sykkel kombinert med Kontor 
 
Grønnstruktur (jf. Plan og bygningslovens § 12-5 nr. 3): 
 
G1-3 Grønnstruktur 
GF1-2 Friområde 
GF3 Friområde – overvannsløp 
GP- Park - felles 
 
Hensynssoner (Plan- og bygningslovens §§ 11-8/12-6): 
 
H190_1- Andre sikringssoner (restriksjonssone for tiltak på og under terreng) 
H190_2- Andre sikringssoner (sikringssone for tiltak på og under terreng) 
H560- Naturmiljøet ved Tjernsmyr /Lysakertjern 
H570_1-5 Bevaring av bygninger og anlegg 
H910- Gjennomføringssoner (gjeldende plan skal fortsatt gjelde) 
 
Bestemmelsesområder (jf. Plan- og bygningslovens § 12-7): 
 
#1-4 Krav om byggesøknad 
#5-6 Midlertidige rigg- og anleggsområder 
 
Nivå 3 (over terreng) reguleres til følgende formål: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2): 
 
SKV_B- Kjøreveg på bru 
STK_B- Kjøreveg for nærmere angitt kollektivtrafikk på bru 
SGS_B- Gang- og sykkelveg på bru 
SHS_B- Hovednett for sykkel på bru 
SS_B- Sykkelveg/-felt på bru 
SF_B- fortau på bru 
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4.4.2 Generelle bestemmelser 

De generelle bestemmelsene omhandler reguleringsplanens hensikt og har 
fellesbestemmelser som gjelder forhold som ikke er knyttet til definerte arealer i 
plankartet.  
 
Hensikt 
Planens hensikt er å legge til rette for utbygging av tiltaket slik det er beskrevet i 
kap. 4.1. 
 
Fellesbestemmelser 
I fellesbestemmelsene er det redegjort for følgende forhold: 
 
Omfang – Bestemmelsen beskriver hvilke vertikalnivåer planen omfatter slik det 
er definert i Kart- og planforskriften (FOR-2009-06-26-861): 
              - Under grunnen (nivå 1) 
              - På terreng (nivå 2) 
              - Over terreng (nivå 3) 
 
Byggegrenser – Bestemmelsen orienterer om at plankartet viser byggegrenser for 
enkelte av områdene regulert til bebyggelse og anlegg. Byggegrensene er angitt i 
§3 med avstand fra midt regulert veg knyttet til hvert delområde innenfor 
formålene «frittliggende boligbebyggelse», «boligbebyggelse», «kombinert 
bebyggelse og anleggsformål» og «næringsbebyggelse». Planen tar ikke stilling til 
byggegrenser langs veganlegget på generelt grunnlag. Det forutsettes at 
byggegrenser langs E18 vil bli innarbeidet i neste revisjon av kommuneplanen. 
Inntil dette er gjennomført følger byggegrenser av Veglova, der ikke annet er 
regulert. 
 
Krav om byggesøknad – Bestemmelsen definerer hvilke tiltak og justeringer som 
kan gjennomføres uten at krav om byggesøknad utløses. Alle tiltak som er 
detaljavklart i reguleringsplanens dokumenter og vedlegg, er unntatt fra 
søknadsplikt. Unntak fra dette er tiltak innenfor bestemmelsesområdene #1-4, jf. § 
9.1. Bestemmelsen åpner for at plassering av støyskjermer innenfor annen 
veggrunn – teknisk og annen veggrunn - grøntareal, kan bli justert i byggeplan. 
Dette vil utløse krav om byggesaksbehandling. Mindre justeringer av veglinje 
mellom formålene veggrunn og annen veggrunn kan gjennomføres uten at krav om 
byggesøknad utløses.  
 

For alle øvrige tiltak og avvik som faller inn under Plan- og bygningslovens §20-1, 
er det krav om byggesøknad. Ved utarbeidelse av søknad for byggesaken stiller 
bestemmelsen krav om hvilke vedlegg som skal følge søknaden der det er relevant. 
Disse kravene kommer utover de lovpålagte krav om dokumentasjon ved 
byggesøknad. 
 
Forhold til gjeldende regulering - Bestemmelsen behandler forholdet til gjeldende 
regulering der planen ikke omfatter permanent arealformål, men medfører 
restriksjoner på arealbruken. Dette gjelder der planen har hensynssoner for å sikre 
konstruksjoner og tunneler under terreng, og der den har bestemmelsesområde for 
midlertidig rigg- og anleggsområde. Her vil gjeldende reguleringsplan, 
kommunedelplan eller kommuneplan fortsatt være bestemmende for arealbruken. 
Hensynssonene legger tilleggsbegrensninger på hvilke tiltak som kan 
gjennomføres. Bestemmelsesområde for midlertidig rigg- og anleggsområde 
bortfaller når utbygging av tiltaket er gjennomført og veganlegget satt i drift. 
 
Estetikk og landskap – Bestemmelsen mellom ny bebyggelse, som ikke er en del 
av vegtiltaket, landskap og veganlegg, tekniske bygg og konstruksjoner. Ny bolig- 
og næringsbebyggelse skal gis en utforming med høy arkitektonisk og estetisk 
kvalitet, tilpasset terrenget og bebyggelse i området. I byggesøknad må det 
redegjøres for hvordan dette er ivaretatt. Bestemmelse om landskap setter krav om 
at prinsippene i utarbeidet formingsveileder skal legges til grunn for istandsetting 
av terreng som er berørt av anleggsgjennomføringen. Overvannshåndtering skal 
vurderes som en del av landskapsutformingen, og bidra som et positivt 
landskapselement. Bestemmelsen stiller også krav til minimum vekstjordlag over 
underjordiske konstruksjoner. 
Bestemmelse om veganlegg, tekniske bygg og konstruksjoner setter krav om at 
prinsippene i utarbeidet formingsveileder skal legges til grunn for utforming av de 
tiltak som er beskrevet i veilederen. For tunnelportaler, luftetårn, bruer, tekniske 
bygg og underganger er det angitt nærmere hva slags utforming disse skal ha. 
Unntatt fra bestemmelsen er bru for buss, sykkel og gange vest for Fornebukrysset, 
som har fått egne krav i § 9.1. 
 
Landskapsplan (O-tegning) – Bestemmelsen setter krav til at det skal utarbeides 
plan for istandsetting av de arealer som blir berørt av tiltaket. Landskapsplanen 
skal som minimum utformes iht. Statens vegvesens håndbok R700 og vise terreng, 
konstruksjoner og beplantning. Planen forutsettes utarbeidet i samarbeid med 
Bærum kommune og berørte grunneiere, og skal være vedlegg ved ev. 
byggesaksbehandling.  
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Sykkelparkering – Bestemmelsen orienterer om at det stilles krav til at det skal 
etableres sykkelparkering i tilknytning til holdeplasser. Bestemmelsen viser til 
hvilke konkrete bestemmelser som angir minimumsantall ved hver holdeplass. 
 
Støyreduserende tiltak i ferdig anlegg – Bestemmelsen gjelder for den tilgrensende 
bebyggelse som etter gjennomførte støyberegninger ligger i gul eller rød støysone. 
Grenseverdiene i T-1442, tabell 3, gjøres gjeldende for behandling av støy på 
utendørs oppholdsarealer, og medfører at bebyggelse i gul og rød støysone skal 
tilbys utendørs oppholdsarealer med støynivå under grenseverdien. Bestemmelsen 
åpner for å gi unntak fra grenseverdiene der det er teknisk vanskelig eller 
uforholdsmessig kostbart å gjennomføre tiltak. Årsaken til dette er at planområdet 
ligger i et av landets mest utsatte områder for vegtrafikkstøy, og det er ikke 
gjennomførbart å tilfredsstille støyretningslinjen alle steder. For at avvik skal 
kunne tillates, må dette være spesifisert i bestemmelsene, slik det her er gjort.  
 
Statens vegvesen har til hensikt å tilfredsstille grenseverdiene for støy på utendørs 
oppholdsarealer. Der grenseverdiene ikke kan tilfredsstilles, vil støyreduserende 
tiltak likevel bli gjennomført, slik at støybelastningen reduseres i størst mulig grad. 
De konkrete tiltak som skal gjennomføres skal avklares i samråd med den enkelte 
grunneier og gjennomføres i henhold til gjeldende lov- og forskrift. Tiltakene skal 
være gjennomført før nytt veganlegg er ferdig. 
 
Innendørs støynivå ivaretas gjennom TEK10 og grenseverdier i NS 8175. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at eiendommer der støynivå ved fasade er høyere 
eller lik Lden 55 dB (grenseverdi for gul støysone), skal utredes mht. tiltak for 
innendørs støynivå.  
 
Plankartene viser plassering av støyskjermer. Statens vegvesen er ikke forpliktet til 
å bygge disse, dersom senere detaljerte beregninger viser at disse ikke er 
nødvendige for å tilfredsstille grenseverdiene for utendørs oppholdsarealer. 
 
Krav til ny bebyggelse vedrørende støy – Bestemmelsen viser til hvilke krav som 
stilles til ny bebyggelse som skal oppføres innenfor gul og rød støysone (beregnet 
grense for utendørs støynivå over 55 dB). Begrunnelse for en slik bestemmelse er å 
presisere at det er utbygger som er ansvarlig for å gjennomføre tiltak mot 
vegtrafikkstøy i bebyggelse som godkjennes etter vedtak av denne 
reguleringsplanen. 
 

Energibrønner og andre brønner for vannforsyning – Bestemmelsen skal sikre at 
grunneiere med energibrønner eller brønner for vannforsyning som er meldt inn til 
Statens vegvesen og som blir berørt av tiltaket, blir sikret erstatningsløsninger.  
 
Statens vegvesen vil kartlegge alle energibrønner og brønner for vannforsyning 
som kan komme i konflikt med tunnelene, ved å sende brev til berørte eiendommer 
innenfor 50-100 meter fra tunnelene. Grunneier forplikter seg til å melde inn 
brønner før anleggsstart, dersom full erstatningsløsning skal kunne gis. 
Erstatningsløsninger vil bli avtalt særskilt med hver enkelt grunneier som er berørt. 
 
Plan for ytre miljø 
Det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan). Denne vil gjøre rede for 
hvilke tiltak som skal settes i verk for å sikre at føringer og krav knyttet til det ytre 
miljøet blir innarbeidet i konkurransegrunnlag og ivaretatt både i 
prosjekteringsfasen, anleggsfasen og drift av veganlegget. YM-planen er et 
levende dokument som opprettes i reguleringsplanfasen og revideres fortløpende 
ved behov og tilbakemeldinger fra berørte myndigheter. Planen skal foreligge før 
anleggsstart, men kan revideres senere ved behov. Massehåndtering og deponi skal 
innarbeides i planen når dette er avklart. 
 
Plan for anleggsfasen 
Det skal utarbeides plan for gjennomføring av anleggsfasen. Denne planen skal 
være forelagt Bærum kommune før arbeid kan igangsettes på den delen av 
anlegget planen redegjør for. Planen skal redegjøre for alle krav som stilles i 
bestemmelsene knyttet til rigg- og anleggsområder, jf. § 9.2. Kravene er i tillegg 
listet opp i bestemmelsen om «Plan for anleggsfasen».  
 
Riving av bevaringsverdig bebyggelse 
Tiltaket medfører at bebyggelse som har klassifikasjon som bevaringsverdig må 
rives. Bestemmelsen sikrer at denne bebyggelsen skal dokumenteres med enkel 
oppmåling, opptegning, beskrivelse og fotografering før rivning. I tillegg skal det 
gjennomføres en vurdering som faglig begrunner om det er hensiktsmessig at 
bygningen flyttes, eller at større bygningsdeler, som dører, vinduer, taktekking etc. 
videreselges. Vurderinger og dokumentasjon skal vedlegges en rivesøknad. 
Bestemmelsen innehar en tabell som lister opp hvilken bebyggelsen som omfattes 
av kravet, og hvilken vernestatus bebyggelsen har.  
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4.4.3 Bebyggelse og anlegg 

Nivå 2 (på terreng): 
BFS- Frittliggende boligbebyggelse omfatter eksisterende boligbebyggelse der 
tiltaket gjør inngrep på eiendommen. Bestemmelsen beskriver hvilken grad av 
utnytting som kan tillates innenfor hver eiendom. Der bygninger er markert med 
omriss for «bebyggelse som inngår i planen», tillates gjenoppføring innenfor 
omrisset, selv om bygningen ligger nærmere enn angitt byggegrense mot veg, 
tillatt grad av utnytting overstiges eller Bærum kommunes minstekrav på 
tomtestørrelse ikke tilfredsstilles. Med gjenoppføring menes at eksisterende 
bygning erstattes med ny bygning med tilsvarende utforming, størrelse og volum. 
Dette er særlig relevant dersom et markert bygg skulle brenne ned. 
Det er gitt særskilte bestemmelser for enkelte felt. Enkelte bestemmelser fra 
tidligere gjeldende reguleringsplan for de enkelte felt er videreført. Dette er 
årsaken til ulik grad av detaljerte bestemmelser for de ulike felt. 
I områdene BFS1-6, samt 8 er det markert byggegrenser i plankartet. 
Bestemmelsene definerer for hvert område hvilket kjøreareal byggegrensen 
forholder seg til, og avstanden den har fra midt regulert kjøreareal.  
 
B- Boligbebyggelse omfatter areal på Høvik øst som tilrettelegges for fremtidig 
boligbebyggelse. Det stilles krav om vedtatt detaljregulering før området kan 
utbygges. Bestemmelsen angir hvilket kjøreareal byggegrensen som er angitt på 
feltet forholder seg til. Permanente terrengendringer tillates gjennomført, slik de er 
angitt i Landskapsplan. 
 
BIA- Idrettsanlegg omfatter areal ved Gjønneshallen og tillates brukt til idrett eller 
parkering. Formålet er en videreføring av tidligere reguleringsformål. Tilgrensende 
vegformål beslaglegger en eksisterende grusbane som også var tillatt brukt til 
parkering. Det gjenværende arealet for idrettsanlegg er uegnet som ballbane, men 
kan fortsatt benyttes i idrettssammenheng eller til parkering. Formålet er derfor 
videreført. Det er ikke tillatt å oppføre midlertidige eller permanente bygninger 
innenfor formålet.  
 
BKB- Kombinert bebyggelse og anleggsformål omfatter fremtidig areal for 
bebyggelse ved Kveldsrosvingen, samt areal for atkomst til parkeringsgarasje i 
Philip Pedersens vei. For BKB1 stilles det krav om at vedtatt detaljregulering skal 
foreligge for hele området før det kan bebygges. Terrengendringer kan 
gjennomføres iht. fastsatt Landskapsplan. Bestemmelsen angir hvilket kjøreareal 
byggegrensen som er angitt på feltet forholder seg til. For BKB2 tillates ikke 

utbygging med unntak av nedkjøring til parkeringsanlegg for tilliggende 
næringsbebyggelse. 
 
BN- Næringsbebyggelse omfatter fem arealer for eksisterende eller fremtidig 
næringsbebyggelse og tjenesteyting. Det stilles krav om felles detaljregulering for 
hvert enkelt felt før området kan bebygges.  
Innenfor BN2, skal atkomst fra Kirkeveien til luftetårn i tilgrensende areal sikres 
over eiendommen. 
 
I område BN2 er det markert byggegrenser i plankartet. Bestemmelsene definerer 
hvilke kjørearealer byggegrensene forholder seg til, og avstanden byggegrensen 
har fra midt regulert kjøreareal. 

4.4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Nivå 1 (under grunnen): 
SV_T er et volum under terreng som skal romme vegtunnel med kjørebane, 
havarilommer, nisjer, bergrom for teknisk utstyr og rømningsveger. Volumet 
omfatter også berget/fjellet rundt begge sider av vegtunnelene, samt i en 
utstrekning av 10 meter over tunneltak, eller opp til terrengoverflate der 
overdekningen er mindre, og 10 meter under tunnelbunn.  
 
Formålet omfatter også betongtunneler, dvs. støpt tunnel gjennom løsmasser. 
Utstrekningen av volumet er hovedsakelig 8 meter på hver side av 
betongkonstruksjonen. Enkelte steder er bredden redusert, bl.a. ved nærføring til 
jernbanen. Volumet strekker seg 8 meter over tunneltak, eller opp til 
terrengoverflate der overdekningen er mindre, samt 10 meter under 
betongkonstruksjonen. 
Tunneler reservert for kollektivtransport inngår i formålet. 
 
Nivå 2 (på terreng): 
SPI- er et areal som i dag er vegareal langs eksisterende pendlerparkering på Høvik 
stasjon. Arealet tilrettelegges for at parkeringen kan utvides, som kompensasjon 
for at et tilsvarende areal som i dag er pendlerparkering reguleres til torg. 
 
ST- er et torgområde ved Høvik stasjon som i dag er vegareal og pendlerparkering. 
Torget skal være åpent for allmenheten og tilrettelegges som en attraktiv møteplass 
som forbinder Høvik sentrum og Høvik stasjon. Det skal gis en helhetlig 
arkitektonisk utforming med materialer av høy teknisk og estetisk kvalitet. 
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Tilrettelegging for kryssende fotgjengere og syklister skal vektlegges i 
utformingen. Det stilles krav om minimum antall sykkelparkeringsplasser som skal 
tilrettelegges på torget. 
 
SKV- omfatter alle kjørearealer på terreng, inkludert kryss, ramper og 
rundkjøringer. SKV1 og 2 er felles kjøreveg for å sikre atkomst til eiendommene 
opplistet i bestemmelsen. Innenfor SKV 2 kan det oppføres garasje til 
eiendommene kjørevegen betjener. Med unntak av arealer markert som felles 
kjøreveg, skal kjørearealene være offentlige. 
 
STK- omfatter alle offentlige kjørearealer på terreng som er forbeholdt 
kollektivtransport. Dette inkluderer bussveg langs E18 med toveis kjørebane og 
busslommer. 
 
SVT- omfatter annen veggrunn på terreng som rabatter, midtdelere, refuger, 
senterarealer i rundkjøringer o.l. Annen veggrunn omfatter ingen kjørearealer. 
 
SVG- omfatter annen veggrunn på terreng som opparbeides som grøntareal i 
tilknytning til og mellom ulike kjørearealer og gang- og sykkelveger. Arealene 
skal hovedsakelig tilsås eller tilplantes, men kan også steinsettes eller belegges 
med andre harde flater. Det kan oppføres støttemurer, støyskjermer, leskur, 
sykkelparkering og lignende konstruksjoner innenfor formålet. Det kan også 
innenfor formålet opparbeides oppstillingslommer for kjøretøy knyttet til drift av 
veganlegget. Der annen veggrunn er egnet til bruk for f.eks. rekreative tilbud eller 
enkle servicefunksjoner, og dette ikke kommer i konflikt med veganlegget, kan 
dette tillates etter godkjenning fra SVRØ og tillatelse fra Bærum kommune. 
 
STB- omfatter areal for tekniske driftsbygg og ventilasjonstårn for veganlegget. 
Det skal oppføres fire ventilasjonstårn, hvor hvert tårn ventilerer luft fra de to 
parallelle tunnelløpene på hhv. Høviktunnelen og Bærumsdiagonalen. 
Ventilasjonstårnene er plassert på Høvik/Ramstadsletta, Gjønnes, samt to tårn på 
Strand. De tekniske byggene er i stor grad lokalisert i tilknytning til 
tunnelmunningene. 
 
SGS- omfatter alle offentlige kombinerte gang- og sykkelveger på terreng. 
 
SHS- omfatter den offentlige gjennomgående hovedsykkelvegen på terreng langs 
E18. 
 

SS- omfatter alle atskilte offentlige sykkelveger på terreng, samt sykkelfelt langs 
veg (SKV). Hovedsykkelveg langs E18 er unntatt, fordi den har eget 
reguleringsformål (SHS). 
 
SF- omfatter alle offentlige fortau på terreng langs kjøreveger og sykkelveger, 
inkludert fortau langs hovedsykkelveg. 
 
SKH- omfatter offentlige holdeplassarealer på terreng for reisende ved 
busslommer. Innenfor arealene som grenser mot busslomme skal det oppføres 
leskur. Trafikkinformasjon og andre naturlige tilbud til reisende kan oppføres. Det 
tillates også oppført og tilrettelagt for både åpen og overbygget sykkelparkering. 
Minimum antall sykkelparkeringsplasser ved hver holdeplass er definert i 
bestemmelsene. 
 
SAA- omfatter et formål for hovednett for sykkel i kombinasjon med kontor. 
Arealet ligger i en eksisterende passasje gjennom et kontorbygg ved 
Lysakerlokket, og bestemmelsen tilrettelegger for at hovedsykkelvegen kan føres 
gjennom denne passasjen. Kontorformålet i etasjene over passasjen kan 
opprettholdes.  
 
Nivå 3 (over terreng): 
SKV_B omfatter alle offentlige kjørearealer på bru. Dette omfatter ordinære bruer 
med toveis trafikk, og ramper på bru med enveis trafikk. 
 
STK_B omfatter alle offentlige kjørearealer forbeholdt kollektivtrafikk på bru. 
Arealene inkluderer både én- og toveis kjørebaner. 
 
SGS_B omfatter alle offentlige kombinerte gang- og sykkelveger på bru. 
 
SHS_B omfatter offentlig hovedsykkelveg langs E18, der denne går på bru. 
 
SS_B omfatter alle offentlige atskilte sykkelveger på bru, med unntak av 
hovedsykkelvegen. 
 
SF_B omfatter alle offentlige fortau på bru langs kjøre- og sykkelveger. Dette 
inkluderer fortau langs hovedsykkelvegen på bru. 
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4.4.5 Grønnstruktur 

Nivå 2 (på terreng): 
G- omfatter tre arealer med grønnstruktur som skal tilrettelegges som buffersoner 
langs veganlegget. Arealene skal tilbakeføres der de har blitt berørt av 
anleggsdriften. Tilbakeføring av arealene skal avklares i landskapsplan, som 
beskrevet i § 2.6. 
 
GF- omfatter to arealer for friområde som skal opparbeides for rekreasjon og lek, 
som minimum skal ha en enkel parkmessig karakter. I tillegg omfattes et areal til 
åpent overvannsløp fra en rensedam (SVT) ned til Oksenøyveien. Opparbeidelse, 
inkl. kvalitetsnivå, skal avklares i landskapsplan, som beskrevet i § 2.6 for 
friområdene på Fornebu (GF 2 og 3). For friområde ved Riiser-Larsens vei (GF1) 
stilles det krav om at det skal utarbeides en mer detaljert landskapsplan enn det 
som fremkommer av § 2.6. Det stilles også mer definerte krav til innhold og 
kvalitet på opparbeidelse, samt skjøtsel av friområdet. Jf. § 9.2 utløses ikke 
kravene til GF1 ved istandsetting av området etter utbygging av veganlegget. 
 
GP- omfatter et areal ved Fornebuporten som allerede er regulert til felles park. På 
grunn av justering av gang- og sykkelvegen, er en liten del av parkformålet 
inkludert i denne reguleringsplanen. Parken skal være åpen for allmennheten og 
opparbeides slik det er beskrevet i Landskapsplan. 

4.4.6 Bestemmelsesområder 

Nivå 2 (på terreng): 
Bestemmelsesområder er inndelt i områder hvor det stilles krav om byggesøknad 
(#1-4) og midlertidige rigg- og anleggsområder (#5-6). 
Det er angitt i kartet fire definerte områder hvor det stilles krav til byggesøknad, 
selv om tiltakene ev. er detaljert tilstrekkelig i vedlegg til reguleringsplan. For bru 
over E18 vest for Fornebukrysset er det i tillegg stilt krav til utforming.  
Alle midlertidige rigg- og anleggsområder er gitt kode #5, med unntak av rigg- og 
anleggsområde ved Riiser-Larsens vei, som har kode #6. Arealene er midlertidige 
og faller bort når tiltaket er gjennomført og tatt i bruk. Når det midlertidige 
bestemmelsesområdet faller bort, vil arealets permanente formål, slik det er 
definert i reguleringsplan/kommunedelplan /kommuneplan, være gjeldende, i 
tillegg til ev. hensynssoner. Utover bestemmelsesområdene kan arealer for 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur benyttes i rigg- og 

anleggssammenheng. For #6 stilles det mer detaljerte krav innhold i 
istandsettingen enn i de øvrige rigg- og anleggsområdene.  
 
Innenfor rigg- og anleggsområdene kan alle nødvendige tiltak for gjennomføring 
av E18 Lysaker – Ramstadsletta etableres uten at det stilles krav til byggesøknad. 
Rundt alle rigg- og anleggsområder skal det etableres sikringsgjerder, slik at 
uvedkommende ikke kan komme inn på området. Gjerdene skal fortrinnsvis være 
tette, og de skal gis en utforming som er tilpasset omgivelsene. 
 
Det er tillatt å gjennomføre nødvendige terrenginngrep. De arealene som skal 
tilbakeføres, skal enten tilbakeføres til opprinnelig tilstand eller istandsettes iht. 
landskapsplan, som beskrevet i §2.6. Tilbakeføring og istandsetting skal være 
utført innen ett år etter at anleggsarbeidene er avsluttet, dersom ikke annet er 
avtalt. Utover dette er det ingen tidsbegrensning på bruk av rigg- og 
anleggsområdene. 
 
Veger for kjøretøy, sykkel og gående, inkludert turveger, skal sikres eller legges 
om med tilfredsstillende standard, dersom de berøres av anlegget. Det tillates som 
hovedregel ikke stenging av disse. Tilgrensende naboer skal sikres atkomst 
gjennom hele anleggsperioden. Dersom veger legges om midlertidig, skal disse 
tilbakeføres eller istandsettes umiddelbart etter at det tiltaket som krevde 
omleggingen er gjennomført eller avsluttet. Det skal unngås at kollektivtrafikk får 
redusert fremkommelighet som følge av anleggsdriften. 
 
Det skal utarbeides en plan for hvor overskuddsmasser skal deponeres. Denne skal 
forelegges Fylkesmannen til uttalelse. 
 
I anleggsfasen skal det i forkant av anleggsdrift utarbeides støyprognoser og 
iverksettes avbøtende tiltak, herunder tilpasning av anleggsdriften, dersom 
grenseverdiene i T-1442, tabell 4, 5 og 6 overskrides. For de tilfeller der 
grenseverdiene ikke kan tilfredsstilles, skal prosedyre for søknad om tillatelse til 
støyende arbeider utføres iht. Bærum kommunes retningslinje for støy fra større 
bygge- og anleggsarbeider. Folkehelsekontoret kan på bakgrunn av søknad gi 
utbygger tillatelse til å overskride grenseverdiene for de enkelte arbeider. Det skal 
også utarbeides en plan som beskriver hvordan berørte naboer skal varsles og 
holdes løpende informert om støyforholdene gjennom anleggsfasen. Tiltak for 
begrensning av støy og støv i anleggsfasen skal beskrives i plan for ytre miljø. 
Rystelser som følge av sprengningsarbeider skal følge grenseverdiene i NS 8142. 
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Utslipp av alle typer drens- og anleggsvann skal identifiseres og analyseres 
gjennom en miljørisikoanalyse. Denne skal vurdere kvalitet på utslipp til de ulike 
resipienter, dvs. bekker, overvannsystemer eller annet. På bakgrunn av analysene 
skal det utarbeides en plan som forurensningsmyndighetene legger til grunn for å 
avgjøre om søknad om utslippstillatelse skal utarbeides. 
 
Anleggstrafikk knyttet til massetransport, og avvikling av trafikk til/fra rigg- og 
anleggsområdene, skal beskrives med faseplaner og trafikkavviklingsplaner før 
anleggsstart. Planene skal forelegges Bærum kommune og være godkjent av 
vegmyndigheten for de berørte veger. 
 
Skader som følge av anleggsdrift på annen bebyggelse eller anlegg, skal unngås. 
Referansedata for tilstand på bebyggelse eller anlegg skal foreligge før tiltakene 
som kan medføre skade kan igangsettes. Dette skal, der det er relevant, følges opp 
med en plan som beskriver hvilke avbøtende tiltak som skal iverksettes. Rystelser 
fra sprengningsarbeid, endringer i grunnvannstand og direkte inngrep er forhold 
som kan medføre skade. 
 
Trær som står innenfor de områdene som i O-tegningene er vist som «Eksisterende 
vegetasjon bevares», skal tilstandsvurderes av fagkyndig dersom de kan bli skadet 
av anleggstiltaket. Før anleggstiltakene som kan medføre skade kan igangsettes, 
skal tilstandsvurdering være gjennomført, og plan for avbøtende tiltak foreligge. 

4.4.7 Hensynssoner 

Planforslaget inneholder to typer sikringssoner for tiltak på og under terreng. 
H190_1 er en sikringssone på og under terreng rundt alle veganlegg i tunnel, 
inkludert tekniske sjakter. Sikringssonen for bergtunneler har en utbredelse på 10 
meter under og på begge sider av regulert vegvolum under bakken. Utbredelsen 
over vegvolumet strekker seg opp til terreng, og hensynssonen er gjengitt på 
terrengoverflaten, vertikalnivå 2. Figur 1 i reguleringsbestemmelsene viser 
hensynssonen rundt bergtunneler. 
 
For betongtunneler, kulverter og betongsjakter er utbredelsen av hensynssonen 10 
meter under regulert vegvolum, og helt opp til terrengoverflaten, der den er 
gjengitt på terrengoverflaten. Det vil si at det ikke er sikringssone på hver side av 
regulert vegvolum for betongtunneler, kulverter og betongsjakter. Figur 2 i 
reguleringsbestemmelsene viser hensynssonen rundt betongtunneler. 
 

Sikringssonen skal sikre at alle tiltak som omfattes av søknadsplikt i Plan- og 
bygningsloven, samt oppgaveplikt ved brønnboring, varsles til Statens vegvesen. 
Statens vegvesen vil i hvert enkelt tilfelle gjøre en vurdering om tiltaket kan ha 
negative konsekvenser for konstruksjonene under bakken. Dersom tiltaket kan 
skade tunnelanlegget vil søknaden kunne avslås, eller det kan stilles spesifikke 
krav til gjennomføringen. Hvis Statens vegvesen gir tillatelse til brønnboring, skal 
tiltakshaver dokumentere koordinatfestet plassering av hullet og avviksmåling av 
hullbanen under boring.  
 
H190_2 er en sikringssone på og under terreng utenfor H190_1. Sikringssonen 
defineres av en vinkel på 63° på horisontalplanet ved underkant av regulert 
vegvolum. Sikringssonens utbredelse på terrengoverflaten varierer dermed med 
hvor dypt tunnelene ligger under terreng. Figur 1 i reguleringsbestemmelsene viser 
hensynssonen rundt bergtunneler. Vinkelen på 63° er begrunnet som det 
maksimale avvik ved brønnboring. 
 
Sikringssonen skal sikre at alle tiltak som omfattes av søknadsplikt i Plan- og 
bygningsloven, samt oppgaveplikt ved brønnboring, varsles til Statens vegvesen. 
Statens vegvesen vil i hvert enkelt tilfelle gjøre en vurdering om tiltaket berører 
H190_1, som kan medføre negative konsekvenser for konstruksjonene under 
bakken. Dersom tiltaket kan skade tunnelanlegget kan søknaden avslås, eller det 
kan stilles spesifikke krav til gjennomføringen. Hvis Statens vegvesen gir tillatelse 
til brønnboring, skal tiltakshaver dokumentere koordinatfestet plassering av hullet 
og avviksmåling av hullbanen under boring.  
 
Det er ikke sikringssone H190_2 ved betongtunneler, kulverter og betongsjakter. 
 
H560 er en hensynssone som skal sikre bevaring av naturmiljøet knyttet til 
Tjernsmyr /Lysakertjern. Hensynssonen omfatter arealet mellom gang- og 
sykkelveg /fortau langs Professor Kohts vei og naturtypelokaliteten Tjernsmyr 
/Lysakertjern. Den består av en ny terrengoppfylling som skal tilplantes. 
Hensynssonens formål er å sikre at opparbeidelse og istandsetting utføres med 
bruk av masser og vegetasjon som ikke bidrar til spredning av fremmede arter til 
naturtypelokaliteten. Istandsetting skal minimere påvirkning på 
naturtypelokaliteten og følge spesifikasjoner angitt i YM-planen.  
 
H570 omfatter bevaring av bygninger og anlegg, og gjelder for bevaringsverdig 
bebyggelse i Sandviksveien 46, 52, 54, 56, 58E, 64,66 og 68, samt Jenshaugveien 
42 og 47 på Ramstadsletta, Hulveien 5, Drammensveien 412 og 414 på Strand og 
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Solliveien 50 på Lysaker. Bevaringsverdig bebyggelse er markert med et omriss i 
plankartet betegnet som «bygg som skal bevares», og det tillates ikke at 
bygningene flyttes. Lokal kulturvernmyndighet er uttalepart ved søknadspliktige 
tiltak innenfor hensynssonen, og kan gi råd og føringer for tiltakets omfang og 
utforming. Bestemmelsen har til hensikt å bevare eller tilbakeføre byggets form og 
detaljering i størst mulig grad. Bevaringsverdige elementer i det tilliggende 
hageanlegg, som ikke inngår i rigg- og anleggsområdene, bør i størst mulig grad 
bevares. 
 
H910 omfatter gjennomføringssoner, der den gjeldende arealplan med permanent 
arealformål (reguleringsplan/ kommunedelplan/kommuneplan) fortsatt skal gjelde 
når dette planforslaget er vedtatt. Disse permanente arealformålene vil da være 
gjeldende sammen med hensynssoner og bestemmelsesområder som følger av 
denne planen. 
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4.5 Arealoversikt 

Totalt areal på planområde: 1 328 256 m2 – 1328 daa 
 
Tabell 1: Arealoversikt for planforslaget  

 
FORMÅL FELT AREAL M2 
Vertikalnivå 1 – under 
terreng 

  

2. Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

  

Veg i tunnel SV_T 312030 m2 
Vertikalnivå 2 – på 
terreng 

  

1. Bebyggelse og anlegg   
Boligbebyggelse B 9639 m2 
Boligbebyggelse – 
frittliggende 
småhusbebyggelse 

BFS/BFS1-8 72084 m2 

Næringsbebyggelse BN1 3252 m2 
 BN2 2699 m2 
 BN3 12069 m2 
 BN4 4226 m2 
 BN5 1970 m2 
Idrettsanlegg BIA 1785 m2 
Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål 

BKB1 5609 m2 

Kontor/industri BKB2 262 m2 
2. Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

  

Kjøreveg SKV 187851 m2 
Fortau SF 12165 m2 
Torg ST 2715 m2 
Gang- og sykkelveg SGS 21544 m2 
Sykkelveg / -felt SS 139 m2 
Annen veggrunn – 
tekniske anlegg 

SVT 45820 m2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Annen veggrunn – 
grøntareal 

SVG 200522 m2 

Tekniske bygg STB 5690 m2 
Hovednett for sykkel SHS 18079 m2 
Bussveg / kollektivfelt STK 35785 m2 
Kollektivholdeplass SKH 2926 m2 
Pendler- / 
innfartsparkering 

SPI 58 m2 

Hovednett for sykkel 
kombinert med kontor 

SAA 116 m2 

3.Grønnstruktur   
Grønnstruktur G1 3999 m2 
 G2 3031 m2 
 G3 3629 m2 
Friområde GF1 16978 m2 
 GF2 3579 m2  
 GF3 952 m2 
Park GP 346 m2 
Vertikalnivå 3 – over 
terreng 

  

2. Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

  

Kjøreveg SKV_B 6865 m2 
Fortau SF_B 1060 m2 
Gang- og sykkelveg SGS_B 3129 m2 
Sykkelveg / -felt SS_B 1150 m2 
Annen veggrunn – 
tekniske anlegg 

SVT_B 305 m2 

Hovednett for sykkel SHS_B 6790 m2 
Bussveg STK_B 4990 m2 
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4.5.1 Arealoversikt i forhold til gjeldende kommunedelplan 

Areal i kommunedelplanen for E18 Lysaker – Slependen er ikke direkte 
sammenliknbare med areal i denne reguleringsplanen på grunn av ulik 
planavgrensning.  Når det gjelder grøntområder og potensielle utbyggingsområder 
er det gjort en sammenlikning på strekningen Lysaker – Ramstadsletta. 

Grøntområder:  
Reguleringsplanen regulerer ca. 32,5 daa til grønstrukturområder. Dette er en 
reduksjon på ca. 7,5 daa i forhold til grøntområder avsatt i kommunedelplanen. 
Arealreduksjonen skyldes i hovedsak endringene ved Riiser-Larsens vei og 
grøntarealer langs Vestre lenke. Forslag til reguleringsplan tar for seg et mindre 
areal langs vegen enn forutsatt i kommunedelplanen. 
 
Foreslått friområde (GF1) i reguleringsplanen ved Riiser-Larsens vei vil være et 
sammenhengende areal, mer skjermet for støy og legger bedre til rette for direkte 
kontakt til Stabekklokket enn løsningen i kommunedelplanen. Området vurderes å 
ha bedre kvalitet som grøntområde enn areal vist i kommunedelplanen. 
 
Planforslaget regulerer om lag 200 daa til annen veggrunn – grøntareal. Disse 
arealene inngår ikke i arealregnskapet for grøntområder. Arealformålet inkluderer 
vegetasjon langs og mellom vegene samt arealer for snøopplag.  

Utbyggingsområder:  
Areal avsatt til utbyggingsområder i kommunedelplanen er ikke direkte 
sammenliknbart med areal i reguleringsplanen på grunn av ulik planavgrensning. 
På Fornebu og Ramstadsletta er det avsatt store arealer til utbyggingsformål som 
enten inngår i reguleringsplanen som midlertidig rigg- og anleggsområde eller som 
ligger utenfor planområdet. Dersom man trekker fra utbyggingsarealer som helt 
eller delvis ligger utenfor reguleringsplangrensen, vil potensielle 
utbyggingsområder utgjøre ca. 39,5 daa i forslag til reguleringsplan. Dette er ca. 
6,5 daa mindre enn utbyggingsområder avsatt i kommunedelplanen. 
Arealreduksjonen skyldes i hovedsak: 
Næringsareal N2 ved Henry Lehres vei og N9 ved Fornebukrysset i 
kommunedelplanen er foreslått regulert til annen veggrunn – grøntareal i 
reguleringsplanen. Disse arealene utgjør ca. 10 daa. Næringsareal BN5 på Lysaker 
og BN2 ved Kirkeveien i reguleringsplanen er ikke vist som utbyggingsareal i 
kommunedelplanen. Arealene utgjør til sammen i underkant av 5 daa. 

 
Eksisterende boligområder (regulert BFS) vurderes ikke som noe nytt 
utbyggingspotensial i denne reguleringsplanen, og tas ikke inn i arealregnskapet 
for utbyggingsarealer. 
 
Tabell 2: Oversikt over grøntområder fra kommunedelplan og forslag til reguleringsplan 
Sted Feltnavn i  

KDP 
Kommune-

delplan (m2) 
Feltnavn  
I RP 

Regulerings- 
plan (m2) 

Prof. Kohts vei G6 - BN3 næring   
Riiser-Larsens vei F6 - BN3 næring 
Riiser-Larsens vei F7              23499 

  (sum:G6+F6+F7) 
GF1 16978 

Under bussbrua F9 1695  Annet vegareal 
teknisk 

Vestre lenke F8 6637 GF2+GF3+GP 4877 
Holtet G5    4865 G3      3629 
Kveldsro terrasse - - G2      3031 
Ramstadsletta NV G4    4569 G1      3999 
Samlet sum  40 265  32514    

 
 
Tabell 3: Oversikt over utbyggingsområder fra kommunedelplan og forslag til 
reguleringsplan 
Utbyggingsarealer 
Innenfor 
reg.plangrensen 

Feltnavn i  
KDP 

Kommune
-delplan 

(m2) 

Feltnavn  
i RP 

Regulerings-
plan (m2) 

Riiser-Larsens vei KBA4  12 376 BN3 12 069  

Høvik KBA3  7947 B 9639 
Ramstadsletta nord N2 5495 vegformål  
Sandviksveien N3 3316 BN1 3252 
Oksenøyveien hlp. N4 5190 BN4 4226 
Fornebukrysset SØ N9 4469 vegformål vegformål 
Kveldsro terrasse N10-N11 7214 BKB1 5609 
Lysaker, Emanuels 
vei 

Vegformål vegformål BN5 1970 

Kirkeveien Vegformål vegformål BN2 2699 
Samlet sum  46 007  39464 
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Beskrivelse av nytt vegsystem  

 
Figur 13: Oversiktsplan Blommenholm - Lysaker viser E18, bussveg med bussholdeplasser, tunnel, lokalveger, gang- og sykkelveger samt hovedsykkelveg.
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5.1.1 E18  

E18 Lysaker – Slependen (kommunedelplan) 

I kommunedelplanen for E18-korridoren fra Lysaker til Slependen er E18 planlagt 
i tunnel fra Oksenøyveien til Ramstadsletta, med en kort dagsone på Stabekk. 
Dagsonen på Ramstadsletta er i kommunedelplanen ca. 900meter etter ferdig 
utbygging, Videre vil det være tunnel under Sandvika fra Ramstadsletta til 
Slependen. Det vil være kryssområder på Stabekk, på Ramstadsletta og på 
Slependen slik at trafikken kan komme av og på E18 disse stedene i tillegg til 
Fornebukrysset. E18 legges i tunnel på det meste av strekningen for å forbedre 
miljøforholdene i dagen og legge grunnlaget for arealutvikling på strekningen. 

E18 gjennom Bærum fra Lysakerelva til Slependen er 9,8 km lang. Når etappe 2 
også er bygd ut, vil det på denne strekningen være 6,3 km tunnel.  

Ny E18 er basert på de samme prinsipper som dagens veg hvor 2+2 felt er 
gjennomgående i hele korridoren. Dersom E16 (som er under bygging) og ny E18 
skal kobles i tunnel under Sandvika, som foreslått i godkjent kommunedelplan, må 
en av sikkerhetsmessige grunner etablere ny E18 i 3+3 felt mellom Sandvika og 
Ring 3/Fornebukrysset. Tunnelforskriftene krever at en ikke kan etablere 
kapasitetsmessige flaskehalser som kan forårsake farlige situasjoner med kø i 
tunnel. Situasjoner med brann i tunnel legger strenge føringer for utformingen av 
vegnett med høy trafikk med flere tunneler og tunnelsystem. 

E18 Lysaker – Ramstadsletta (etappe 1) 

I etappe 1, som denne reguleringsplanen gjelder for, bygges strekningen fra 
Lysaker til vestre ende av Ramstadsletta. Planen omfatter tunnel fra Oksenøyveien 
til Ramstadsletta med en ca.300 meter lang dagsone på Stabekk samt 
kryssområdene på Stabekk, og på Ramstadsletta. 

Strekningen som denne reguleringsplanen omfatter er ca. 5,0 km lang. E18 vil gå i 
tunnel eller under lokk i ca. 2,4 km. lengde. 

Mellom Fornebukrysset og portalen for Høviktunnelen er det et kryssområde hvor 
det er sammenhengende av- og påkjøringsfelt. Dette er en såkalt vekslingstrekning. 
De sammenhengende av- og påkjøringsfeltene vil ligge som ett ekstra felt i hver 

retning på E18. Tilsvarende blir det en vekslingsstrekning på Ramstadsletta. 
Vekslingsstrekningene er påkrevet for å sikre lokaltrafikken inn og ut av E18 og 
for å hindre trafikale flaskehalser. Det er for mye trafikk for vanlige 
påkjøringsramper.  

Vekslingsstrekningen på Ramstadsletta bygges ferdig i etappe 1, men kommer ikke 
i full bruk før i etappe 2 når Sandvikatunnelen åpnes. 

På Ramstadsletta etableres høy støyskjerming samt et miljølokk i vest som bygges 
i etappe 2. I etappe 1 vil løsningen bygges ferdig fram til Solvikveien. Vest for 
Solvikveien vil det være en midlertidig kobling mellom ny og eksisterende E18 
fram til etappe 2 skal bygges. 
 
Tabell 4 Planen omfatter følgende elementer 

STREKNING 
 

Lengde 

Dagstrekning Lysakerlokket vest – Stabekklokket 1020m 
Stabekklokket 490 m 
Dagstrekning E18- ved NC-bygget  310 m 
Høviktunnelen 1940 m 
E18- dagstrekning Ramstadsletta til og med 
påkobling med E18, plangrensen 

1150 m  

  
Sum, etappe 1 

 
4.910m 

E18 er utformet med 3 gjennomgående felt i hver retning mellom Lysaker og 
Sandvika. I dag er det også 3 felt i hver retning, men ett av de inngående feltene er 
kollektivfelt. Dagens E18 var opprinnelig bygget som 4-felts veg med brede 
skuldre. I dag er vegen merket om til 3 felter i hver retning ved at skuldrene er 
omdisponert til kjørefelt. Det som da gjenstår er en smal skulder på ca. 0,5 m. 
Langs store deler av vegen er det også liten eller manglende plass for snøopplag. 

I forslaget til nytt vegsystem inngår brede skuldre, normalt 3,0 m bredde langs E18 
i dagsonen. Dette gir en mulighet til at nødstopp langs veg kan foretas uten at en 
kommer i konflikt med trafikkert kjørefelt, noe som bedrer trafikksikkerheten. 
Dessuten er det generelt satt av plass til snøopplag. Høviktunnelen får 3 kjørefelt i 
hver retning med samlet bredde for hvert tunnelløp på 13 meter. 

Figuren neste side viser utformingen av E18 med kryssområder.  
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Figur 14: E18 med tilhørende kryssområder 
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5.1.2 Nytt lokalvegsystem  

Det nye lokalvegsystemet omfatter følgende elementer: 

- Forbindelser mellom dagens lokalvegsystem og ny E18 

- Vestre lenke, en ny forbindelse mellom Høvik / Strand, Stabekk og 
Bærumdiagonalen til Fornebu  

- Bærumsdiagonalen, en ny forbindelse fra øvre Bærum / Gjønnes mot E18 
og Fornebu / Lysaker 

Forbindelse mellom dagens lokalvegsystem og ny E18 

For å knytte trafikken på lokalvegene til ny E18, bygges dagens E18 mellom østre 
del av Strand og Ramstadsletta om til en lokalveg med ett felt i hver retning og 
kryss i plan på Strand og Høvik. Lokalvegen er knyttet til Vestre lenke og E18 mot 
øst ved NC-bygget og E18 mot vest på Ramstadsletta.  Det vil si at ved Strand kan 
man kjøre inn på E18 bare i retning mot Oslo og kjøre av fra E18 i retning fra 
Oslo. Ved Høvik kan man kjøre inn på E18 i retning mot Sandvika og av fra E18 i 
retning fra Sandvika. Strekningen får midtrabatt og grøntsone med trerekker på 
begge sider. 

Gjennom Høvik sentrum forutsettes fartsgrense 50 km/t, for øvrig forutsettes en 
fartsgrense på 60 km/t.  

 

 
Figur 15: Lokalveg mellom Strand og Høvik viser hovedsykkelveg, lokalveg og bussveg 
adskilt av grøntsoner med trerekker 

Vestre lenke 

Vestre lenke går fra Snarøyveien ved Telenor Arena til kryss med Stabekklokket 
og deretter parallelt med E18 forbi NC-bygget før den går videre inn på 
Bærumsdiagonalen eller til lokalvegen mot Strand / Høvik. Vestre lenke bygges 
med to felt i hver retning hvorav det ene feltet i hver retning er kollektivfelt. Det er 
antatt fartsgrense på 50 eller 60 km/t. Vestre lenke og lokalvegen med kryss er vist 
på figuren neste side. 

Bærumsdiagonalen 

Bærumsdiagonalen er en ny veg i tunnel som forbinder Bærumsveien på Gjønnes 
med E18 og Fornebuområdet. Hensikten med denne forbindelsen er primært og 
avlaste lokalvegene, da spesielt Gamle Ringeriksvei og Høvikveien. Gamle 
Ringeriksvei er svært viktig for bussenes framkommelighet hvor det i dag er store 
forsinkelse i rushtiden. Bærumsdiagonalen vil også redusere trafikken på 
Bærumsveien mellom Gjønnes og Oslo. Dessuten vil Bærumsdiagonalen kunne gi 
grunnlaget for en ny bussforbindelse fra øvre Bærum og området rundt Gjønnes 
ned til både E18 og Fornebu. 

Tunnelen er ca. 1850 m lang. 

Bærumsdiagonalen kobles direkte mot lokalvegen uten at det er ramper mot vest. 
Dermed blir det små inngrep i boligområdet nord for Strandkrysset. Det foreslås et 
nesten 200 m langt miljølokk over lokalvegen og Bærumsdiagonalen ved Kveldsro 
terrasse. På lokket blir det bussveg, bussholdeplass og hovedsykkelveg samt 
forbindelse nord-sør for myke trafikanter over bussvegen.  

Bærumsdiagonalen med kryssene i hver ende er vist på figuren på neste side. 
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Figur 16: Nytt lokalvegsystem, Vestre lenke og Bærumsdiagonalen med kryss  
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5.1.3 Bussveg 

Reguleringsplanen inkluderer en kontinuerlig og eksklusiv bussveg gjennom hele 
planområdet, dvs. fra Lysaker til vestre del av Ramstadsletta. Bussvegen er også 
tenkt videreført vestover til Asker sentrum. Dette sikrer forutsigbarhet og god 
framkommelighet for busser uavhengig av trafikken på E18 og på lokalveger. I dag 
er det kun kollektivfelt langs E18 i østgående retning. I vestgående retning møter 
bussene de samme forsinkelsene som biltrafikken. I østgående retning forsinkes 
bussene der kollektivfeltene opphører i forbindelse med av- og påkjøringsramper i 
kryssområdene. 

Lysaker kollektivknutepunkt vil være den største og viktigste holdeplassen for 
bussene. Kollektivknutepunktet vil omhandles i egen reguleringsplan. De andre 
holdeplassene er ved Oksenøyveien, ved Kveldsro terrasse, på Høvik og på 
Ramstadsletta. Neste holdeplass er på Blommenholm som er utenfor det aktuelle 
planområdet. 

Holdeplassene vil ha universell utforming og vil være tilrettelagt for 
sykkelparkering med god adkomst både for gående og syklende. 

Bussvegen vil ha koblinger til lokalt vegnett ved Lysakerelva, Vollsveien, Prof. 
Kohts vei, Oksenøyveien og Høviksvingen på Høvik innenfor planområdet, og 
deretter Blommenholmkrysset. 

Bussvegen vil hovedsakelig gå i dagen, men den vil gå i tunnel mellom Vollsveien 
og Prof. Kohts vei og mellom Oksenøyveien og NC-bygget. Tunneler er benyttet 
på grunn av manglende tilgjengelige arealer langs selve E18-traséen. Det ville 
heller ikke vært praktisk mulig å lage en god bussløsning langs E18 med 
kollektivfelt på denne strekningen da E18 her i hovedtrekk beholdes som i dag 
hvor av- og påkjøring til Vollsveien og Fornebu opphever kollektivprioriteringen. 

Holdeplassene langs E18 er i dag lite attraktive pga. stor trafikk, støy og 
luftforurensing. I planforslaget er holdeplassene i hovedsak vist langs bussveg, 
atskilt fra hovedtyngden av trafikken gjennom korridoren. Kvaliteten på oppholdet 
på holdeplassene vil derfor bli vesentlig bedre. 

Bussvegen forutsettes utformet i henhold til dimensjoneringsklasse H2, men 
kjørefeltbredden er foreslått økt til 3,50 m på grunn av at vegen kun skal 
trafikkeres med store kjøretøy. Det er lagt vekt på at busstraseen skal ha gunstige 
stigningsforhold. Maksimal tillatt stigning i dagen er 6 % og i tunnel 5 %. Ved 
bussholdeplasser er maksimal tillatt stigning 4 %. 

Det antas trafikkmengde 180 kjøretøy/time, sum begge retninger. Dette tilsvarer 
ca. ÅDT 3000. I henhold til tunnelnormalene kan derfor tunnelstrekningen 
utformes i henhold til tunnelklasse B og tunneltverrsnitt T9,5. Det kan befinne seg 
et stort antall reisende samtidig i tunnelen med flere fulle busser. For å redusere 
risikoen for en ulykke i tunnelen, og sikre best mulig evakuering hvis så skulle 
skje, har vegvesenet besluttet å gå opp til T10,5 som tunnelstandard. Det blir da 
plass til profilert sperrefelt i midten. 

Fartsgrensen for buss vil sannsynligvis variere mellom 60 km/t og 80 km/time på 
strekningen. 
 
For bussene vil tiltaket bidra til bedre framkommelighet, redusert forsinkelse og 
etablering av nye bussforbindelser bl.a. til Fornebu. Bærumsdiagonalen vi gi en 
raskere forbindelse mellom Bærumsveien og E18/Fornebu. 
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Figur 17: Bussvegen med holdeplasser og forbindelser  
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5.1.4 Hovedsykkelveg og øvrig gang- og sykkelvegsystem 

Tiltaket innebærer at det etableres en sammenhengende eksklusiv hovedsykkelveg 
på hele strekningen fra Lysaker til vestre del av Ramstadsletta som vil fortsette 
videre vestover gjennom Bærum og Asker.  
 
Gående henvises til egne fortau eller andre gangveger på det meste av strekningen. 
Dette vil gi en ensartet løsning med bedre kontinuitet enn dagens situasjon hvor 
syklister ofte må skifte mellom å kjøre på egne sykkelfelt, i vegbanen eller på 
fortau sammen med gående.  
Det er lagt til grunn for løsningen at hovedsykkelvegen ikke skal ha 
konfliktpunkter med bilister. Kryssing av bilveger skjer derfor planskilt, noe som 
gir økt sikkerhet og fremkommelighet.  
 
Hovedsykkelvegen starter på ca. kote +18 ved Lysakerlokket, ligger på sitt høyeste 
på Strand på ca. kote +27, og avsluttes på ca. kote +8 ved Solvikveien. Det er lagt 
vekt på at stigningsforholdene skal være gunstige langs hele strekningen. Dette er 
vist på figuren på neste side.  
 
På en ca. 50 m lang strekning på hver side av undergangen under adkomst til 
bensinstasjonen på Høvik er stigningen 7 %. Vestfra er det på en ca. 50 m lang 
strekning ca. 6 % stigning langs Prof. Kohts vei opp til mot kryssingen over 
Granfosstunnelen. Stigningen er ca. 5 % over en strekning på ca. 50 m mot vest på 
Lysaker og mot øst fordelt over flere kortere bakker på totalt ca. 280 m. På over 70 
% av strekningen er stigningen mindre enn 3 %.  
 

  
Figur 18: Prinsippsnitt for hovedsykkelveg uten fortau.  

 

Deler av strekningen har parallelt fortau. Følgende delstrekninger foreslås utformet 
med fortau langs sykkelvegen: 

• Langs deler av Prof. Kohts vei, over bussbrua og fram til vestsiden av Vestre 
lenke ved koblingen til gang/sykkelvegen til Fornebu. 

• Fra NC-bygget til lokket på Strand 
• Fra Myrvollveien til vestre del av Høvik sentrum 

 
På strekninger med blandet trafikk gående/syklende etableres 2,0 - 2,5 m fortau og 
4,5 m sykkelveg. På strekninger der det ikke er aktuelt med fotgjengere langs 
hovedsykkelvegen, anlegges denne med 4,5 m asfaltert bredde. Se prinsippsnitt i 
Figur 18 og Figur 19. Mot kantstein benyttes kantklaring langs sykkelveg, i 
henhold til kravene i vegnormalene. 

Foreslått tverrprofil fraviker noe fra vegnormalene siden denne typen 
ekspressykkelveger ikke var aktuelle da normalene ble utarbeidet. Profilet vil 
tilpasses nye normaler, som antas å foreligge innen byggeplanfasen. 

Det etableres mange tilknytningspunkter til øvrige gang-/sykkelveger og til annet 
vegnett. Figur 20 viser hovedsykkelvegen med dens forbindelser samt hvor den er 
koblet til bussholdeplasser og hvor det går parallelt fortau.  

Tiltaket innebærer en mer direkte forbindelse med små høydeforskjeller og færre 
konfliktpunkter. Hovedsykkelvegen vil samlet sett bli vesentlig mer attraktiv enn 
dagens løsning for syklende på strekningen. 

 
Figur 19: Prinsippsnitt for hovedsykkelveg med fortau.  
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Figur 20: Hovedsykkelvegen med dens forbindelser og øvrige gang- og sykkelforbindelser, samt bussholdeplasser. 
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Figur 21: Lengdeprofil hovedsykkelveg 
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5.2 Beskrivelse av delparseller 

 
Figur 22: Parsellgrenser 
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5.2.1 Delområde Lysaker – Alexandragården 

Figur 23: Delparsell Lysaker – Alexandragården  
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Ny E18 
 

 
Figur 24: Systemtegning som viser løsninger for E18 

Parsellgrensen vil være ca. 10 m øst for lokket på Lysaker. På strekningen fra 
parsellgrensen til Fornebukrysset er det ikke foreslått endringer i forhold til dagens 
situasjon. 
 
I selve Fornebukrysset endres enkelte av- og påkjøringer med formål å forbedre 
trafikksikkerheten og avviklingskapasiteten. Vestover føres felt 3 fra Oslo sammen 
med påkjøringsrampen fra Fornebu over forbindelsesrampen mellom Ring 3 og 
E18 (vestgående). Hensikten med dette er å sikre at trafikken på Ring 3 kommer 
inn som et eget felt på E18 uten å veksle med trafikk som skal ta av fra E18 mot 
lokalvegen i neste avkjøring. Videre vestover blir da feltbruken slik at felt 1 og 2, 
som kommer direkte fra Oslo, og felt 3, som kommer fra Ring 3, fortsetter mot 
Høviktunnelen / Drammen. I tillegg er det et av- og påkjøringsfelt, såkalt 

vekslingsfelt, som starter rett øst for Fornebukrysset og fortsetter mot 
Bærumsdiagonalen og lokalvegen mot Høvik. Fra Høviktunnelen vil felt 1 og 2 
fortsette inn under Lysakerlokket på E18 mot Oslo, mens felt 3 tar av til Ring 3. 
Vekslingsfeltet som starter ved påkjøringen i Stabekkområdet, tar av fra E18 ca. 
100 m lenger vest enn avkjøringen til Ring 3. Dette feltet splittes i to slik at høyre 
del går som rampe til Fornebu som i dag, mens den venstre delen fortsetter mot 
Lysaker. Her kommer også trafikk fra Fornebu inn og veksler med trafikk mot 
Lysaker. Trafikken fra Fornebu og Lysaker føres inn som det 3. feltet på E18, 
omtrent som i dag. Fra Lysakerlokket og innover mot Oslo er det ingen endringer.  
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Lokalveger 
 

 
Figur 25: Systemtegning som viser løsninger for lokalveger.  
  
Vollsveien er flyttet et stykke mot vest på Lysaker for å gi plass til kobling mot 
bussvegen og plass til portal for busstunnelen. Prof. Kohts vei vil få kryss med 
bussvegen litt øst for krysset med Gamle Drammensvei. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 26: Vollsveien krysser over busstunnelens portal, og får slik en mer direkte kobling 
mot hovedrundkjøring på Lysakerlokket.  

 

 
Figur 27: Prof. Kohts vei vil få kryss med bussvegen litt øst for krysset med Gamle 
Drammensvei. 
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Bussveg 
 

 
Figur 28: Systemtegning som viser løsninger for bussveg 

Plangrensen i denne etappen går langs undergangen under jernbanen på Lysaker 
stasjon. Mellom Vollsveien og Prof. Kohts vei går bussvegen i tunnel. 
Busstunnelen kommer ut i Prof. Kohts vei hvor det anlegges en rundkjøring. Her 
kan busser i Prof. Kohts vei koble seg til bussvegen. Videre går bussvegen i bru 
over vestenden av Tjernsmyr, Philip Pedersens vei og E18 til like vest for 
Alexandragården. 
 
Området mellom Lysaker terminal og Vollsveien vil i stor grad preges av tiltakene 
for ny sammenhengende buss- og sykkelveg. Den nye bussvegen, med 

omleggingen av Vollsveien og tilhørende gang-/sykkelveg, utgjør den største 
endringen.  Vollsveien skal krysse over busstunnelens portal, og får slik en mer 
direkte kobling mot hovedrundkjøring på Lysakerlokket. 
 

 
Figur 29: Figuren viser tunnelportal på Lysaker. Busser som skal opp Vollsveien eller 
vestover langs Prof. Kohts vei kobles til Vollsveien i hovedrundkjøringen sør for bussvegen  

 
Figur 30: Portalsone for busstunnelen ved Prof. Kohts vei. Bussvegen går i bru mellom 
næringsbygg over Philip Pedersens vei og E18. 
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Hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelveger 

  
Figur 31: Systemtegning som viser løsninger for gang- og sykkel  

Hovedsykkelveg  
Gjennom Lysaker går det flere sykkelruter med en rekke krysningspunkter mellom 
biler og syklister og mellom syklister og gående. Strekningen er en av de mest 
ulykkesutsatte parsellene innenfor planområdet. 

Hovedsykkelvegen, som ønskes forbeholdt syklister, vil i denne etappen knytte seg 
til Lysaker torg gjennom den overbygde passasjen i kontorbygningen vis à vis 
Lysaker stasjon.  Mot vest vil sykkelvegen ligge på en egen bru langs fasaden på 
bygget, og krysse over Vollsveien hvor den treffer rett øst for Storebrandbygget. 

Videre vestover går sykkelvegen på en lang bru parallelt med Prof. Kohts vei fram 
til den ender på portalen for Granfosstunnelen. Deretter går den på terreng langs 
sørsiden av Prof. Kohts vei til den møter bussvegen ved Tjernsmyr. Herfra følger 
hovedsykkelvegen bussvegen på bru over E18 til sørsiden av E18 ved 
Oksenøyveien.  

Ny sykkelbru øst for Fornebukrysset 
Like øst for Fornebukrysset bygges det ny sykkelbru over til vestsiden av E18 med 
videre forbindelse langs Fornebuveien mot Fornebu. Brua knytter seg direkte til 
hovedsykkelvegen. Dette øker tilgjengeligheten på tvers av E18 og bedrer 
tilgjengeligheten mellom sykkelrutene i området. Eneste tverrforbindelse over E18 
er i dag Lysakerlokket.  

 
Figur 32: Ny sykkelbru over E18, like øst for Fornebukrysset, øker tilgjengeligheten i 
området.  

Ny gang-/sykkelveg langs Vollsveien 
Omleggingen av Vollsveien medfører endringer i eksisterende terreng øst for 
Storebrandbygningen.  Veggeometrien er optimalisert for å minimalisere inngrep i 
terreng og vegetasjon; Gangvegen legges over støttemur mot vegskulder, og går 
gradvis over på utkrager, der det er tilstrekkelig frihøyde. Støttemuren for gang-
/sykkelvegen gis samme hovedgeometri som murforløpet rundt tunnelportalen, 
med avfasing mot terreng i begge ender.  
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Terrengskjæringen vest for Vollsveien danner en markant avslutning av det åpne 
trafikk- og grøntområdet ved Storebrandbygget. Terrenget over gangvegen 
bearbeides som åpen fjellskjæring og naturlige skråninger.  Dette bidrar til å danne 
en variert og differensiert fondvegg mot Lysaker.  

Gangforbindelse Lysaker-Gamle Drammensvei 
Det blir egen bru for gående over Vollsveien. Vest for Vollsveien blir det 
tilknytning til gang-/sykkelvegen langs Vollsveien fra nord.  

Gangforbindelsen på nordsiden av Prof. Kohts vei langs Storebrandbygget, og 
videre vestover blir opprettholdt som i dag.  

Rett vest for portalen for Granfosstunnelen blir det kontakt til 
forgjengerforbindelse over Tjernsmyr til Philip Pedersens vei. 

Justeringen av Prof. Kohts vei mot sør ved tunnelportalen, muliggjør en 
rekonstruksjon av det opprinnelige landskapet i dette området.  Øst for portalen 
kan åssiden trekkes ned til vegskulder, mens fortauet langs nordsiden av Prof. 
Kohts vei kan legges i jevn stigning (1:20) i landskapet for kryssing over 
portalområdet og videre opp langs Gamle Drammensvei. Gangforbindelsen 
forbedrer adkomst til Brydeskogen, et attraktivt, men i dag lite tilgjengelig, 
kulturminne.  

Fortau langs sørsiden av Prof. Kohts vei føres langs landkar under bussbrua og 
videre inn på fortau vest for rundkjøringen.  

Sykkelfelt langs Prof. Kohts vei 
Det er regulert sykkelfelter langs Prof. Kohts vei fra krysset med Gamle 
Drammensvei til krysset med Markalléen. Dette er tenkt utbygd før E18 bygges, 
slik at disse sykkelfeltene kan fungere også i anleggsperioden for E18. 

Når tiltaket er utbygd vil det for syklister langs Prof. Kohts vei fra vest bli et 
systemskifte ved kryss med Gamle Drammensvei. Syklister må krysse Prof. Kohts 
vei på fotgjengerovergang for å komme inn på gang-/sykkelveg under bussvegen. 
Øst for krysset knytter denne forbindelsen seg inn på hovedsykkelvegen.  

Ny hovedsykkelveg kommer i tillegg til eksisterende gang-/sykkelveg sør for E18. 

 
Figur 33: Ny hovedsykkelveg fra Lysaker sett vestover. Hovedsykkelvegen går på lang bru 
parallelt med E18 og Prof. Kohts vei. Ny sykkelbru over til Fornebu skimtes i det fjerne. 
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5.2.2 Delområde Stabekklokket og Vestre lenke 

 
Figur 34: Delområde Stabekklokket og Vestre lenke som viser bussveg, E18, lokalveger, hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelveger.  
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E18 
 

 
Figur 35: Systemtegning som viser løsninger for E18 

På strekningen går E18 under et 500 m langt lokk øst for en ca. 300 m lang 
dagsone foran NC-bygget hvor det er av- og påkjøringsramper mellom E18 og 
lokalvegen mot Høvik og mot Bærumsdiagonalen.  

Retningen og plasseringen av E18 foran NC-bygget og lokalvegen forbi Kveldsro 
terrasse er plassert slik at det blir plass til å anlegge midlertidige veger i 
byggefasen og slik at det ferdige veganlegget får en stram og god linjeføring i 
kombinasjon med at minst mulig bebyggelse blir berørt. På E18 er det 
vekslingsstrekning mellom Fornebukrysset og Høviktunnelen. Her har E18 3 + 3 
felt som fortsetter i Høviktunnelen, mens det 4. feltet i begge retninger er 
kombinert på- og avkjøringsfelt for lokalvegen mot Høvik i vest og mot 
Fornebukrysset i øst.  

Lokalveger og Vestre lenke Lokalveger og Vestre lenke  

 
Figur 36: Systemtegning som viser løsningene for lokalveger 

Vestre lenke er en ny adkomst til Fornebu, som går fra dagens kryss vest for 
Telenor Arena (John Strandruds vei x Widerøveien) til kryss med Oksenøyveien. 
Videre fortsetter den oppå nytt lokk over E18.  
 
Prof. Kohts vei er knyttet til lokalvegen i en rundkjøring på Stabekklokket. 
Beliggenheten av rundkjøringen er bestemt av nødvendig lengde på ramper i 
veganlegget vest for rundkjøringen. Fra rundkjøringen går det ett felt i hver retning 
på bru over midtrabatten på E18 til Bærumsdiagonalen. Dessuten går det fra 
rundkjøringen ett felt i hver retning til lokalvegen mot Høvik. 
Oksenøyveien blir lagt om lokalt i kryssingen med Vestre lenke. Michelets vei 1-9 
blir revet. Vegen blir blindveg, stengt ved Michelets vei nr. 8, og det etableres en 
vendehammer. 
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Figur 37: Vestre lenke – ny forbindelse til Fornebu. Telenor Arena sees i bakgrunnen.  

 
Figur 38: E18 og lokalveg i nivå over E18 sett mot Stabekklokket. E18 har 3+3 felt, mens 
det 4. feltet i begge retninger er på- og avkjøringsfelt for lokalvegen mot Høvik i vest og 
mot Fornebukrysset i øst.  Lokalveg Bærumsdiagonalen-Fornebu ligger i nivået over E18 

Bussveg 
 

 
Figur 39: Systemtegning som viser løsninger for bussveg  

Den separate bussvegen fra Lysaker som går på bru over E18 fram til 
bussholdeplassen ved Oksenøyveien, fortsetter i tunnel under blokkene i Michelets 
vei, og går i dagen mellom E18 og NC-bygget og fortsetter mot holdeplassen oppå 
miljølokket ved Kveldsro terrasse. 

Det vil bli bussforbindelse langs Bærumsdiagonalen med kontakt til Fornebu.  
Bussforbindelse på Bærumsdiagonalen vil gå på bru over E18 mellom 
tunnelportalen ved Strand til Vestre Lenke. Busser langs Bærumsdiagonalen vil 
kunne kobles til Bussveg mot Lysaker via Oksenøyveien. 
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Figur 40: Bussveg ved NC-bygget 

 
Bussvegen har kobling til Oksenøyveien rett øst for holdeplassen. På 
Oksenøyveien kan bussene enten kjøre mot øst til Snarøyveien eller mot vest til 
Vestre lenke. I krysset med Vestre lenke kan bussene enten kjøre mot sør til 
Telenor Arena eller mot nord til Bærumsdiagonalen. Det er bussholdeplasser langs 
Vestre lenke like sør for krysset ved Oksenøyveien. 
 
Med dette vil Fornebu nord få vesentlig bedre tilgjengelighet for både øst- og 
vestgående busser. Ved etablering av Bærumsdiagonalen vil det også ligge godt til 
rette for å etablere bussforbindelse fra Bærumsveien mot Fornebu. Mulighetene til 
å betjene Fornebu med buss vil dermed bli vesentlig bedre. 
 
Planen inneholder også en rampe fra bussholdeplassen ved Oksenøyveien til E18 
mot Oslo. Dette er for å sikre en midlertidig løsning for bussforbindelse inn mot 
Oslo dersom Lysaker kollektivknutepunkt ikke kan stå ferdig samtidig med etappe 
1. I en slik midlertidig løsning benyttes eksisterende bussholdeplasser på sørsiden 
av E18 på Lysaker, og det er ingen tiltak over kommunegrensen mot Oslo. 

 

 
Figur 41: Bussforbindelse mot øst med forbindelse inn på dagens bussfelt langs E18 

 

 
Figur 42: Tverrforbindelse over E18 ved Oksenøyveien sett mot vest med fortau, 
hovedsykkelveg og bussveg.  
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Hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelveger 

 
Figur 43: Systemtegning som viser løsninger for gang- og sykkel 

Hovedsykkelvegen krysser, sammen med bussvegen, på bru over E18 ved 
Oksenøyveien. Videre vestover ligger den på sørsiden av lokalvegen / E18 til 
Strand. Mellom Michelets vei og NC-bygget vil dette være eksklusiv sykkelveg, 
mens det ved Oksenøyveien og på strekningen fra NC-bygget til Strand også vil 
være fortau. 

Fra Telenor Arena hvor det er eksisterende gang-/sykkelveger, vil det bli gang-
/sykkelveg langs østsiden av Vestre lenke til kryssing med hovedsykkelvegen og 
videre mot Lysaker skole og til Prof. Kohts vei. Denne gang-/sykkelvegen går i bru 
over grøntdraget under Vestre lenke. I dette grøntdraget vil det også være en gang-
/sykkelveg som forbinder eksisterende gang-/sykkelveger ved Fornebuporten med 
Oksenøyveien innerst i Holtekilen. 

Langs vestsiden av Vestre lenke vil det også være gang-/sykkelveg på bakkeplan 
fra Telenor Arena til Michelets vei og hovedsykkelvegen. 
 
Etablering av miljølokk på nedre Stabekk bedrer tilgjengeligheten mellom gang- 
og sykkelrutene på begge sider av E18-korridoren. Nytt gang- og sykkelvegsystem 
på Fornebu øker tilgjengeligheten internt og til/fra området, og bidrar til å redusere 
barrierer mellom viktige målpunkter som Lysaker og Stabekk. 

Lokk og grøntområde på Nedre Stabekk (Stabekklokket) 

Det er foreslått et nesten 500 m langt lokk over E18 på Nedre Stabekk. Området 
vil dermed kunne fremstå som forholdsvis grønt ved at det etableres vegetasjon 
helt inn mot veganlegget. Lokket vil redusere støy i området og vil gi en 
tverrforbindelse for gående og syklende over E18. Lokalveg ut til Fornebu vil også 
gå over lokket. Lokket muliggjør også etablering av ny boligbebyggelse og 
eventuell ny næringsbebyggelse tett inntil lokket. 

 
Figur 44: Miljølokket på Nedre Stabekk med forbindelse til Fornebu 
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Luftetårn 

Nye og grundige spredningsberegninger av luftforurensing, viser at det ikke er 
behov for luftetårn for Stabekklokket, i motsetning til hva de foreløpige 
beregningene i kommunedelplanen viste, se kapittel 6.2 Luftforurensning. 

Tekniske bygg 

Det er behov for ett teknisk bygg for installasjonene under Stabekklokket samt ett 
over busstunnelen. Begge disse byggene er plassert mest mulig inn i terrenget med 
oppfylling inntil og delvis over byggene. Foran byggene er det dører med et areal 
som er tilstrekkelig for å få adkomst til de omfattende installasjonene som er i 
byggene. 

Byggene vil gis en så diskret utforming som mulig. 

 

 
Figur 45: Plassering av teknisk bygg ved Stabekklokket nær Riiser-Larsens vei. Bygget er 
plassert mest mulig inn i terrenget. 

 
  

Teknisk bygg 
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5.2.3 Delområde Strand 

 
Figur 46: Delområde Strand som viser bussveg, E18, lokalveger, hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelveger. 
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E18  

 
Figur 47: Systemtegning som viser løsninger for E18 

E18 ligger i fjelltunnel i dette området. Denne tunnelen er ca. 1940 m lang. 
Tunnelen er en toløps tunnel med 3 kjørefelt i hvert løp. Bredden på hvert kjørefelt 
er 3,5 m, og total innvendig bredde på hvert tunnelløp er 13,0 m.  
 
I dagsonen øst for tunnelen ligger E18 på ca. kote +10, mens høybrekket på 
Ramstadsletta ligger på ca. kote +12. For å få tilstrekkelig bergoverdekning, må 
tunnelen gå ned til et lavbrekk på ca. kote -23. Som en følge av disse 
høydeforskjellene er stigningen mot øst på 3,75 %, mens stigningen mot vest er 
3,35 %. På europaveger skal stigningen ikke overskride 3 % med mindre 
tilstrekkelige sikkerhetstiltak bygges inn i tunnelene. I denne tunnelen vil 
sikkerhetstiltak bygges med blant annet rømningsveger til motsatt tunnelløp. 

Holtekiltunnelen er en VA-tunnel som krysser rett over Bærumsdiagonalen. Både 
Høviktunnelen og Bærumsdiagonalen er plassert så dypt at en unngår store 
kostnader og ulemper med ombygging av denne tunnelen. Dette er også en fordel 
på grunn av at fjelloverflaten ligger forholdsvis dypt under krysset mellom 
Michelets vei og Markalléen samt der hvor Bærumsdiagonalen krysser jordet nord 
for jernbanen. Med den valgte dybden på tunnelene er fjelloverdekningen såpass 
stor at det er relativt liten fare for tilleggskostnader i byggeperioden. 

 

 

 
Figur 48: Portal for Bærumsdiagonalen og lokalveg til/fra Høvik 
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Dagens E18 som lokalveg og Bærumsdiagonalen 

 
Figur 49: Systemtegning som viser løsninger for lokalveger 

Det blir lokalveg mellom E18 på Stabekk og E18 på Ramstadsletta. Denne 
lokalvegen får 1 + 1 felt. Av- og påkjøringen mellom E18 og lokalvegen skjer ved 
Holtet og har plass til 2 felt av hensyn til avvikssituasjoner når ett løp i 
Høviktunnelen er stengt og en ikke kan ha toveis trafikk i motsatt løp. Denne 
lokalvegen er en nødvendig kobling mellom dagens lokalvegnett og ny E18. 

Bærumsdiagonalen går i tunnel mellom Kveldsro terrasse på Strand og Gjønnes. 
Beregnet trafikk er på ca. 18.000 ÅDT. Det gjør det nødvendig med ett tunnelløp 
med 2 kjørefelt for hver kjøreretning.  

Bredden på hvert kjørefelt er 3,5 m, og total innvendig bredde på hvert tunnelløp 
er 9,5 m. I dagsonen på Strand ligger vegen på ca. kote +14, mens høybrekket på 
Gjønnes ligger på ca. kote +50. For å få tilstrekkelig bergoverdekning, må tunnelen 
gå ned til et lavbrekk på ca. kote -10. Som en følge av disse høydeforskjellene er 
stigningen på 5 % i begge retninger hvilket er innenfor regelverket. I denne 
tunnelen vil det være rømningsveger til motsatt tunnelløp. Ved Stengt tunnel, må 
trafikken ledes ut på dagens lokalvegnett. På grunn av nødvendig utforming av 
koblingene til E18 og lokalvegsystemet mot Fornebu, ansees tovegsregulering i ett 
av tunnelløpene som uaktuelt. Løsningen på Gjønnes er beskrevet i kapittel 5.2.6.  

For å gjøre det mulig å koble Bærumsdiagonalen direkte til lokalvegen østover, har 
en valgt bort muligheten til å kjøre direkte mellom Bærumsdiagonalen og vestover 
mot Høvik. Trafikkberegningene viser at denne trafikken er svært liten og heller 
kan betjenes av lokalvegnettet. 

For å sikre forbindelsen mellom Vestre lenke til/fra Fornebu og 
Bærumsdiagonalen, er det en langsgående tofelts veg i bru midt over E18 forbi 
NC-bygget. Denne blir således en del av den gjennomgående tverrforbindelsen 
Fornebu – Gjønnes.  

Øst for lokket ved Kveldsro terrasse går kjørefeltene i østgående retning, dvs. i 
Bærumsdiagonalen fra Gjønnes og lokalvegen fra Høvik på følgende måte: 

• Venstre felt i Bærumsdiagonalen går direkte til Fornebu på brua som ligger 
midt over E18 foran NC-bygget. 

• Lokalvegen splittes i to felt. 
• Høyre felt i Bærumsdiagonalen fletter med venstre felt på lokalvegen fra 

Høvik og føres til E18. 
• Høyre felt på lokalvegen går til Fornebu i eget felt på siden av E18. 

I vestgående retning er feltbruken tilsvarende. 

Den foreslåtte løsningen medfører at boligområdet ved krysset på Strand, mellom 
Markalléen og Michelets vei, blir lite berørt av det nye veganlegget. Det blir 
rundkjøring på lokalvegen som kobler Michelets vei til lokalvegen og 
lokalvegnettet kan opprettholdes som i dag. Krysset mellom Michelets vei og 
Markalléen endres til T-kryss.  

Det blir undergang for gang-/sykkeltrafikk ved rundkjøringen på lokalvegen. 
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Bussveg – bussforbindelse 

 
Figur 50: Systemtegning som viser løsninger for bussveg 

Øst for miljølokket på Strand går bussvegen på sørsiden av E18.  Bussvegen 
krysser over miljølokket og går på nordsiden av lokalvegen fra Strand og vestover.  

Det etableres en felles bussholdeplass på miljølokket ved Kveldsro terrasse som vil 
bli liggende sentralt i området med tilgjengelighet i fire retninger og planskilt 
kryssing på bru over bussvegen. 

Bussvegen krysser Michelets vei i bru. Bussbrua vil ligge omtrent på høyde med 
dagens E18. Bussforbindelse på Bærumsdiagonalen vil gå på bru over E18 mellom 
tunnelportalen ved Strand til Vestre Lenke. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 51: Hovedsykkelveg og bussveg ligger på sørsiden av E18, øst for miljølokket på 
Strand. Illustrasjon sett mot vest. 

 

 
Figur 52: Miljølokk ved Kveldsro terrasse sett fra ny gangbru mot vest. På miljølokket vil 
det være bussveg med holdeplasser, hovedsykkelveg og gangforbindelser. 
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Hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelveger 
 

 
Figur 53: Systemtegning som viser løsninger for gang- og sykkel 

Hovedsykkelvegen som ligger sør for E18 fortsetter opp på miljølokket og i bru 
over Michelets vei og videre mot Høvik på sørsiden av lokalvegen. På strekningen 
fra NC-bygget til bussholdeplassen vil det være fortau langs hovedsykkelvegen. 
 
Det vil være gangveg fra Prof. Kohts vei over miljølokket, bussvegen og 
hovedsykkelvegen til både Holtet og Michelets vei. Dessuten vil det være gangveg 
til bussholdeplassen fra Markveien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 54: Hovedsykkelveg og bussveg ligger oppå miljølokket på Strand og fortsetter i bru 
over Michelets vei. Videre mot Høvik går hovedsykkelvegen på sørsiden av lokalvegen, 
mens bussvegen går på nordsiden. 

 

 
Figur 55: Strandkrysset sett sørover fra Markalléen. Det blir undergang under lokalvegen 
for gang- og sykkeltrafikk. Hovedsykkelveg og bussveg går i bru over krysset. 



 

82 

Miljølokk og grøntområde ved Kveldsro terrasse 

Over lokalvegen og portalen for Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro terrasse 
etableres et lokk. Miljølokket vil dekke over et forholdsvis bredt vegareal og vil 
redusere trafikkstøy i området betydelig. På lokket vil en legge hovedsykkelveg, 
gangforbindelser i alle retninger samt bussveg og bussholdeplass.  
På miljølokket vil det bli etablert grønne områder mellom vegene og på 
sidearealene.  
 
Det blir behov for en mur mot Kveldsro terrasse for å bevare Kveldsro terrasse nr. 
13 som er regulert til spesialområde bevaring for sin verdi som kulturminne.  

Luftetårn 

Det er utført spredningsberegninger av luftforurensing, se kapittel 6.2. Disse viser 
at i dette området er det behov for ett luftetårn nær enden av østgående løp for 
Høviktunnelen, samt ett for sørgående løp for Bærumsdiagonalen.  Luftetårnene er 
plassert slik at de kan bygges ferdig før de respektive tunnelene åpnes for trafikk. 
Den detaljert utformingen av tårnene er under vurdering. Bruk av glass er en av 
flere muligheter. Fordelen med bruk av glass er at demper tårnsilhuettene og 
luftetårna blir mindre framtredende enn for tårn i tilsvarende størrelse av andre 
materialer. Ulempen er tilsmussing og behov for rengjøring en til to ganger i året. 
Endelig valg av løsning vil bli gjort i den videre planleggingen. 

Teknisk bygg 

Det er behov for ett teknisk bygg for installasjonene for Høviktunnelen, samt ett 
for Bærumsdiagonalen. Teknisk bygg for Høviktunnelen er plassert mest mulig inn 
i terrenget på nordsiden av bussvegen med oppfylling inntil og delvis over bygget. 
Teknisk bygg for Bærumsdiagonalen er plassert under hovedsykkelvegen på 
sørsiden av bussvegen. Foran byggene er det dører inn til de ulike rommene og 
med et areal utenfor som er tilstrekkelig for å få adkomst til de omfattende 
installasjonene som er i byggene. 

 

 

 

 

 
Figur 56: Illustrasjon av miljølokket på Strand 

 
Figur 57: Teknisk bygg for Høviktunnelen ligger mest mulig inn i terrenget på nordsiden 
av bussvegen 
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5.2.4 Delområde Høvik 

 
Figur 58: Delområde Høvik som viser bussveg, E18 i tunnel, lokalveger, hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelveg
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E18 

 
Figur 59: Systemtegning som viser løsninger for E18 

 

 

Ny E18 går i Høviktunnelen på hele denne strekningen. Tunnelen har to tunnelløp 
med 3 felt i hver retning. Maksimal stigning i tunnelen er 3,75 %.  

Dagens E18 på strekningen erstattes med bussveg, hovedsykkelveg og lokalveg 
med 1 + 1 felt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 60: Normalprofil mellom Strand og Høvik har 2 felt og midtdeler. Hovedsykkelveg 
og bussveg ligger på hver side av lokalvegen. Prinsippsnitt sett mot vest.  
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Lokalveg (eksisterende E18) 
 

 
Figur 61: Systemtegning som viser løsninger for lokalveg. 

Vest for Strandkrysset føres lokalvegen opp i samme nivå som dagens E18.  
Fartsgrensen på lokalvegen vil være 50 eller 60 km/t. Lokalvegen kan dermed 
defineres som en gate. Den lave farten vil også bidra til at gjennomgangstrafikk vil 
holde seg på E18, mens det vil være lokaltrafikken som vil benytte lokalvegen. 
 
Mellom Strand og Høvik er det satt av brede rabatter på hver side av selve 
lokalvegen til trerekker og grønt. Bussvegen blir liggende på nordsiden av 
lokalvegen, mens hovedsykkelvegen blir liggende på sørsiden. Lokalvegen får 
midtrabatt med 1,5 m bredde. Kjørefeltene på lokalvegen er 5,5 m brede slik at 
trafikken kan passere selv om et kjøretøy får havari. 
 
Lokalvegen reguleres og bygges slik at den enkelt kan utvides til 2+2 felt. Dette 
kan være aktuelt hvis Høviktunnelen skal rehabiliteres. 
 
 
 

 

  
Figur 62: Lokalveg øst for sentrumsbebyggelsen på Høvik sett østover 

En har lagt til grunn for løsningen at det nye veganlegget i minst mulig grad skal 
berøre eiendommene på sørsiden av dagens E18. Dette gjelder også for O.H. 
Bangs vei. Dermed kan sentrumsområdet enten beholdes slik det er i dag, eller det 
kan videreutvikles av grunneierne og Bærum kommune med få bindinger med 
hensyn på vegvesenets planer i området. 

Høviksvingen som ligger over lokalvegen, beholdes tilnærmet som i dag, men det 
blir behov for ny bru for Høviksvingen for å få korrekt plassering av søyler og 
landkar. I tillegg blir den totale vegbredden på Høviksvingen noe større fordi det 
tilrettelegges for sykkelfelt på begge sider av vegen i tillegg til fortau. I dag har 
vegen ikke sykkelfelt her.  
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Bussveg  

  
Figur 63: Systemtegning som viser løsninger for bussveg.  

Det anlegges bussveg nord for lokalvegen på hele strekningen. Bussvegen vil gå i 
bru over Markalléen ved Høvik stasjon. Denne brua får en lengde på ca. 200 m.  
Bussholdeplass lokaliseres rett vest for Høviksvingen. I krysset med Høviksvingen 
vil det være en rundkjøring som gir god fremkommelighet for bussen. Her blir det 
også mulig for busser å komme inn på bussvegen via Høviksvingen. Det blir god 
forbindelse fra bussholdeplassene til Høvik senter og boligområdene i nord og sør 
via fortau langs Høviksvingen som krysser over lokalvegen.  
 
Tilgjengelighet til Høvik stasjon er ivaretatt via heis og trappetårn som er bygd i 
forbindelse med stasjonsutbyggingen. I tillegg vil det være fortau parallelt med 
bussvegen ned til nivå med togstasjonen og videre mot Markalléen. Det vil også 
være en gangkryssing over lokalvegen som gir en direkte forbindelse mellom 
stasjonsområdet og senteret på bakkeplan. 
 
Løsningen etterlater et restareal der dagens rundkjøring i Markalléen ligger. Dette 
arealet kan inngå i stasjonsområdet som p-plasser. Utover dette er det ikke behov 
for omfattende ombygginger knyttet til den nylig etablerte Høvik stasjon. 

 
 

 
Figur 64: Gangkryssing over lokalvegen gir en direkte forbindelse på bakkeplan mellom 
Høvik senter og stasjonsområdet. 

 
Figur 65: Tiltaket sett østover fra Høviksvingen. Bussvegen ligger på bru over Markalléen 
ved Høvik stasjon 
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Hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelveger  

 
Figur 66: Systemtegning som viser løsninger for gang- og sykkelveger 

Hovedsykkelvegen går langs sørsiden av lokalvegen på hele strekningen i tillegg 
til eksisterende hovedsykkelrute Markalléen - Sandviksveien. Det vil være 
tilgjengelighet til / fra lokalveger og andre gang- og sykkelveger ved krysset på 
Strand og ved Høvik sentrum. 

Det er forutsatt fortau langs hovedsykkelvegen mellom Myrvollveien og vestre del 
av Høvik sentrum. Ved Myrvollveien kan også syklister komme av og på 
hovedsykkelvegen. For å unngå uheldig kryssing mellom syklister og biler, går 
hovedsykkelvegen i undergang under adkomsten fra lokalvegen til 
bensinstasjonen. 

Forbi Høvik kirke er det kun plass til lokalveg og bussveg mellom jernbanen og 
dagens mur ved kirken. Hovedsykkelvegen plasseres derfor på en «hylle» i 

skråningen mellom E18 og kirken. Dagens natursteinsmur rundt plassen må tas 
ned når hovedsykkelvegen utenfor kirken etableres, men den bygges opp igjen 
tilnærmet lik. Gående på denne strekningen henvises til fortau langs 
Sandviksveien. 

Tilgjengeligheten på tvers av vegkorridoren blir bedre med kryssing i plan via 
lyskryss mellom Høvik senter og Høvik stasjon, i tillegg til Høviksvingen på bru 
som i dag.  Det etableres også en gang-/ og sykkelforbindelse fra Høviksvingen 
ned til Høvik stasjon parallelt med bussbrua. Det er tilrettelagt for tosidig 
sykkelfelt og fortau i Høviksvingen.  

Ny separat hovedsykkelveg vil gi økt tilgjengelighet for syklister og gående 
mellom Strand og Høvik. Mindre biltrafikk forbi Høvik vil redusere barrierer og 
vil kunne bidra til økt gang- og sykkeltrafikk i området. Tiltaket vil samlet sett bli 
vesentlig mer attraktivt for gående og syklende enn dagens løsning. 

 
Figur 67: Hovedsykkelvegen gjennom Høvik sett mot øst 
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5.2.5 Delområde Ramstadsletta 

 
Figur 68: Delområde Ramstadsletta som viser bussveg, E18, lokalveger, hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelveger. 
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Forholdet mellom hva som bygges i etappe 1 og 2. 
 
I etappe 2 vil strekningen fra Ramstadsletta til Slependen bli bygd ut. Da blir E18 
lagt i tunnel også under Sandvika. Når dette er gjort, blir Ramstadsletta et 
kryssområde mellom Høviktunnelen og Sandvikatunnelen. 
 
I etappe 1 bygges hele anlegget ferdig øst for Solvikveien. Vest for Solvikveien 
blir det bygd en midlertidig overgang mellom nytt og eksisterende veganlegg. 
Videre vestover beholdes både E18 og resten av vegnettet slik det er i dag. Når 
etappe 2 bygges, vil det ikke bli behov for ombygging av området øst for 
Solvikveien. Rigg- og anleggsområde for utbygging av etappe 2 vil ligge vest for 
Solvikveien.  
 
Med løsningen i etappe 1 legges det til rette for at området på Ramstadsletta øst for 
Solvikveien kan videreutvikles av grunneierne og Bærum kommune etter at etappe 
1 er ferdig utbygd.  
 
 

 
Figur 69: Miljølokk over bussveg og lokalveg i etappe 2. Illustrasjon fra 
kommunedelplanen 

E18 

 
Figur 70: Systemtegning som viser løsninger for E18 

E18 på Ramstadsletta er utformet for å bli et fremtidig kryssområde mellom 
Høviktunnelen og Sandvikatunnelen. På Ramstadsletta må det være av- og 
påkjøring mellom lokalvegen og E18. Avstanden mellom tunnelene er så kort at 
det må anlegges en vekslingsstrekning her. Dette gjøres i form av ett ekstra felt i 
tillegg til de tre feltene på E18.  

En vekslingsstrekning er i prinsippet to planskilte kryss som ligger så nær 
hverandre at avstanden mellom på- og avrampen ikke er større enn at det blir 
kontinuerlig felt mellom rampene. Bestemmelser for vekslingsstrekninger er gitt i 
vegvesenets håndbok R100, «Veg og gateutforming», pkt. E.1.3.5: «Korte 
kryssavstander kan medføre behov for vekslingsstrekninger. …. Ved store mengder 
vekslende trafikk eller når fartsgrensen er 100 km/t, bør vekslingstrekningen minst 
være på 700 m». I dette tilfellet vil lengden være 650 m både vestover og østover 
etter at etappe 2 er bygd. Dette er strengt tatt litt kortere enn det som er ønskelig. 

I etappe 1 vil det være et langt påkjøringsfelt fra lokalvegen mot vest og et langt 
avkjøringsfelt til lokalvegen mot øst. Vest for Blommenholmkrysset vil E18 
fremdeles ha 3 + 3 felt som i dag, hvor høyre inngående felt er bussfelt. 

Best mulig støyskjerming oppnås ved bruk av høye støyskjermer. Det fylles i 
tillegg jord opp mot støyskjermen på utsiden av støyskjermene og etableres 
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vegetasjon for å dempe det visuelle inntrykket av høyde på skjermen sett fra 
omgivelsene.  

Det foreslås en løsning med 7 m høye støyskjermer som bøyer seg inn over 
kjørebanene. Lysmaster, skiltportaler og lignende integreres i denne 
konstruksjonen.  

 
Figur 71: E18 mot Ramstadsletta sett fra Blommenholm 

 
Figur 72: E18 sett vestover fra Høvik mot Ramstadsletta 

Lokalveg 

 
Figur 73: Systemtegning som viser løsninger for lokalveg. 

For å redusere inngrepene på Ramstadsletta og skape mer avstand mellom det nye 
veganlegget og Borgveien/ Sandviksveien, etableres det ikke en sammenhengende 
lokalveg langs E18 i tillegg til Sandviksveien slik det var foreslått i 
kommunedelplanen. Vekslingsstrekningen vil derved også fungere som lokalveg 
mellom Blommenholm og Høvik.  

Sandviksveien vil bli lite aktuell som et alternativ til E18. Etter ferdig utbygd 
veganlegg vil nærmeste avkjøringsmulighet fra E18 være Slependen i vest og 
Nedre Stabekk i øst, og det vil bli en lang og kronglete veg for å unngå køen.  
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Bussveg  

 
Figur 74: Systemtegning som viser løsninger for bussveg. 

Fra øst vil det være bussveg fram til Solvikveien. Bussvegen på Ramstadsletta er 
plassert på nordsiden av E18. Langs denne foreslås grøntsoner med trær. Det er 
foreslått bussholdeplasser rett øst for Solvikveien. 

Vestgående busser vil ha et påkjøringsfelt før de kommer inn på høyre bilfelt mot 
Blommenholmkrysset. Deretter vil bussene kjøre gjennom Blommenholmkrysset 
som i dag. 

 

 
Figur 75: Prinsipp for bussveg øst på Ramstadsletta sett vestover . Langs bussvegen 
foreslås grøntsoner med trær. 

 

Vest for Blommenholmkrysset kjører østgående busser i bussfelt. Dette oppheves i 
avkjøringen til Sandviksveien slik som i dag. Fra og med påkjøringen fra 
Sandviksveien mot øst kjører bil og buss sammen et kort stykke inntil bussene tar 
av fra E18 for å kjøre inn på en egen rampe kun for buss som fører i bru over E18 
og videre ned til bussvegen på nordsiden av E18. Denne løsningen er valgt for å få 
en best mulig overgang fra eksisterende veg til ny bussveg. 

 
Figur 76: Bussveg på Ramstadsletta ligger på nordsiden av E18. Langs denne foreslås 
grøntsoner med trær. 

 
Figur 77: Ramstadsletta og Høvik sett mot øst. Bussveg ligger på nordsiden av E18 
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Hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelveger 
 

 
Figur 78: Systemtegning som viser løsninger for gang- og sykkel 

Hovedsykkelvegen legges mellom E18 og Sandviksveien, se Figur 79 og Figur 80. 
Ny E18 legges lenger nord enn dagens veg og det vil bli brede grønne arealer langs 
sykkelvegen, noe som vil bidra til å gjøre strekningen mer attraktiv enn i dag.  

 

 

 
Figur 79: Prinsippsnitt for sykkelveg på Ramstadsletta som ligger i grøntbelte mellom 
Sandviksveien og E18, sett vestover. 

 
 

 

 
Figur 80: Veganlegget sett fra Sandviksveien med hovedsykkelveg i grøntområde mellom 
Sandviksveien og E18. 

For å sikre god forbindelse på tvers av E18-korridoren, er det foreslått en gang- og 
sykkelbru over E18 og bussvegen der Solvikveien ligger i dag. Fra gangbrua vil 
det være rampe ned til bussholdeplassene. Brua vil bli bygd så bred at det også er 
plass til bussfelt for østgående busser på brua i etappe 1.  

Det vil også være tilgjengelighet på tvers av E18 for myke trafikanter via vegen 
Ramstadsletta som krysser i bru over E18 vest for Høvik kirke.  

Den nye hovedsykkelvegen vil bli bygd ferdig fram til Solvikveien i etappe 1. 
Videre vestover benyttes dagens sykkelvegnett / sykkelfelt langs Sandviksveien. 
Sykkelfeltene langs Sandviksveien beholdes uendret på hele strekningen. 
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Teknisk bygg 

Det er behov for et teknisk bygg for Høviktunnelen. Bygget er plassert over 
portalen. Foran bygget er det dører inn til de ulike rommene og med et areal 
utenfor som er tilstrekkelig for å få adkomst til de omfattende installasjonene som 
er i byggene, se Figur 81 nedenfor.  

Luftetårn 

Det er utført spredningsberegninger av luftforurensing. Disse viser at i dette 
området er det behov for ett luftetårn nær enden av vestgående løp for 
Høviktunnelen. Luftetårnet er plassert nær jernbanen med adkomst via Kirkeveien 
nr. 1. Tårnet kan bygges samtidig med portalkonstruksjonene for Høviktunnelen 
slik at det vil være operativt når dette tunnelløpet åpnes for trafikk. 

Tårnet gis tilsvarende arkitektonisk utforming som tårnene på Strand. 
 
I etappe 2 må det også bygges luftetårn nær enden av østgående løp for 
Sandvikatunnelen. 
 

 
Figur 81: Teknisk bygg og luftetårn ved vestre portal for Høviktunnelen. Teknisk bygg er 
plassert over portalen, mens luftetårn ligger nær enden av vestgående løp.  

  



 

94 

5.2.6 Delområde Gjønnes 

 
Figur 82: Delområde Gjønnes som viser lokalveger og løsninger for gang- og sykkel  

Lokalveg - kryssløsning 

 
Figur 83: Systemtegning som viser løsninger for lokalveger 

Bærumsdiagonalen føres i tunnel med 2 + 2 felt fram til en ny rundkjøring i 
Bærumsveien. Plasseringen og nivået på denne rundkjøringen er tilpasset 
tilgrensende veger og store VA-ledninger som krysser under Bærumsveien i dette 
området. Det er også lagt vekt på å utforme veganlegget slik at boligeiendommene 
sør for Bærumsveien i minst mulig grad skal bli direkte berørt av det nye 
veganlegget. Bekkestuatunnelen, rundkjøringen vest for denne, Gjønnesjordet og 
Høvikveien blir liggende som i dag. Trafikk som går vestover fra 
Bærumsdiagonalen, vil kjøre i et filterfelt forbi rundkjøringen utenfor 
Gjønneshallen, for å unngå kø inn i tunnelen. Trafikk ut av Bærumsdiagonalen 
ville ellers hatt vikeplikt for vestgående trafikk på Bærumsveien. Med filterfelt vil 
trafikken ut av tunnelen gå mer uhindret. Dette er en sikkerhetsmessig fordel. 

Bensinstasjonen, adkomsten til Gjønneshallen og Nadderud videregående skole og 
adkomsten til P-plassen ved T-banen, samt adkomsten til boligområdet nord for T-
banen beholdes som i dag. Ballbanen sør for bensinstasjonen blir direkte berørt og 
må flyttes til et annet sted. 
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Gang- og sykkelveger  

 
Figur 84: Systemtegning som viser løsninger for gang- og sykkelveg. 

Tiltaket ivaretar forbindelsen mellom de ulike vegene i området på en god måte og 
med god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Veganlegget vil bli mer 
arealkrevende enn referansesituasjonen, men tiltaket vil ikke endre områdets gang- 
og sykkelforbindelser. 
 
Eksisterende gang-/sykkelbru over Bærumsveien beholdes. Gangvegen nordover 
fra vestgående holdeplass er imidlertid lagt om, under gangbrua og videre langs 
portalens støttemur.  

Gangvegen sør for Bærumsveien vil følge samme forløp som i dag, men det må 
etableres nye støttemurer mot Bærumsveien, ettersom denne justeres sørover som 
følge av ny rundkjøring vest for portalområdet. 
 
Bærumsdiagonalen vil i stor grad avlaste trafikken på lokalvegsystemet i 
influensområdet mellom Gjønnes og E18. Mindre gjennomgangstrafikk vil 
redusere barrierer og legger til rette for økt gang- og sykkeltrafikk i området. 
 

Busser 

 
Figur 85: Systemtegning som viser løsninger for buss. 

Bærumsdiagonalen gir grunnlag for en ny bussforbindelse fra Gjønnes til både E18 
og Fornebu. Bærumsdiagonalen vil sannsynligvis være mest aktuell å benytte for 
busser som kommer Gjønnesjordet fra nord og Bærumsveien fra vest. Det er i dag 
holdeplass i Bærumsveien ved Gjønnes.  
 
I planforslaget er holdeplasser for buss i begge retninger plassert mellom ny 
rundkjøring i Bærumsveien ved Bærumsdiagonalen og dagens rundkjøring ved 
Bekkestuatunnelen. Disse ligger i samme område som dagens holdeplasser. Fra 
holdeplassene er det kort avstand til Gjønnes T, der det også er innfartsparkering.  
 
Holdeplassene vil kunne benyttes av: 

• Busser som kjører Bærumsveien (til/fra Bekkestua) 
• Busser som kommer ned Gjønnesjordet, og som skal videre inn i 

Bærumsdiagonalen, for eksempel ekspressbusser fra Bærums Verk.  
• Busser som kommer Bærumsveien fra øst og som skal videre inn i 

Bærumsdiagonalen 
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Busser som kjører Bærumsveien fra vest som skal inn i Bærumsdiagonalen må 
benytte eksisterende holdeplass (Løkebergveien) ved gangbru til Nadderud 
videregående skole. 

Teknisk bygg 

Det er behov for et teknisk bygg for Bærumsdiagonalen. Bygget er plassert over 
tunnelen ved innkjøringen til Bekkestuatunnelen. Foran bygget er det dører inn til 
de ulike rommene og med et areal utenfor som er tilstrekkelig for å få adkomst til 
de omfattende installasjonene som er i bygget. 

Luftetårn 

Det er utført spredningsberegninger av luftforurensing, se kapittel 6.2. I dette 
området er det behov for ett luftetårn nær enden av nordgående løp for 
Bærumsdiagonalen. Luftetårnet er plassert mellom Høvikveien og Bærumsveien. 
Tårnene har et tverrsnitt på 25 m2 for Bærumsdiagonalen. Tårnet er gitt samme 
arkitektoniske utforming som tårnene på Strand.  

 
Figur 86: Bærumsveien med nye holdeplasser for buss, tilhørende gangvegsforbindelse og 
eksisterende gangbru. Luftetårn for Bærumsdiagonalen er plassert inn i terrenget ved 
tunnelportalen til Bekkestuatunnelen, vist i bakgrunnen.  

Utbyggingsmuligheter 

Det er planer om utbygging over P-plassen ved T-banestasjonen. På en liten del av 
P-plassen lengst mot sør vil det bli byggegrop for Bærumsdiagonalen. Her kan det 
ikke bygges over veganlegget.  
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5.3 Andre forhold ved planforslaget 

5.3.1 Grønnstruktur og utearealer  

Den grønne vegkorridoren videreføres og forsterkes.  Vegetasjon skal benyttes for 
å integrere veganlegget i landskapet og dempe uheldige virkninger mellom 
veganlegget og omgivelsene. 
 
Langs hele vegkorridoren er det satt av sidearealer for vegetasjon.  Disse er vist 
som annen veggrunn grøntareal på plankartene. Støyskjermene vil hovedsakelig bli 
plassert i disse vegetasjonssonene.  Arealene langs vegene vil sikre at 
vegkorridoren fremstår grønn og frodig sommerstid. 
 
Lokalvegen mellom Høvik og Strand etableres med brede grønne rabatter.  Det 
sikrer mulighet for etablering av trerekker og frodige grønne arealer mellom buss-, 
lokalveg og sykkelveg. 
 
Det er satt av nye arealer til grønnstruktur, vegetasjonsområder langs 
eiendomsgrensen til boliger i Vesleveien for å sikre vegetasjonssone langs lokalt 
støyskjermingstiltak i området. 
 
For å sikre en terrengmessig god overgang og buffervegetasjon mellom Kveldsro 
terrasse og nytt lokk på Strand er det satt av grønnstruktursone i dette området.  
Sammen med de grønne arealene rundt bussveg og sykkelveg, vil Strandlokket 
fremstå grønt og frodig.  Det frodige skogholtet ved Holtet bevares mest mulig.  
 
Deler av rekkehusområdet ved Riiser-Larsen vei, som blir innløst, foreslås 
omregulert til grønnstruktur friområde. Arealet legger til rette for å anlegge en park 
og gir mulighet for å etablere en ballbane til erstatning for banen ved Philip 
Pedersens vei.  
 
Vestre lenke med forbindelse til Bærumsdiagonalen, etableres med brede grønne 
rabatter.  Det vil sikre et frodig grønt lokk på tvers av E18 med forbindelse ut til 
grønnstrukturen på Fornebu. Et friområde ved Riiser-Larsens vei vil ligge med 
direkte forbindelse til Stabekklokket. 
 
Det skal lages egne rigg- og marksikringsplaner som skal vise hvor eksisterende 
vegetasjon skal bevares.  Etablering av ny vegetasjon skal tilpasses eksisterende 
vegetasjon i området. 
 

5.3.2 Universell utforming  

Tilgjengelighet og fremkommelighet for alle skal ligge til grunn for alle løsninger i 
prosjektet, og skal i størst mulig grad være en integrert del av designet. Universell 
utforming er lovpålagt. Universell tilgjengelighet til bussholdeplasser og andre 
uteområder er ivaretatt i planforslaget. Gang- og sykkelvegnettet forøvrig er 
utformet med en stigning som tilfredsstiller kravene til universell utforming, men 
med enkelte kortere stigninger over 5 % ved underganger der det kun er sykkelveg.  
 
Formelle krav til stigningsforhold, ledelinjer, allergihensyn osv. er utarbeidet for 
anlegget i tråd med føringer nevnt i formingsveilederen for E18 Vestkorridoren, 
Lysaker-Ramstadsletta.  

5.3.3 Bevaringsverdier 

Planforslagets virkninger for verdifulle kulturminner/kulturmiljøer og naturmiljø er 
beskrevet i kapittel 6.5 og 6.6. 

5.3.4 Arkeologiske registreringer 

Det er sendt inn forespørsel om behov for arkeologiske registreringer til Akershus 
fylkeskommune.  Fylkeskommunen har fått oversendt kartgrunnlag med inntegnet 
planområdet fra Statens vegvesen, og gjennomført en befaring 06.08.2015. På 
bakgrunn av dette er det krevet arkeologisk registrering av grøntareal og skogholt 
langs Oksenøyveien, sør for Michelets vei, samt enkelte andre mindre 
grøntområder. Registreringen vil bli gjennomført ved prøvestikking og 
overflateregistrering. Statens vegvesen har bestilt registreringer som beskrevet av 
fylkeskommunen. 

5.3.5 Estetiske føringer 

Det er utarbeidet egen formingsveileder for E18 Vestkorridoren. 
Formingsveilederen er utarbeidet for delparsellen Lysaker - Ramstadsletta, men 
skal i tillegg legge føringer for helheten i prosjektet E18 Vestkorridoren, fra 
Framnes til Asker. Prinsipper i formingsveilederen skal således også videreføres 
ved planlegging og bygging i kommende parseller. 
  
Veilederen skal bidra til at det blir en enhetlig utforming og gjennomtenkte 
løsninger på det som bygges. Det er et mål å lage et attraktivt anlegg med god 
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kvalitet som utnytter stedskvalitetene og bidrar til at flere foretrekker å gå, sykle 
og reise kollektivt. 
 
Formingsveilederen er en overordnet veileder som skal bidra til god formgiving av 
transportårene med tilhørende konstruksjoner og sideterreng. Formingsveilederen 
skal gi kunnskap om hva som er viktig å vektlegge ved formgiving og 
materialvalg.   
 
Formålet med veilederen er først og fremst å være et arbeidsredskap som benyttes i 
detaljplanleggingen. Veilederen skal også benyttes som arbeidsverktøy i 
anleggsperioden, samt ved senere drift og vedlikehold av vegstrekningen. 
 
Lysaker stasjonsområde er et eget prosjekt som bør ta utgangspunkt i lokale 
forutsetninger og eksisterende konstruksjoner og anlegg. Lysakerområdet er derfor 
i liten grad omtalt i formingsveilederen.  
 
Vestre lenke fra Oksenøyveien og sørover skal utformes i samsvar med 
formingsveiledere og eksisterende konstruksjoner og materialbruk på Fornebu. 
 
Formingsveilederen gir ulike føringer for utforming av anlegget: 

• Formspråk, materialbruk og fargepalett skal ha forankring i eksisterende 
kvaliteter og områdekarakterer, men samtidig ha et moderne uttrykk som 
er typisk for vår tid. 

• I all formgivning skal det legges vekt på å skape gode omgivelser og 
trygghet for brukere til fots og på sykkel, samt kollektivreisende. 

• Lokalvegen skal gis en bymessig utforming.  
• Støyskjermingstiltak skal utformes enhetlig langs samme vegstrekning og 

tilpasses omgivelsene.  
• Anlegget skal utformes med materialer og beplanting som er holdbart over 

tid, og som kan eldes uten at uttrykket forringes. 
• Den grønne korridoren videreføres og forsterkes. Vegetasjon skal benyttes 

for å integrere veganlegget i landskapet. 
• Blå-grønne overvannsløsninger skal benyttes der det er mulig. 

 
Formingsveilederen legges ved plansaken som eget dokument. 

5.3.6 Arkitektonisk utforming  

Det vises til T- tegninger, visuell presentasjon som illustrerer konstruksjonene, se 
tegningsliste vedlagt og Formingsveileder (FVL-101), del 3 vegutforming. 

Støyskjerming 
 
På Lysaker er det i dag støyskjerm i aluminium langs Vollsveien, fra jernbanebrua 
til Solliveien. Dette strekket skal reetableres etter omlegging av Vollsveien, men 
det foreslås å erstatte systemet med et byggemateriale av tre i form av stående 
kledning/spileverk. Denne skal benyttes videre fra Solliveien fram mot 
Storebrandbygget, og det vil slik dannes en homogen skjermløsning for hele 
strekningen.  
 
Mellom Stabekklokket og østover mot Fornebukrysset bygges støyskjerm på nord- 
og sørsiden av vegen. Støyskjermen bygges som plasstøpt vertikal betongvegg i 
forlengelse av tunnel for E18. Skjermen fungerer også som støttemur mot terreng 
på utsiden av vegprofilet der dette er nødvendig. Der det er mulig og ønskelig tas 
det ut felter i betongflate som erstattes med felter i polykarbonat type 
Hammerglass eller tilsvarende. 
 

 
Figur 87: Støyskjerm i betong med transparente felter i polykarbonat. E18 ligger på 
utsiden av skjermen. 
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Figur 88: Venstre: Eksisterende støyskjerm i tre mellom Strand og Høvik.                  
Høyre: Støyskjerm Ramstadsletta sett fra utsiden langs hovedsykkelvegen  

 
Mellom Strand og Høvik vil det være støyskjerm langs bussvegens nordside mot 
private hager, og tilsvarende langs sykkelvegen mot private hager på sørsiden. 
Byggematerialet er tre i form av stående kledning/spileverk. Det foreslås å legge 
inn glassflater med foranliggende trespiler ut mot bussveg og sykkelveg. 
 

 
Figur 89: Snitt og oppriss av støyskjerm i tre i form av stående kledning/spileverk. 

 
På Ramstadsletta vil nedre del av støyskjermen være en støttemur mot terreng, 
mens øvre del av skjermen skrår inn mot vegprofilet. Ved at øvre del av skjermen 
heller inn mot E18 oppnås mer luft og rom på skjermens utside, samt at skjermen 
kaster mindre skygge på sidearealene. Den skrå øvre del av skjermen er bygd opp 
av selvbærende, knekte profiler i platestål med mørk fargetone. Stålprofilene 
spenner mellom betongsøyler. På betongsøylene plasseres alt av skiltportaler og 
lysutstyr for E18. 
 

 
Figur 90: Støyskjerm på Ramstadsletta. 

 
Støyskjermen i tre langs holdeplassene i Bærumsveien på Gjønnes inngår i et 
lengre forløp, der store deler ikke vil berøres av Bærumsdiagonalen. Her skal 
skjermene rehabiliteres og remonteres i justert posisjon. 

Tunnelportaler 
 
Portaler for tunneler i E18 ligger alle som avslutning av tunneler med rektangulært 
tverrsnitt. 
 
Østre portal for Stabekklokket og vestre portal for Høviktunnelen er utformet med 
gjennomgående brem over begge løp og midtdeler. Bremmen er en fortsettelse av 
tunneltaket som knekkes opp i en vinkel i forhold til kjørebanen. Løsningen 
forstørrer tunnelåpningene i perspektivet, binder sammen åpningene og gir et 
samlet, ryddig og rolig inntrykk sett i E18´s lengdeperspektiv. Bremmen gir også 
visuell leding inn og ut av tunnelen. 
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Figur 91: Østre portal for Stabekklokket sentralt. Portal for bussveg til venstre i bildet. 
Teknisk bygg ses i fyllingen til høyre for portalen. 

 
Figur 92: Vestre portal for Høviktunnelen. Teknisk bygg på taket er overfylt med masser 
som er tilplantet. 

 
For portalene på dagstrekningen mellom Stabekklokket og Høviktunnelen ligger 
portalene i en formmessig sammenheng med bru over midtdeler i E18. Denne brua 
krager ut fra vegg i midtdeler og over E18´s indre felt som en himling. Videre går 
denne brua inn mot og kobles til portalen for E18 i begge ender. Portalene 
oppfattes i denne situasjonen ikke som frittliggende, selvstendige portaler, men 
som en sammenhengende del av omkringliggende konstruksjoner.  
 
Alt av lys og skilt for E18 henger på, og krager ut, fra langsgående, overliggende 
bru. 
 

 
Figur 93: Vestre portal for Stabekklokket og bru over midtdeler i E18. Portal for bussveg 
oppe til høyre i bildet. 

 
Portalene i hver ende av Strandlokket er kileformet. Portalen på østsiden samler 
lokalvegen og Bærumsdiagonalen. Bærumsdiagonalen føres videre i tunnel, mens 
lokalvegen føres ut i dagen og kobles til rundkjøring via vestre portal. Bussvegen 
krysser diagonalt over lokket og kileformen gir en kompakt løsning som integrerer 
vegsystem og portaler i en helhetlig og samlende form. Kileformen gir også en 
utvidet dagslyssone som er spesielt viktig for vestre portal der det er kort avstand 
fra tunnelportal til rundkjøring 
 
Kileformede portaler i hver ende av Strandlokket gir dette en egen identitet som 
skiller det fra E18 og letter orienteringen i vegsystemet. Formen gir også gode 
muligheter til å bruke vegetasjon både langs vegene inn i portalene, og rundt og 
over selve portalen. 
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Figur 94: Østre portal samler lokalveg og Bærumsdiagonalen, og fører disse inn under 
Strandlokket. Teknisk bygg ses i terrenget på høyre side over portalen. Luftetårn for 
Høviktunnelen ses i nedre venstre billedkant. 

 

 
Figur 95: Vestre portal Strandlokket med bussveg og gang-/sykkelsystem som møtes oppå 
lokket, mens lokalveg føres fra portal inn i rundkjøring. Transparent luftetårn for Bærums- 
diagonalen til høyre for portal. 

 

 
Figur 96: Støttemur rundt portal langs Vollsveien sett fra øst 

Busstunnelportalen på Lysaker inngår som en del av et ca. 100m langt 
støttemurforløp. Dette binder sammen grøntområdene på hver side av bussvegen, 
og danner støttemur for landskapet sør for bussvegen.  
 
Busstunnelportalen ved Prof. Kohts vei er kileformet og trekkes inn i åssiden for å 
gi tilstrekkelig lengde til dagslyssonen mellom rundkjøringen og tunnelåpningen. 
Portalsonen fortsetter nedover mot og videre langs Prof. Kohts vei som støttemur 
for det reetablerte landskapet. Det kontinuerlige murforløpet følger 
landskapsformen. 

 
Figur 97: Gang-/sykkelbru over kileformet portal ved Prof. Kohts vei sett fra vest 
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Portalområdet for Bærumsdiagonalen på Gjønnes rammes inn av et 
sammenhengende, krumt støttemurforløp. Vegstrekningen mellom tunnelåpningen 
og rundkjøringen vil delvis ligge i en traukonstruksjon, med lave støttemurer mot 
tilstøtende landskap.  Materialvalg og utførelse skal følge samme prinsipper som 
for portalområdene på Lysaker. 
 

 
Figur 98: Oversikt Bærumsdiagonalen, portal Gjønnes, sett fra nord 

Støttemurer 
 
For å gi plass til ønskede funksjoner innen relativt smale tverrsnitt er det i stor grad 
benyttet støttemurer i utformingen av veganlegget. Støttemurene er integrert i 
helhetlige løsninger, og spiller sammen med portaler, bruer, trau, underganger, 
støyskjermer og landskap. Alle støttemurer er i betong med bordforskaling på 
synlige flater. Det er to unntak; Støttemur mellom Strandlokket og Kveldsro 
terrasse og ny støttemur mellom sykkelveg og Høvik kirke; disse forblendes med 
naturstein. 
 
Gjennom utforming, integrering i terrengsituasjonen og bruk av vegetasjon er det 
lagt vekt på å dempe murkonstruksjonenes visuelle høyde. 
 
Lysaker terminal, tilstøtende trafikkområder og Prof. Kohts vei domineres i dag av 
eksponerte betongflater. Skrotskiferforblending er i begrenset grad benyttet på 

lavere murer og i underganger.  Områdekarakteren skal videreutvikles og støttes 
ved videre bruk av eksponert betong i de nye anleggene, hovedsakelig utført med 
bordforskaling.  Prioriterte flater kan utføres med matriser, retarder eller lignende 
for utsmykning. 
 
Støttemuren ved kollektivknutepunktet i Høvik sentrum er utformet for å integrere 
jernbanestasjon, bussterminal, gang-/sykkelvegsystem, bussveg og lokalvegsystem 
i en effektiv og samlet løsning med god plass for vegetasjon. Støttemuren 
integrerer gjennom et samlet grep rampe mellom togstasjon og gang-/sykkelsystem 
på bakkeplan med bussterminal og gang-/sykkelsystem på øvre plan.  
 

 
Figur 99: Kollektivknutepunkt Høvik; lang og høy støttemur for hevet bussveg mellom 
jernbane og lokalveg. 

 
Det er stor høydeforskjell mellom øvre og nedre plan, og for å dempe og variere 
det som kan framstå som en stor og dominerende betongflate er det gjort flere 
tiltak som også gir effektiv arealbruk; på- og avstigningssonen i bussterminalen er 
plassert på utkrager fra muren, og danner skyggefelt på murflata. Lehus for 
ventende er integrert og bidrar til å bryte opp lengden på muren gjennom å trekke 
de skråstilte bærestolpene for letaket ned mot murfoten. Oppfylling med 
vegetasjon i murfoten og trerekker langs konstruksjonen bidrar på samme måte til 
å dempe og bryte opp betongflaten. 
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Figur 100: Prinsipp Høvik kollektivknutepunkt. Venstre: Støttemur med utkrager og 
integrert lehus. Oppfylt terreng mot murfot. Høyre: Støttemur med støyskjerm på topp av 
integrert betongrekkverk. 

 
   

 
Figur 101: Prinsipp Høvik kollektivknutepunkt. Støttemur for rampe og med integrert 
betongrekkverk. 

Lokalvegsystem, bussveg og ekspressykkelveg forbi Høvik kirke gir et trangt 
tverrsnitt som må støttes av murer. Dagens støttemur ved Høvik kirke reetableres 
med likt uttrykk og materialkarakter som dagens støttemur. Muren mellom 
sykkelveg og lokalveg utformes slik at den følger sykkelvegen. Dette gir 
muligheter for terrengoppfylling og vegetasjon i grønne kiler øst, og spesielt vest, 
for kirka, og demper visuell høyde på denne muren. 
 

 
Figur 102: Støttemurer ved Høvik kirke. Øvre mur reetableres i materialbruk og uttrykk. 
Nedre mur skal følge hovedsykkelveg  for å skape grønne kiler inn fra hver side slik at 
visuell høyde reduseres. 

Luftetårn 
 
Det bygges luftetårn for utlufting av tunnelene i portalsonene; 
- Strand og Gjønnes for Bærumdiagonalen 
- Strand og Høvik/Ramstadsletta for Høviktunnelen 
 
Tårnene har tverrsnitt 40 m2 for E18 og 25 m2 for Bærumsdiagonalen. Høyden 
bestemmes av høyde på nærliggende bebyggelse, og vil ligge ca. 15-20 meter over 
terreng. Se Figur 94 og 95 for eksempel på luftetårn ved Strand. 
 
Tårnene langs E18 vil være godt synlige fra vegkorridorens sideareal. For 
bebyggelsen på nordsiden vil de ligge i utsiktsektoren mot sør og fjorden. På grunn 
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av plassforhold og tekniske forutsetninger vil tårnene ha rektangeltverrsnitt med 
den brede siden mot nord og syd. De smalere endeflatene ligger mot lengdeaksen i 
Vestkorridoren. 
 
Den detaljerte utformingen av tårnene er under vurdering. Bruk av glass er en av 
flere muligheter. Tårnene er vurdert bygd opp som et luftig stativ av slanke 
stålprofil med innhengte transparente plater av polykarbonat type Hammerglass 
eller tilsvarende. Løsningen gir tårn som ikke kaster skarpe skygger, og oppleves å 
være lite dominerende i omgivelsene.  
 

Bruer 
 
Generelt 
Prosjektet omfatter bruer i ulike kategorier; hovedveg, lokale veger, bussveg, 
sykkelveg og gang-/sykkelveger. Ved utforming er det lagt vekt på enkelhet, god 
detaljering og lett lesbarhet av vegsystemet.  
 
Vestre lenke 

 
Figur 103: Eksempel på brutverrsnitt i Vestre lenke. 

 
Fra og med Oksenøyveien og videre inn på Fornebu utformes bruene etter den 
visuelle profilen for Fornebu. 
 
 
 

Lokalvegbruer 

 
Figur 104: Eksempel på tverrsnitt lokalvegbruer 

Generelt benyttes betongplatebruer med plan underside som går over i utkragende 
vinge ut mot kantdrager. Rekkverk i betong med glatt overgang til underside av 
bru. Veglys integreres i rekkverk der dette er mulig. 
 
Bussbruer 

 
Figur 105: Eksempel på tverrsnitt typisk bussbru. 

 
Bussbruer er platebruer i betong med plan underside som går over i utkragende 
vinger ut mot kantdrager. De bæres av enkeltsøyler i betong. Unntakene er bru 
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over E18 på Ramstadsletta og ved Aleksandragården som har for stor bredde da de 
også tar med gang- og sykkelveg over. 
 
Rekkverkene er i betong som også virker som skjerming mot hjulstøy. Et stålprofil 
følger toppen av rekkverkene. Dette inneholder veglys for bussbru. Stålprofilet kan 
fargesettes for å styrke egen identitet for bussbruene, og slik skille de fra andre 
kjørebruer. 
 
Gang-/sykkelbruer 
Denne betongkonstruksjonen er standard for samtlige gang- og sykkelbruer i 
prosjektet.  Avrundet kantbjelke og V-bunn differensierer snittet, og gir enkel 
geometri ved breddeutvidelser, store spenn og koblinger mot andre konstruksjoner.  
V-bunnens underdeling av bruens underside muliggjør også varierte løsninger for 
effektbelysning.  
 
Stålrekkverket viderefører brusnittets hovedform, og danner en rolig, visuelt åpen 
og brøytesikker fallsikring.  Belysningen av gang-sykkelbanen er basert på lineær 
LED-armatur i håndløper.  
 

 
Figur 106: Typisk snitt sykkelbruer 

 

Tekniske bygg 
 
Prosjektet har tekniske bygg for alle tunnelene. De lengste tunnelene har tekniske 
bygg i hver ende. Byggene er langstrakte bygg i betong, ca. 30 x 5 meter, som er 
avhengig av å ligge nærmest mulig tunnelåpninger. 
 
Tekniske bygg inneholder mange funksjoner betjent uavhengig av ulike etater. De 
enkelte etater skal kun ha adgang til relevant del av teknisk bygg. 
Transformatordel av bygget stiller spesifikke krav til adkomst av større kjøretøy 
med mulighet for inn- og utheising av tunge transformatorer, og er bestemmende 
for adkomstforhold. 
 
For å skape gode helhetlige løsninger for portalsonene er det ønsket å skjule disse 
bygningsvolumene. Det er valgt å legge dem inn i skrånende terreng og overfylle 
dem med masser, se Figur 91 og Figur 94. Slik kan det beplantes både rundt og 
over de tekniske byggene. Adkomst løses fra lavere nivå inn mot eksponert 
frontfasade der alle dører og åpninger er plassert. I frontfasade legges et 
utstikkende tak i betong som beskytter dørene og hindrer at adkomst til bygget 
blokkeres ved større snøfall. 
 
Teknisk bygg for vestre portalsone i E18 på Høvik/Ramstad er plassert oppe på 
taket av lokket over E18. For i integrere også dette bygget i terrengsituasjonen, er 
det omfylt med masser som kan beplantes og inngå i det grønne området rundt 
portalen, se Figur 92. 
 

5.3.7 Parkering  

Ballbanen ved Gjønneshallen som ligger ved tunnelportalen for 
Bærumsdiagonalen benyttes i dag tidvis til parkering.  Ballbanen vil bli lokalisert 
og det gjenværende arealet foreslås fortsatt å kunne benyttes til reserveparkering 
for Gjønneshallen. 
 
For områder i planen som har krav om felles detaljregulering, vil parkering bli 
ivaretatt i aktuelle reguleringsplaner.  
 
For øvrig er det ikke regulert inn nye parkeringsarealer innenfor planområdet.  
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5.3.8 Miljøprogram, energi og klima  

Prosjektet har som mål å tilrettelegge for overføring av personbiltransport til 
kollektivtransport og sykkel. 
 
Det bygges en egen bussveg uten annen trafikk og med planskilt kryssing som 
sikrer god og forutsigbar fremkommelighet for buss.  Bærumsdiagonalen sikrer 
også økt fremkommelighet for buss mellom Gjønnes og E18. 
 
En sammenhengende sykkelveg langs hele strekningen med en ensartet standard 
og planskilte kryss, gir økt trygghet og bedret fremkommelighet som vil gi et 
vesentlig bedre tilbud til syklister sammenlignet med i dag. Videreføring av denne 
standarden på sykkelveg mot Asker vil fremme sykkel som fremkomstmiddel 
ytterligere.  
 
Dagens 3+3 felt i dagen på E18 erstattes med 3+3 felt delvis i tunnel.  Dagens 7 
kryss på strekningen blir redusert til 3.  Dette vil gi mindre kø som igjen vil gi 
mindre utslipp.  Befolkningen langs korridoren og langs lokalveger i Østre Bærum 
vil få reduserte miljøplager fra støy og luftforurensing på grunn av redusert trafikk. 
 
Ny E18 i tunnel muliggjør tettstedsutvikling og boligbygging ved Høvik-Strand og 
Vestre lenke som ligger nær buss, tog og sykkelveg i tråd med ønsket 
arealutvikling. 
 
Forventet trafikkøkning knyttet til befolkningsvekst må hovedsakelig tas med 
alternative transportmidler. Utbygging av ny E18 legger til rette for å forbedre 
fremkommelighet for kollektivtransport og sykkel gjennom Bærum. 

5.3.9 Ytre miljøplan (YM-plan) 

Det er utarbeidet en egen Ytre miljøplan (YM-plan) for prosjektet. YM-planen er 
basert på konsekvensanalysen, arbeidet med teknisk plan og risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for veganleggets daganlegg i anleggsfasen og 
driftsfasen. 
 
Hensikten med planen er å sikre at tiltakets miljøvirkninger holdes innenfor gitte 
rammer beskrevet i regelverk, retningslinjer og konsekvensutredning. 
 

YM-planen skal ivareta hensynet til ytre miljø i anleggsfasen og i driftsfasen. YM-
planen utarbeides for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir innarbeidet 
i konkurransegrunnlag, samt ivaretatt under gjennomføringen av prosjektet. 
 
Planen for ytre miljø er primært tiltakshavers premiss- og styringsdokument, men 
det er også en dokumentasjon overfor berørte myndigheter m. fl. om hvilke 
miljøpremisser, rutiner mm. som skal følges.  
 
Planer for håndtering av ytre miljøforhold vil være under utvikling i prosjektet og 
gjennom anleggets planleggings-, bygge-, drifts- og vedlikeholdsfase. YM-planen 
skal derfor være et levende dokument som følger utviklingen i prosjektet.  

5.3.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

I forbindelse med kommunedelplan og KU ble det utarbeidet en ROS-analyse for 
ny E18 på strekningen Lysaker-Slependen. Som del av optimaliseringsfasen i det 
pågående arbeidet med reguleringsplan, er ROS-analysen oppdatert. Hensikten er å 
få en statusoppdatering med hensyn til risikobildet for å identifisere mulige 
problemstillinger for oppfølging i det videre prosjektarbeidet. Risiko er vurdert for 
trafikanter som skal benytte det nye vegsystemet etter at det er satt i drift. 
Vurderinger av sårbarhet tar for seg konsekvensene av at E18 blir utilgjengelig slik 
at trafikken tvinges over på det omkringliggende vegnettet.  
 
Hovedkonklusjonen fra forrige fase var at det nye vegsystemet vil gi økt sikkerhet 
og redusert sårbarhet, sammenlignet med dagens E18. Denne konklusjonen 
opprettholdes, det er ikke identifisert nye farer eller eksisterende farer som får økt 
risiko.  
 
Det er i tillegg gjort ytterligere risikovurderinger knyttet til busstunnelene, da dette 
er en ny problemstilling med få erfaringer å dra veksel på. Arbeidet gir innspill til 
beredskapsplanene og sikkerhetsdokumentasjon for tunnelene. 
Sannsynlighetsestimatet som er utført, viser at sannsynligheten for ulykke eller 
brann i busstunnelene i utgangspunktet er lav. Konsekvensene ved en 
beredskapssituasjon, målt i antall involverte personer, kan imidlertid bli stor. Den 
mest kritiske hendelsen med størst skadepotensiale er ansett å være brann i buss 
midt inne i tunnelen Lysaker – Prof. Kohts vei. Anbefalinger knyttet til risikoen 
fokuserer på å begrense konsekvensene og avhjelpe evakuering ved en bussbrann i 
tunnelen. Nødutgang med adkomst til det fri er implementert for busstunnelen 
mellom Lysaker og Prof. Kohts vei i etterkant av risikovurderingen. 
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5.3.11 Overskuddsmasse og deponi 

Utbyggingen av E18 medfører store masseoverskudd, både løsmasser og 
steinmasser. Det er beregnet et deponibehov for etappe 1 på ca 1,5 mill. m3 
plasserte steinmasser og 0.3 mill. m3 løsmasser. Omfanget av forurensede masser 
er lite. Slike masser kjøres til godkjent deponi. 
 
Mengdeberegning hele strekningen Lysaker – Ramstadsletta: 
 
Jordskjæring 540 000 m3 

Bergskjæring + tunnel  1710 000 m3 
 
Av disse massene regnes totalt 410 000 m3 gjenbrukt i anlegget, resten                
ca. 1,5 mill. m3 steinmasser og 0,3 mill m3 gravemasser må deponeres utenom 
anlegget.  
 
Fornebubanen mellom Oslo og Fornebu er planlagt utbygget nær samtidig med 
E18, og parsellen i Bærum vil generere om lag 1,2 mill. m3 steinmasser til eksternt 
deponi. De to tiltakshaverne, Statens vegvesen og Ruter, har derfor arbeidet med 
felles løsning på deponibehovet. I samarbeid med Bærum kommune er det avklart 
at de eneste realistiske deponimuligheter for steinmasser innenfor kommunen 
finnes i sjøområdene.  
 
Deponibehovet for kommende samferdselsprosjekter i Bærum er generelt stort, i 
størrelsesorden 10 mill. m3. Klarerte deponiplasser innenfor kommunen dekker på 
langt nær behovet.  
 
Kommunen ønsker å benytte steinmassene til å utvikle større sjønære 
friluftsområder. Med stor boligutbygging øker presset på de få sjønære 
friluftsområdene som finnes i Bærum. Eget planarbeid er igangsatt for å klargjøre 
for dette.  
   
Gravemasser som ikke kan disponeres i anlegget må lagres enten i eget permanent 
deponi eller i midlertidig deponi for gjenbruk. I Bærum synes eneste mulighet å 
være midlertidig eller permanent lagring på Avtjerna. Andre mottak har ikke 
kapasitet til å ta imot. Deponering av gravemasser krever godkjenning fra 
fylkesmannen. Permanent deponi på Avtjerna krever ny reguleringsplan og 
konsesjon på tidligere avsluttet deponi. 
 

Utenfor Bærum finnes deponimuligheter for steinmasser ved Tofte og i Lier – 
Gilhus. Disse nås med lektertransport. Tofte har liten kapasitet, mens Lier har 
kapasitet til å dekke behovene for E18,1. etappe og Fornebubanen i Bærum.  Disse 
kan være aktuelle dersom det ikke klargjøres muligheter i Bærum innen anleggene 
starter opp.  
 

Miljøbudsjett for massetransport til deponi 
Det er beregnet utslipp til luft av klimagasser (kg CO2-ekvivalenter), partikler 
(PM10) og nitrogenoksider (NOx) som følge av transport av bergmasser til deponi 
for E18 Lysaker-Ramstadsletta. Av de tre vurderte alternativene fremstår 
deponering i Sandviksbukta eller Lysakerfjorden som klart mer miljøvennlige enn 
deponering på Gilhus, for alle tre typer utslipp til luft. 
 

5.3.12 Overvannshåndtering  

Overvannssystemet for vegene vil dimensjoneres etter N200 og vil variere med 
vegtypene. Hovedprinsippet vil følge en tre-leddstrategi med infiltrasjon (der det er 
mulig), fordrøyning/rensing og utleding av overvannet via definerte flomveger. 
Prosjektet skal etterstrebe bruk av blå-grønne overvannsløsninger.  
 
Rensenivået på tunnelvaskevann og overvann fra vegene avklares gjennom en 
miljørisikovurdering for utslipp til resipient. Generelt skal overvannet fra E18 og 
samleveger renses. For resterende vegtyper som lokalveger, bussveger og 
sykkelveger vil det ikke være tilsvarende fokus på rensing av overvannet. Dette vil 
imidlertid variere med ÅDT på vegen.  
 

5.3.13 Forutsetninger og tidsplan for gjennomføring  

Det er ingen offentlige eller private tiltak som er nødvendig for gjennomføring av 
anlegget utover det som er medtatt i planen. 
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Fremdrift, planbehandling og byggestart  
 
• Juni 2016 – reguleringsplanforslag oversendes Bærum kommune 
• Juni 2016 – høring 
• Vår 2017 – vedtatt reguleringsplan og lokale vedtak om bompengefinansiering 
• Vår 2018 – bompengeproposisjon fremmes for Stortinget 
• Høst 2018 – byggestart 

 
Totalt byggetid er anslått til nesten ca. 5 år. Bussvegen og hovedsykkelvegen 
mellom Lysaker og Oksenøyveien kan åpnes etter ca. 3. år. Høviktunnelens 
vestgående løp kan tas i bruk etter ca. 2 år og 10 måneder. 9 måneder senere settes 
det også trafikk på Høviktunnelens østgående løp og på Bærumsdiagonalen.  

5.3.14 Prosjektøkonomi 

Investeringskostnadene er beregnet som nærmere omtalt i neste avsnitt. Anlegget 
finansieres primært med bompenger. I tillegg kommer en statlig andel og bidrag 
fra Oslopakke 3. Arbeid med en egen bompengeutredning pågår som en egen sak.  

5.3.15 Investeringskostnader og - usikkerhet 

Investeringskostnadene er beregnet iht. krav beskrevet i Statens vegvesens 
håndbok R764 Anslag-metoden. Metoden er basert på gruppesamlinger, og sikrer 
gjennomgang av prosjektforutsetningene, identifikasjon av usikkerhetene i 
prosjektet, samt kalkulerer det realistiske kostnadsnivået for prosjektet. 
  
Kostnadene er kalkulert med prisnivå 2016. På reguleringsplannivå skal kalkylen 
ligge innenfor et nøyaktighetskrav på +/- 10%.  
  
Anslagsvurderingen gir en styringsramme på 13,1 milliarder kr.  
  
Det er beregnet 69% sannsynlighet for at prosjektkostnaden vil ende innenfor et 
spenn fra 11,8 til 14,4 milliarder kr. 
 
 

5.3.16 Anleggsgjennomføring  

Det er utarbeidet en egen rapport om anleggsgjennomføringen med fremdriftsplan. 
Her er det utarbeidet faseplaner som beskriver hovedtrekkene i både 
vegomlegginger og arbeidsomfang. Detaljeringsgraden er tilstrekkelig til at en har 
kunnet vise at det vil være mulig å gjennomføre arbeidene på en rasjonell måte.  

I beskrivelsen av anleggsgjennomføringen er hele planområdet delt i flere 
delområder. Anleggsarbeidene innen hvert delområde er delt inn i et antall faser 
som er knyttet til trafikkavviklingen. Fasene innen hvert delområde knyttes 
sammen med fasene i tilliggende delområder ved hjelp av fremdriftsplanen. 

I så stor grad som mulig er det lagt vekt på: 

 
• at E18 skal ha samme antall felt og samme feltbruk som i dag i hele 

byggeperioden, dvs. 3 bilfelt vestover, mens det er 2 bilfelt og ett kollektivfelt 
østover. Fartsgrensen på E18 settes ned til 60 km/t der det er behov på grunn 
av kurvatur. 

• å foreta få og større vegomlegginger som gjør at trafikken kan gå i samme 
omlagte trase i lengre tid mens anleggsarbeidene kan skje på en rasjonell måte 
på et størst mulig område. 

• at trafikken til/fra og på E18 skal flyte på en enkel og for trafikantene 
oversiktlig måte slik at løsningene blir trafikksikre. 

• at det skal være gode gang- og sykkeltraséer langs og på tvers av korridoren i 
hele byggeperioden. 

• at både kollektivtrafikken og gang- og sykkeltrafikken også kan gå på en mest 
mulig uhindret, enkel og sikker måte. 

• at en tar hensyn til miljøforhold spesielt knyttet til støy, vann og støv.  
• at størst mulige arealer langs vegen blir disponible for utbyggingsformål 

tidligst mulig. 
 

Ved provisoriske omlegginger av E18 benyttes feltbredde 3,25 m. Det er satt av 
1,5 m til midtdeler med betongrekkverk og 2,5 m til skulder / snøopplag / 
betongrekkverk ytterst. Dette gir total bredde på 26,0 m for 2x3 felt. I tillegg 
kommer breddeutvidelser i kurver. På de ytterste betongrekkverkene vil en 
montere støyskjermer / anleggsgjerder der hvor det er behov for dette. 
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Deler av anlegget kan bygges mens trafikken enten går som i dag eller med mindre 
vegomlegginger, mens det blir betydelige omlegginger på andre strekninger: 
 

• Mellom Lysaker og Alexandragården bygges hovedsakelig busstunnel og 
sykkelveg uten større omlegginger. 

• På strekningen mellom Alexandragården og Strandkrysset blir det behov 
for betydelige og langvarige omlegginger. 

• Fra Strandkrysset til Ramstadsletta vest og Strandkrysset til Gjønnes 
bygges nye veger i tunnel. Her blir vegomleggingene relativt lite 
omfattende, men det blir lokale omlegginger etter at E18 er lagt i tunnel, 
og E18 skal bygges om til bussveg, lokalveg og hovedsykkelveg mellom 
Strand og Ramstadsletta. 

• På Ramstadsletta bygges mesteparten av veganlegget nord for dagens E18 
mens trafikken går som i dag. På en kort strekning blir det behov for å 
flytte E18 noen meter mot sør for å få plass til å bygge nytt anlegg. 
Trafikken på E18 overføres trinnvis til nytt anlegg etter hvert som det 
ferdigstilles. 
 

Rapporten om anleggsgjennomføringen er lagt ved plansaken som eget dokument. 

5.3.17 Drift og vedlikehold  

Det har vært en målsetning å legge til rette for en effektiv gjennomføring av drift 
og vedlikehold som bidrar til at funksjoner opprettholdes og at trafikkavviklingen i 
minst mulig grad blir berørt av gjennomføringen av dette arbeidet. 

Dagens E18 er opprinnelig en 2+2 veg hvor skuldre og plass til snøopplag senere 
er benyttet for ett ekstra felt i hver retning. Det nye veganlegget vil ha både skuldre 
og plass for snøopplag slik at forholdene er lagt godt til rette for både vinterdrift og 
annet vedlikehold. 

Vinterdrift av anlegget setter store krav til samordnet og koordinert aktivitet i 
området mellom Stabekklokket og Høviktunnelen/Bærumsdiagonalen. Det er lagt 
inn arealer til snøopplag i tverrsnittene for å redusere omfang av behov for 
bortkjøring av snø. På spesielle steder er det valgt å bruke gatevarme for å forenkle 
vinterdriften. 

Hensynet til vinterdrift blir ivaretatt i anleggsfasene også, hvor det på de 
provisoriske vegene blir lagt inn tilstrekkelig bredde for å få plass til brøytekanter 
slik at en slipper å kjøre bort snø for ofte. 

Det blir inkludert tiltak for å fordrøye og rense overflatevann samt rense 
tunnelvaskevann i tunneler. Løsningene er tilpasset vegtype og rensebehov, 
tilgjengelige arealer og omkringliggende områder. 

Det er definert flomveger for å sikre konstruksjoner og installasjoner ved store 
nedbørsmengder. 

Grøntanlegg etableres med robuste og kjente løsninger som i størst mulig grad 
krever lavintensivt skjøtsel. Utformingen tilrettelegges for effektiv skjøtsel og 
sikker adkomst og utførelse. 

Tekniske bygg til tunneler er i størst mulig grad plassert i dagen, med adkomster 
fra lokalveg eller sykkelveg. Dette bidrar til å minimere nødvendig drift- og 
vedlikeholdsaktivitet i tunnelløpet. 

Adkomst til objekter, systemer og arealer blir ivaretatt med driftslommer, brede 
skuldre mm. 

Planlagt periodisk drift- og vedlikeholdsarbeid i tunnelene på E18 vil primært bli 
utført ved nattestengning (kl. 22.00-06.00) med etablering av tovegstrafikk i det 
andre tunnelløpet/andre retningen. 
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5.4 Trafikale forhold 

Dagens situasjon 

Trafikksituasjonen i E18-korridoren er preget av store forsinkelser for all 
vegtrafikk, både biler og busser. På E18 mellom Sandvika og Lysaker måles 
reisetiden kontinuerlig.  

På Figur 107 vises gjennomsnittlig hastighet i retning øst for mars 2015. Det vises 
både gjennomsnitt mandag – torsdag og fredag. I morgenrushet går hastigheten 
ned mot 20 km/t på hverdager. For gjennomsnittet mandag – torsdag ligger hastig-
heten på under 30 km/t i 2 timer om morgenen, mens hastigheten er under 60 km/t 
i nesten 4 timer. Selv om busstrafikken har et kollektivfelt mot øst fra Asker til 
Oslo grense, så oppheves dette i forbindelse med alle kryss der av- og påkjørende 
biltrafikk må krysse kollektivfeltet. I morgenrushet fører dette til forsinkelser for 
busstrafikken mot øst.  

På Figur 108 vises tilsvarende for retning fra Oslo sentrum. Som det framgår av 
figuren er avviklingskvaliteten dårligst på fredager da gjennomsnittshastigheten er 
under 40 km/t i nesten 3 timer i ettermiddagsrushet. På mandag – torsdag dropper 
gjennomsnittshastigheten under 60 km/t i en drøy time i ettermiddagsrushet.  

Reisetid måles også kontinuerlig i de andre korridorene inn mot Oslo. Det er i 
Vestkorridoren at forsinkelsene er størst. 

 

 
Figur 107: Gjennomsnittlig hastighet på E18 mellom Sandvika og Lysaker observert mars 
2015. 

 

 
Figur 108: Gjennomsnittlig hastighet på E18 mellom Lysaker og Sandvika observert mars 
2015. 
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Tabell 5: Observert trafikk og andel tunge i 2010 og 2014 i Statens vegvesens kontinuerlig 
tellepunkt. 

 
 

 
I de siste årene har observert vegtrafikknivå i korridoren vært tilnærmet konstant 
som vist i Tabell 5. Andelen tunge kjøretøy på E18 ligger på rundt 9,5%. 
 
De fleste vurderinger rundt den overordnede trafikken er gjort med utgangspunktet 
i en transportmodell som dekker alle vegene i korridoren – se kap.5.4.2. Det er et 
rimelig godt samsvar mellom trafikktallene som regnes ut i modellen for 
hovedvegene i planområdet og den observerte trafikken. For store trafikkmengder 
er den absolutte forskjellen størst og for trafikkmengder større enn 6 000 ÅDT 
beregner modellen systematisk mer trafikk enn den observerte. I de analysene som 
gjøres der man ser på forskjeller mellom dagens situasjon og ulike 
fremtidsituasjoner er det kun modelltall som benyttes. Dette for å få fram de riktige 
effektene av utbyggingen. I Figur 109 er det vist trafikktall på utvalgte lenker i 
planområdet for dagens vegnett i 2010 fra transportmodellen. Beregnet trafikk er 
på E18 ca. 10 000 ÅDT større enn den observerte.

  

 
Tellepunkt Veg 2010 2014 2010 2014
200123; LYSAKER VEST EV 18 88.000 88.300 8,9 9,1
200801; STARTOUR EV 18 89.600 89.500 9,6 9,8
200803; HØVIK BRU EV 18 75.900 76.900 9,1 9,1
200804; RAMSTADSLETTA EV 18 76.200 79.500 8,2 9,2
200106; GYSSESTAD EV 18 79.800 80.900 9,1 9,0
200236; IKEA EV 18 72.700 74.700 9,3 9,1
200220; HOLMEN EV 18 62.400 64.200 9,0 8,9
202182; BEKKESTUTUNNEL FV 160 8.300 8.900 8,5 6,1

ÅDT Andel tunge
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Figur 109: Beregnet biltrafikk som ÅDT i 2010 for Dagens vegnett 
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5.4.1 Beregningsforutsetninger 

Den transportmodellen som er benyttet i planarbeidet er  SVV’s RTM23+  modell. 
Modellen dekker Oslo samt nesten hele Akershus. RTM23+ er en overordnet 
transportmodell. Utifra opplysninger om bosatte og arbeidsplasser i alle grunn-
kretsene (soner) i modellområdet regnes det ut totalt antall personturer fra de ulike 
sonene. Deretter fordeles disse personturene mellom de ulike sonene samtidig som 
disse turene fordeles på de ulike transportformene; gang/sykkel, kollektivtransport 
og bil. I modellen har man beskrevet både vegnettet, bomstasjoner og kollektiv-
tilbudet. Modellen, inklusive modellforutsetningene, er omlag det samme som er 
benyttet i arbeidet med KVU Oslo-Navet. 
 
Prognoser for bosatte og arbeidsplasser er av de viktigste forutsetningene for 
transport-modellberegninger. I Figur 110 og Figur 111 er det vist hvilke prognoser 
som er benyttet i transportmodellberegningene for bosatte og arbeidsplasser. 
 
Samlet vekst i bosatte i Oslo og Akershus fra 2009 til 2030 er på nesten 33 %. I 
absolutte tall betyr det en økning av befolkningen på nesten 365.000 personer – 
dette tilsvarer omlag det samme som det i dag bor i Hedmark og Oppland 
tilsammen. Samlet vekst i arbeidsplasser i Oslo og Akershus fra 2009 til 2030 er på 
nesten 40 %. I absolutte tall betyr det en økning av arbeidsplasser på drøyt 
250.000. Det er mer enn dagens antall arbeidsplasser i Akershus. 
 
Den prosentvise veksten i Bærum er enda større enn summen av veksten i Oslo og 
Akershus. Og det er i særdeleshet området Lysaker/Fornebu/Snarøya hvor det er 
forutsatt en stor vekst. Den veksten som er forutsatt på Fornebu/Snarøya fra 2009 
til 2030 er på 16.500 bosatte og 14.200 arbeidsplasser. For bosatte tilsvarer det 
kommuner som Askim eller Kongsvinger. Veksten i antall arbeidsplasser tilsvarer 
arbeidsplassene i Moss eller Hamar. 
 
Bærum kommune ser nå på muligheter og konsekvenser ved å øke antall bosatte. 
Overnevnte antall bosatte på Fornebu kan derfor komme til å øke. 

 
Figur 110: Antall bosatte i 2009 og 2030 i RTM23+ 

 

 
Figur 111: Antall arbeidsplasser i 2009 og 2030 i RTM23+ 
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I Tabell 6 er det vist hvilke alternativer det er gjort beregninger for. Beregningene 
med Alternativ Dagens er basert på arealbruksdata for 2010. 
 
Beregningene med Alternativ Referanse og Alternativ Reguleringsplan E18 
Lysaker – Ramstadsletta er basert på arealbruksdata for 2030. 
 
Av Tabell 6 framgår det hvilke forutsetninger som ligger til grunn for vegnett og 
kollektivtilbud i de ulike beregningene. 
 
For alternativ Dagens og Referanse gjelder dagens regime for bompenger. For 
alternativ reguleringsplan er det gjort beregninger med et bompengeregime som 
kan lånefinansiere 78 % av investeringskostnadene. Dette bompengeregimet 
innebærer nye innkrevningspunkt på E18 (Tandberg-bygget), Prof. Koths vei, 
Vestre lenke Fornebu, Snarøyveien og Vollsveien.  I disse punktene vil det være 
innkreving ved passering begge veger med en takst på 20 kr. På Bærumsveien og 
Griniveien vil det også innføres innkreving ved passering begge veger med en 
takst på 20 kr i tillegg til dagens ordning. 
 
I modellen er alle veger som i dag er stengt med bommer i rush eller skiltet med 
stengt for gjennomkjøring kodet som stengte. 
 
Tabell 6: Utførte beregninger i RTM23+ 

 
  

Alternativ Vegnett Kollektivtilbud
Dagens Som i 2010 Som i 2010
Referanse * E18 Bjørvika og Sydhavna 

ferdigstilt
* Rv150 Ulven-Sinsen 
ferdigstilt
* Rv22 Lillestrøm - Fetsund
* E16 Sandvika - Wøyen

* Lørenbane (T-bane)
* Follobanen (jernbane Oslo 
S - Ski)
* Fornebubanen (T-bane 
Majorstuen - Fornebu)
* CBTC, nytt signal- og 
sikringsanlegg for T-banen

Reguleringsplan 
E18 Lysaker - 
Ramstadsletta

Referanse + E18 Lysaker – 
Ramstadsletta inkl. 
Bærumsdiagonalen

Som i referanse

Kort beskrivelse av
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5.4.2 Resultater 

Beregningsresultat i form av årsdøgntrafikk (ÅDT) er påtegnet enkeltlenker i Figur 
112 for Referanse år 2030 med dagens bompengeregime og Figur 113 er det vist 
tilsvarende med et bompengeregime som kan lånefinansiere 78 % av 
investeringskostnadene.  
 
I Tabell 7 er det vist en oppsummering av biltrafikk fordelt på hele snitt på grensen 
mellom Bærum og Oslo samt ett i Asker ved Nesbru. 
 
 
Tabell 7: Beregningsresultat for biltrafikk for hele snitt - ÅDT. 

 
 
I tabellen vises først nivået for biltrafikk som ÅDT i 2010. Deretter vises det en 
framskrivning av 2010-nivået til 2030 der man har antatt at andel tunge er 9,5% og 
at det kun vil være vekst i tunge kjøretøy i henhold til NTP-vekstforutsetninger. 
Dette tilsvarer en vekst i ÅDT fra 2010 til 2030 på 5 %.  

 
Deretter er det vist modellberegnet trafikknivå i 2030 for Referansealternativet; 
dvs. hvis E18 Lysaker – Ramstad ikke etableres.  
 
Til slutt er det vist beregnet trafikknivå i 2030 med reguleringsplanens E18 Lysaker 
vest – Ramstadsletta med et bompengeregime som kan lånefinansiere 78 % av 
investeringskostnadene. Nederst i tabellen er det vist forskjeller fra Dagens vegnett 
i 2010.  
 
For Bærumsnittet, det vil si for bygrense mot Oslo viser beregningene følgende: 
• Dersom E18 Lysaker – Ramstadsletta ikke etableres øker trafikken med 15% 
• Dersom E18 Lysaker – Ramstadsletta etableres og finansieres med et 

bompengeregime som beskrevet, blir totalt trafikknivå 99 % av dagens nivå.  
Dette er inklusive veksten fra tunge kjøretøyer og øvrig næringstransport. Det 
betyr at persontransporten med bil reduseres i forhold til dagens nivå. 

 
Over Askersnittet er trafikken lite påvirket av prosjektet. Når hele E18 Lysaker – 
Asker er utbygd og nye bomsnitt er etablert forventes en tilsvarende reduksjon av 
trafikken som over Bærumsnittet. 
 
Beregningene viser videre at prosjektet ikke har merkbar virkning på trafikken 
igjennom bomringen rundt Oslo. 
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Figur 112: Beregnet biltrafikk som ÅDT i 2030 for Referansevegnettet. 
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Figur 113: Beregnet biltrafikk som ÅDT i 2030 for reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta med bompengeregime som kan lånefinansiere 78 % av investeringskostnadene 
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5.4.3 Trafikale virkninger 

 
Det nye vegsystemet gir en positiv virkning både for biltrafikanter, kollektiv-
trafikanter og gående- og syklende. Det er gjort en egen samfunnsøkonomisk 
analyse der disse virkningene er tallfestet. For bilfører og bilpassasjer og kollektiv-
trafikanter består nytten av en prissetting av spart tid. For kollektivtrafikantene er 
omlag all nytten knyttet til reduserte køkostnader som en følge av at bussen vil 
kjøre i egne kollektivtraséer. Reisetiden reduseres og rutetidene blir reelle og 
forutsigbare.  
 
For gående og syklister består nytten av både reduserte tidskostnader og reduserte 
utrygghetskostnader idet planen inneholder rene gang-sykkeltraséer.  
 
I Tabell 8 er beregnet nytte oppgitt i mill. kr. pr. år. 
 
Tabell 8: Årlig nytte for ulike trafikantgrupper i mill. kr. 

 
 
 
Det er også gjort egne kapasitetsberegninger for kryssene i planområdet. Alle viser 
en tilfredsstillende avvikling. 
 
For biltrafikken bidrar spesielt Bærumsdiagonalen til å redusere trafikken på nord-
sydgående veger. I Tabell 9 vises beregnet reduksjon i trafikk for planforslaget 
uten bompenger utover dagens regime sammenlignet med Referansealternativet. 

 
Tabell 9: Reduksjon i ÅDT på nord-sørgående veger i Bærum for planforslaget. 

 
 

 

5.5 Trafikksikkerhet  

Veganleggets utforming, trafikkbelastning og differensiering av ulike 
trafikkgrupper er forhold som generelt har stor betydning for ulykkessituasjonen 
på vegnettet. Antallet registrerte ulykker på dagens E18 er høyt, totalt 100 ulykker 
i fireårsperioden 2009 – 2013 mellom Lysaker og Blommenholmkrysset. 
Statistikken viser at Ramstadsletta er delstrekningen med høyest ulykkesfrekvens. 
Sammenligningen er gjort pr. km av E18. Opplysningene om antall ulykker på 
strekningen er hentet fra vegdatabanken.  
 
Årsaken til at Ramstadsletta er mer ulykkesbelastet enn restene av strekningen kan 
være dårlig trafikkavvikling og kødannelse som oppstår pga. påkjørende trafikk fra 
Blommenholm og Høvik. Kødannelse samtidig med lav morgensol østover kan 
også være en av årsakene til høy ulykkesfrekvens.  

Trafikanter

Årlig nytte i mill. 
2014-kr

Bilfører og passasjer 215
Kollektivpassasjerer 59
Syklende og gående 48

Vei Reduksjon i ÅDT
Vollsveien 1.000
Gamle Ringeriksvei 6.000
Høvikveien 3.000
Kirkeveien 3.000
Presteveien 1.000
Brynsveien 1.000
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Figur 114: Antall trafikkulykker år 2009 - 2013
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Ny E18 vil bedre trafikksikkerheten og det forventes reduksjon i antall ulykker på 
strekningen. Bakgrunnen for dette er i hovedsak som beskrevet i det følgende: 

• Dagens strekning har tre fulle toplanskryss. Forslaget til ny løsning 
innebærer at E18 kun får to fulle kryss på strekningen. Dermed reduseres 
antall konflikter mellom gjennomgående og påkjørende trafikk.  
 

• Dagens kryss på E18 ved Høvik og Strand har lav geometrisk standard 
med krappe ramper og korte av- og påkjøringsfelt. Forslaget til ny løsning 
gir sammenhengende felt mellom av og påkjøringsrampe og dette 
reduserer behovet for å skifte kjørefelt. 

 
• Flytting av påkjøringsfeltet fra Ring 3 fører til at denne trafikken kommer 

direkte inn i riktig felt på E18. Da hovedparten av denne trafikken skal 
videre vestover på E18, unngås feltskifte. 

 
• Bussen får egen veg. Dermed trekkes busstrafikken ut fra E18, og en 

unngår vanskelige overganger ved avkjøringer der bussfelt opphører. 
Denne situasjonen er spesielt vanskelig i dag da bussfeltet også trafikkeres 
av el-biler. Dette gjør at det i dag er en betydelig trafikkmengde som 
kommer i konflikt med avkjørende trafikk. 

 
• Sykkel får egen veg. Dermed unngås mange konflikter mellom kjørende 

og myke trafikanter.  
 

• Differensiering av trafikkgrupper fører til mer ensartet trafikkbilde og 
dermed færre konflikter. 

 
• Planforslaget innebærer at en stor del av E18 legges i tunnel. Under 

vedlikehold og trafikale hendelser i tunnel vil denne kunne stenges og 
trafikken legges om i ett tunnelløp.  Ved alvorlige hendelser i tunnel vil 
hele tunnelen kunne stenges. Da må trafikken ledes på parallell lokalveg. 
Denne situasjonen vil være uheldig med hensyn på trafikksikkerhet, men 
forventes å forekomme sjelden.  

 
• Dagens E18 var opprinnelig bygget som 4-felts veg med brede skuldre. I 

dag er en stor del av denne strekningen merket om til 3 felter i hver 
retning ved at skulder er omdisponert til kjørefelt. Det som da gjenstår er 
en smal skulderbredde ca. 0,5 m. I forslaget til nytt vegsystem inngår 
brede skuldre, normalt 3,0 m bredde langs E18 i dagsonen. Dette gir en 

mulighet til at nødstopp langs veg kan foretas uten at en kommer i 
konflikt med trafikkert kjørefelt. 

 
• Tunnelene utformes og utrustes i henhold til sikkerhetsforskriften som 

inneholder EUs krav til økt sikkerhet i vegtunneler. 
 

• Forslag til ny forbindelse mellom Gjønnes og Fornebu 
(Bærumsdiagonalen) overfører trafikk fra dårlige lokalveger til ny 
høystandard veg. Da unngås mange konflikter, ikke minst der myke 
trafikanter er innblandet.  

 
• Generell standardheving gir økt sikkerhet. Her kan spesielt nevnes bedre 

trafikkstyring, bedre belysning og bedre sikkerhetsutrustning. I tillegg til 
dette er vegutformingen i tråd med dagens krav til sikt, hastighet etc. 

 
Det generelle er at nytt veganlegg utformes i henhold til langt strengere krav til 
sikkerhet enn det som gjaldt da dagens vegnett ble etablert. Med andre ord vil en 
oppnå høyere sikkerhet når ny veg erstatter gammel. 
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6 PLANFORSLAGETS VIRKNINGER FOR OMGIVELSENE 

6.1 Vegtrafikkstøy  

Regelverk 
Gjeldende regelverk er Miljøverndepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012, som angir gul og rød støysone hvor det gjelder 
særlige retningslinjer for arealbruk.  

Støyskjermer 
Det er vurdert skjermløsninger langs traseene for å redusere forplantning av støy til 
boligbygg i nærområdet av E18 og tilkomstvegen. Boliger som ligger i gul eller 
rød sone etter forslag til støyskjerming i inngrepsområdet inngår i en vurdering av 
lokale støyskjermende løsninger i neste fase.  
 
Støyskjermingsløsningene er utformet for å oppnå at flest mulig bolighus får 
støynivåer under Lden 55 dB (hvit sone). Der støynivå fra veg overskrider 
grenseverdi, skal tiltak vurderes. Hvis boligen også er utsatt for støy fra jernbane 
over grenseverdi, skal tiltak vurderes for å redusere støy fra begge kildene.  

Støy på strekningen 
Det vil bli en reduksjon i støy for nesten hele strekningen fra Lysaker til 
Ramstadsletta. Andre deler av Bærum, uten direkte tilknytning til E18 vil også få 
en reduksjon i støynivå. Reduksjonen kommer av at E18 legges i tunnel for deler 
av strekningen, skjerming av vegtrase blir bedre og lokalvegene avlastes på grunn 
av bedret trafikkavvikling for E18 og etablering av Bærumsdiagonalen. Beregnet 
støynivå for dagens og fremtidig situasjon er vist i Figur 115 til Figur 117. 

Område 1: Lysaker 
Tiltaket medfører i hovedsak liten endring i støysituasjonen for området. Det er i 
hovedsak boliger sør for anlegget som får støynivåer over grenseverdi. 
 
 
 

Område 2: Fornebu - Stabekk 
Tiltaket medfører redusert støybelastning i vestre del av området. Nyetablert veg 
(Vestre lenke) medfører at støynivået i området rundt øker. Området mellom 
Kveldsroveien/Gamle Drammensvei og Michelets vei får redusert støynivå (2-10 
dB). Oksenøyveien/Kilenveien går fra hvit til gul sone. Noe økt støynivå fra 
Markalléen/Kveldsroveien pga. økt trafikkmengde. 

Område 3: Strand 
Veg i dagsone endres fra hovedveg (E18) til lokalveg. Dette medfører vesentlig 
reduksjon av trafikkmengde og hastighet som igjen gir reduserte støynivåer for 
store deler av området. Boliger nær hovedveg ligger hovedsakelig i gul sone. 

Område 4: Høvik 
Tiltaket medfører i hovedsak reduksjon av støynivå for hele området. Eksisterende 
hovedveg endres til lokalveg med vesentlig mindre trafikk. Dette gir mer enn 10 
dB støyreduksjon i området nærmest vegen. 

Område 5: Ramstadsletta 
Tiltaket medfører reduksjon av støynivå på sørsiden av E18. E18 går her i dagen, 
men det gjøres omfattende støyreduserende tiltak. Dette gir betydelige reduserte 
støynivåer sør for vegen (2 - 6 dB for de nærmeste boligene). På nordsiden av 
vegen øker imidlertid støynivået for boliger i området samt områder rundt 
gartneriet, hvor økningen ligger mellom 2 og 6 dB. Økningen skyldes i hovedsak 
at vegen flyttes lenger nord, samt at løsningen vest for Ramstadsletta er 
midlertidig. Det forventes vesentlig reduksjon i støynivå til boliger i Vesleveien 
ved utbygging videre vestover i etappe 2, dette er imidlertid ikke beregnet i denne 
fasen. 

Område 8: Gjønnes 
Nytt tiltak innebærer at store deler av trafikken fra E18 til Bærum nord legges i 
tunell (Bærumsdiagonalen). Dette medfører at støybelastningen langs lokalveger i 
denne delen av Bærum reduseres, mens områdene ved tunnelmunning og langs 
tilførselsvegene til Bærumsdiagonalen på Gjønnes får noe økt støynivå (om lag 2 
dB økning). 
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Oppsummering 
 
Planforslaget vil redusere antall støyutsatte boliger for store områder i Bærum. For 
strekningen Lysaker – Ramstadsletta, reduseres antall personer bosatt i rød sone 
med 35% sammenlignet med dagens situasjon. Tilsvarende reduseres antall 
personer bosatt i gul sone med 15%.  
 
Område Strand - Høvik får størst reduksjon som følge av at E18 legges i tunnel.  
 
Langs Vestre lenke på Fornebu vil ny veg i dagen gi økt støynivå i disse områdene.  
 
På Ramstadsletta flyttes vegen nordover og enkelte områder får økt støy. Antall 
støyutsatte her forventes imidlertid redusert ved videre utbygging vestover med 
tunnel i etappe 2.  
 
Trafikk fra E18 til Bærum nord legges i tunell (Bærumsdiagonalen). Dette 
medfører at støynivået langs lokalveger i denne delen av Bærum reduseres, mens 
områdene ved tunnelmunning og langs tilførselsvegene til Bærumsdiagonalen på 
Gjønnes får noe økt støynivå. 
 
Oppsummering av antall støyutsatte personer som følge av tiltaket er vist i Tabell 
10. Det forventes at totalt 7354 personer vil få støynivå over grenseverdi på fasade. 
Sammenlignet med dagens situasjon er dette en reduksjon på 2049 personer.  
 
Boliger med støynivå over grenseverdi må tiltaksvurderes i byggeplanfasen. 
 

 
Tabell 10: Beregnet antall støyutsatte personer i dagens og fremtidig situasjon 

Område* Dagens Fremtidig 
Gul sone Rød sone Gul sone Rød sone 

1.Lysaker 14 2 20 0 
2.Fornebu-
Stabekk 

2320 1513 2390 908 

3.Strand 723 223 460 100 
4.Høvik 564 361 392 109 
5.Ramstadsletta 1484 573 926 340 
8.Gjønnes 1039 587 1050 659 
Totalt 6144 3259 5238 2116 

* Områdeinndelingen for støy avviker noe fra parsellinndelingen vist i Figur 22. 
Områdeinndelingen for beregningene er vist på støykartene på de neste sidene, og tilsvarer 
områdeinndelingen i kommunedelplanen. 
 
Se temarapport S-101 Detaljerte støyberegninger for mer informasjon og detaljer 
om støyforholdene. 
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6.2 Luftforurensning 

Generelt 
De viktigste forurensningskomponentene fra vegtrafikk er svevestøv og 
nitrogenoksider. Svevestøv, PM10 og PM 2,5, er partikler dannet ved forbrenning 
eller slitasje. Hvis svevestøvet ikke fjernes, kan det virvles opp igjen mange 
ganger, og bidra til dårlig luftkvalitet over lengre tid. 
   
Nitrogenoksider, NOx er en fellesbetegnelse for gassene NO og NO2, der NO2 er 
mest helseskadelig. NO2-konsentrasjonene er konsekvens av direkte utslipp og av 
kjemisk dannelse fra NO.  NO2 er en gass, og vil i motsetning til svevestøv lett 
kunne spres over større områder. Den har en kjemisk levetid på om lag et døgn. På 
kalde dager, med lite vind og dårlige spredningsforhold kan konsentrasjonen bli 
spesielt høy.  
 
I forslag til reguleringsplan legges over 50 % av E18 i tunnel, og trafikkmengdene 
på veg i dagen vil reduseres betydelig for lange strekninger. Dette vil ha stor 
betydning for luftkvaliteten langs E18-korridoren.  
 
Regelverk 
Ved vurdering av luftkvaliteten i et område sammenliknes målte og beregnede 
konsentrasjoner med grenseverdier i Forurensningsforskriften1, nasjonale mål for 
luftkvalitet, planretningslinjer for lokal luftkvalitet (T-1520) og 
luftkvalitetskriterier angitt av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet, se tabell 1. 

 
Forurensningsforskriften omfatter lokal luftkvalitet og er juridisk bindende. 
Maksimalkravene til konsentrasjon av de ulike komponentene i Forskriften blir 
omtalt som grenseverdier. Overskridelse av grenseverdiene flere ganger enn tillatt 
(Tabell 11) utløser krav om tiltak. 
 
De nasjonale målene for lokal luftkvalitet er mer ambisiøse enn grenseverdiene i 
Forurensningsforskriften og uttrykker en ønsket tilstand fra og med 2010. Det vil si 
at når nasjonale mål er tilfredsstilt, er også forskriftens krav overholdt. Nasjonale 
mål anbefales lagt til grunn for vurdering av arealbruk.  
 
T-1520 angir statlige anbefalinger om hvordan kommunene bør håndtere 
luftkvalitet i arealplanlegging, og skal legges til grunn ved planlegging etter plan- 
                                                      
1 Forurensningsforskriften Kapittel 7. Lokal luftkvalitet. 
http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0931.html#map019 (13.07.12) 

og bygningsloven. I T-1520 angis rød og gul sone for luftkvalitet hvor det gjelder 
særlige retningslinjer for arealbruk. 
 
Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratets anbefalte luftkvalitetskriterier angir kun 
ambisjonsnivå for luftkvaliteten, og er ikke juridisk bindende.  
 

Tabell 11: Grenseverdier og mål for luftkvalitet. Forurensningsforskriften, nasjonale mål 
og Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratets anbefalte luftkvalitetskriterier. 

Grenseverdi for luftkvalitet NO2 [μg/m3] PM10 [μg/m3] 

Midlingstid time døgn 

Gjeldende grenseverdi 1 

Antall tillatte overskridelser 
årlig 

200  
18 timer 2 

50 

30 døgn 3 

Nasjonale mål 
Antall tillatte overskridelser 
årlig  

150 

8 timer 

50 

7 døgn 

Miljødirektoratet og 
Folkehelseinstituttets anbefalte 
luftkvalitetskriterier 

100 30 

T-1520 Planretningslinjer  40 Vintermiddel 35  

7 døgn  

40 Årsmiddel 50 

7 døgn 
1 Hentet fra” FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften)”. Grense for tiltak. 
2 Dato for oppnåelse av grenseverdi: 1. januar 2010. 
3 Gjeldende fra 01.01.2016 

 
  

http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0931.html#map019
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Utslipp  
For beregning av utslipp tas det utgangspunkt i trafikkmengde (ÅDT) og hastighet 
med variasjoner i vegtrafikken på døgn-, uke- og årsbasis.  
 
Utslipp av nitrogenoksider pr. kjøretøy er nesten dobbelt så stort ved kjøring i 40 
km/t som ved kjøring i 80 km/t, og forskjellen blir enda større ved køkjøring. 
Utslippene i timene med maksimal trafikk er vesentlig større enn utslippene for 
resten av døgnet, både som en følge av at det er flere kjøretøy, og at utslipp pr. 
kjøretøy er større på grunn av redusert kjørehastighet. 
 
Figur 118 og Figur 119 viser at under morgen- og kveldsrush på E18 går 
hastigheten ned samtidig som NO2 utslippene øker. 

 
Figur 118: Hastighet i venstre felt ved Ramstad som gjennomsnitt for hele 2011. 
Hastigheten er vesentlig lavere i morgen- og ettermiddagsrushet. 

 

 
Figur 119: Beregnet utslipp av NO2 for hver time på døgnet for hverdag og helg. 
Utslippene er størst på hverdager i morgen- og ettermiddagsrushet. 

 
Utslipp er beregnet for 2015 og 2030 basert på dagens krav til nye biler og trender 
for ulike drivstofftyper i salg av nye biler og bilparkens sammensetning i 2014. 
Det er benyttet en piggdekkbruk på 15 % i vintersesongen både for 2015 og 2030. 
Utslippene av NOX og NO2 for hvert kjøretøy forventes å bli kraftig redusert fra 
2015 til 2030 på grunn av utskiftning i bilparken til kjøretøy med vesentlig lavere 
utslipp. 
 
Det er også utført spredningsberegninger for utslipp gjennom tunnelmunninger og 
luftetårn. Beregningene er utført for å fastslå når det er behov for å ventilere 
tunnelene gjennom luftetårn.  
 
Tiltak for reduksjon av utslipp 
I de senere årene har det blitt iverksatt en rekke avbøtende tiltak for å begrense 
svevestøvforurensningen. Piggdekkavgift, miljøfartsgrense og støvdemping med 
magnesiumklorid er eksempler på tiltak som har blitt innført. Tiltakene begrenser 
dannelse og oppvirvling av vegstøv. Andelen kjøretøy med piggfri dekk har økt fra 
ca. 50 % til 85 % i Oslo i løpet av relativt kort tid. En tilskuddsordning for å 
fremskynde overgangen til rentbrennende ovner for å begrense forurensningen fra 
vedfyring har også blitt iverksatt i Oslo. Samlet sett har tiltakene ført til at man de 
siste årene har klart å holde forskriftskravene for døgnmiddel og årsmiddel av 
PM10 ved målestasjonene i Oslo. 
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Forurensning fra tunnelmunninger og luftetårn 
Munningskonsentrasjon og spredning fra tunnelene er beregnet for ulike 
luftmengder gjennom munninger og ventilasjonstårn. Behov for å benytte 
tårnventilasjon er størst når det er dårlig trafikkavvikling og køkjøring. Det er 
anvendt som vurderingskriterium at NO2 konsentrasjonsbidrag fra 
tunnelmunningen ikke skal overskride 100 µg/m³ ved eksisterende bolighus. For 
Stabekklokket viser beregningene at bruk av vifter langs tunnelløpet gir 
tilstrekkelig spredning av luftforurensning fra munningen. For de øvrige tunnelene 
er det behov for å ventilere hele eller deler av tunnellufta gjennom luftetårn 
avhengig av trafikkmengder og kjørehastigheter. 
 
Luftetårn  
Ved fire tunnelmunninger vil det bli etablert luftetårn som tiltak for å redusere 
forurensningen fra tunnelene. Det kan forventes at konsentrasjonene av NO2 ved 
tunnelmunningen blir minimale ved bruk av luftetårn. Grafen i Figur 120 
illustrerer forventet konsentrasjon på bakkenivå i områdene rundt et frittliggende 
luftetårn. Beregningene forutsetter at vindretningen er tilnærmet konstant over en 
time. 
 
Betegnelsen på de ulike kurvene (blå, grønn, rød) referer til spredningsforhold og 
vindhastighet. De tre situasjonene er vist fordi det er disse som gir de høyeste 
bakkekonsentrasjonene. U3 viser konsentrasjoner ved en ustabil atmosfærisk 
sjiktning og 3 m/s vindhastighet, N3 viser en nøytral sjiktning og 3 m/s, mens N5 
viser nøytral sjiktning og 5 m/s.  
 
Grafen viser at den største konsentrasjonen oppstår i en avstand på 500-1000 m fra 
luftetårnet, avhengig av værsituasjonen. Konsentrasjonsbidraget er dog vesentlig 
lavere (under 40 µg/m3) enn grenseverdier i Forurensningsloven (200 µg /m3), 
Nasjonalt mål (150 µg/m3) og Anbefalt luftkvalitetskriterier (100 µg /m3). 
 

 
Figur 120: Konsentrasjonsnivå utslipp av nitrogenoksid på bakkenivå fra 15 m høyt 
luftetårn. Grafen viser 3 ulike værsituasjoner (ustabil og nøytrale). Grafen viser at de 
høyeste konsentrasjoner oppstår i en avstand på mellom 500-1000 m fra luftetårnet. 
Konsentrasjonsbidraget er godt under grenseverdier (200 µg/m3) og Nasjonale mål (150 
µg/m3). Luftetårn som avbøtende tiltak er tilfredsstillende. 

 

Forurensning i planområdet 
Spredning av forurensning fra veg i dagen er utført for dagens løsning med 
trafikktall for 2015 og for ferdig utbygget 1. etappe i 2030. Beregningene er utført 
for PM10 og NO2.  
 
Beregningene for dagens situasjon, dvs. 2015, viser at utbredelse av forurensning 
er større for NO2 enn for PM10. Fram til 2030 viser beregningene en vesentlig 
reduksjon av områdene belastet med høy konsentrasjon av NO2, mens 
konsentrasjonsnivåene av PM10 ikke reduseres vesentlig bortsett fra i de områdene 
der det planlegges tunneler. 
 
Reduksjonen i konsentrasjonsnivå for NO2 skyldes hovedsakelig at utslippet for 
hvert kjøretøy reduseres vesentlig. I Figur 121 – Figur 124 er utbredelse av røde og 
gule soner i henhold kriterier for NO2 og PM10 i retningslinje T-1520 vist. På 
bakgrunn av sonekartene er antall personer bosatt i gul og rød sone i 2015 og 2030 
beregnet. Resultatene fra disse beregningene er vist i tabellform nedenfor for 
delområder og for hele beregningsområdet. 
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Tabell 12: Antall beboere i gul og rød sone for dagens og framtidig situasjon med ny E18 
(NO2 og/eller PM10) 

Område* Dagens Fremtidig 
Gul sone Rød sone Gul sone Rød sone 

1.Lysaker 32 7 0 0 
2.Fornebu-
Stabekk 

2717 1457 593 131 

3.Strand 611 247 41 0 
4.Høvik 613 275 80 0 
5.Ramstadsletta 1182 568 400 181 
8.Gjønnes 1270 821 160 3 
Totalt 6425 3375 1274 315 

* Områdeinndelingen for luftforurensning avviker noe fra parsellinndelingen vist i Figur 
22. Områdeinndelingen for beregningene er vist på kart på de neste sidene 

 

Tabell 13: Antall beboere i gul og rød sone for dagens og framtidig situasjon, NO2 

Område Dagens Fremtidig 
Gul sone Rød sone Gul sone Rød sone 

1.Lysaker 32 7 0 0 
2.Fornebu-
Stabekk 

2717 1457 282 104 

3.Strand 611 247 8 0 
4.Høvik 613 275 0 0 
5.Ramstadsletta 1182 568 88 0 
8.Gjønnes 1270 821 160 3 
Totalt 6425 3375 538 107 

 

Tabell 14: Antall beboere i gul og rød sone for dagens og framtidig situasjon, PM10 

Område Dagens Fremtidig 
Gul sone Rød sone Gul sone Rød sone 

1.Lysaker 1 0 0 0 
2.Fornebu-
Stabekk 

681 647 593 131 

3.Strand 316 162 41 0 
4.Høvik 244 51 80 0 
5.Ramstadsletta 288 406 400 181 
8.Gjønnes 43 0 57 0 
Totalt 1573 1266 1171 312 

 

Konklusjon  
De gjennomførte spredningsberegningene viser at i forhold til planretningslinjer 
for luftkvalitet er forekomst av gule og røde soner bestemt av forurensning av NO2 
i 2015. Fram til 2030 reduseres utslippene av NOX og NO2 vesentlig, og i 2030 er 
forekomst av gule og røde soner bestemt av forurensning av PM10 (svevestøv). 
Utslipp av svevestøv vil ikke reduseres merkbart dersom bruk av piggdekk ikke 
reduseres. I beregningene er det forutsatt at bruk av piggdekk holder seg på dagens 
nivå på 15 %.  
 
Antall personer som er bosatt i gul og rød sone reduseres vesentlig fra 2015 til 
2030. Dette skyldes både nedgang i utslipp av nitrøse gasser og at store deler av 
E18 legges i tunnel. Støvdempende tiltak som salting og vasking vil kunne 
redusere konsentrasjonsnivået av PM10, da oppvirvling av vegstøv utgjør mer enn 
90 % av utslippet når konsentrasjonsnivået er høyt.  
 
Tiltak som køprising vil kunne føre til redusert trafikk i de timene på døgnet som 
har den største trafikken, noe som vil kunne øke framkommelighet og føre til bedre 
trafikkavvikling (høyere hastighet) i rushtiden. Effekt på utslippet av et slikt tiltak 
vil være redusert utslipp av nitrøse gasser, men økt utslipp som følge av 
oppvirvling av vegstøv. Tiltak som reduserer den samlede trafikkmengden 
tilstrekkelig (økte avgifter for passering, bedre omkjøringsmuligheter) vil gi 
reduksjon av både PM10 og NO2. 
  



1:14000

Statens vegvesen

DatoRev. Erstatning - endring

Rev:Tegn.  nr:

Saksb:

Bru nr:

Godkj./sign:

Godkj./sign.Kontr.Tegn. av

Kontr:

Tegn. av: Dato:

Målestokk (A3):

Kontrakt:

Kildefil:

Produsert av:

Prosjektnr:

Arkiv nr: 111255

Knut GløersenE18 Lysaker - Ramstadsletta
Reguleringsplan

Saknr.

SJS

TBL

MAC

01.03.2016

0

11.05.20160 Forslag reguleringsplan SJSTBLMAC

Område 1Område 2Område 3Område 4Område 5

Område 8

Dagens situasjon

Luftforurensning: NO2
Trafikktall i år: 2015
Beregningshøyde: 1,0 m
Midlingstid: Vinter/År

Anbefalte grenseverdier (T-1520)
NO2 i µg/m³

> 40 (årsmiddel)
> 40 (vintermiddel)

Tegnforklaring
Område

Bolig

Andre Bygg

Undervisningsbygg

Veg

Støyskjerm
X251

Luftforurensning
Dagens situasjon - NO2 - T-1520

Figur 121: Luftsoner 2015, NO2 dagens situasjon



1:14000

Statens vegvesen

DatoRev. Erstatning - endring

Rev:Tegn.  nr:

Saksb:

Bru nr:

Godkj./sign:

Godkj./sign.Kontr.Tegn. av

Kontr:

Tegn. av: Dato:

Målestokk (A3):

Kontrakt:

Kildefil:

Produsert av:

Prosjektnr:

Arkiv nr: 111255

Knut GløersenE18 Lysaker - Ramstadsletta
Reguleringsplan

Saknr.

SJS

TBL

MAC

01.03.2016

0

11.05.20160 Forslag reguleringsplan SJSTBLMAC

Område 1Område 2Område 3Område 4Område 5

Område 8

Fremtidig situasjon

Luftforurensning: NO2
Trafikktall i år: 2030
Beregningshøyde: 1,0 m
Midlingstid: Vinter/År

Anbefalte grenseverdier (T-1520)
NO2 i µg/m³

> 40 (årsmiddel)
> 40 (vintermiddel)

Tegnforklaring
Område

Bolig

Andre Bygg

Undervisningsbygg

Veg

Støyskjerm
X262

Luftforurensning
Fremtidig situasjon - NO2 - T-1520

Figur 122: Luftsoner 2030 NO2  f remtidig situasjon



1:14000

Statens vegvesen

DatoRev. Erstatning - endring

Rev:Tegn.  nr:

Saksb:

Bru nr:

Godkj./sign:

Godkj./sign.Kontr.Tegn. av

Kontr:

Tegn. av: Dato:

Målestokk (A3):

Kontrakt:

Kildefil:

Produsert av:

Prosjektnr:

Arkiv nr: 111255

Knut GløersenE18 Lysaker - Ramstadsletta
Reguleringsplan

Saknr.

SJS

TBL

MAC

01.03.2016

0

11.05.20160 Forslag reguleringsplan SJSTBLMAC

Område 1Område 2Område 3Område 4Område 5

Område 8

Tegnforklaring
Område

Bolig

Andre Bygg

Undervisningsbygg

Veg

Støyskjerm

Anbefalte grenseverdier (T-1520)
Maks 7 overskridelser
PM10 i µg/m³

> 35
> 50

Dagens situasjon

Luftforurensning: PM10
Trafikktall i år: 2015
Beregningshøyde: 1,0 m
Midlingstid: 1 Døgn

X256

Luftforurensning
Dagens situasjon - PM10 - T-1520

Figur 123: Luftsoner 2015, PM10 dagens situasjon



1:14000

Statens vegvesen

DatoRev. Erstatning - endring

Rev:Tegn.  nr:

Saksb:

Bru nr:

Godkj./sign:

Godkj./sign.Kontr.Tegn. av

Kontr:

Tegn. av: Dato:

Målestokk (A3):

Kontrakt:

Kildefil:

Produsert av:

Prosjektnr:

Arkiv nr: 111255

Knut GløersenE18 Lysaker - Ramstadsletta
Reguleringsplan

Saknr.

SJS

TBL

MAC

01.03.2016

0

11.05.20160 Forslag reguleringsplan SJSTBLMAC

Område 1Område 2Område 3Område 4Område 5

Område 8

Tegnforklaring
Område

Bolig

Andre Bygg

Undervisningsbygg

Veg

Støyskjerm

Anbefalte grenseverdier (T-1520)
Maks 7 overskridelser
PM10 i µg/m³

> 35
> 50

Fremtidig situasjon

Luftforurensning: PM10
Trafikktall i år: 2030
Beregningshøyde: 1,0 m
Midlingstid: 1 Døgn

X267

Luftforurensning
Fremtidig situasjon - PM10 - T-1520

Figur 124: Luftsoner 2030, PM10  fremtidig situasjon



 

134 

6.3 Landskapsbilde og bybilde  

Samlet vurdering 
På strekninger der ny E18 ligger i dagen, vil vegen stort sett følge eksisterende 
vegkorridor. Utvidelse av vegen med egen bussveg og sykkelveg samt nye kryss 
vil medføre større arealbeslag. I optimaliseringen er det vektlagt at veganlegget får 
en mest mulig enkel og stram linjeføring og en kompakt utforming av 
kryssområder med av-/påkjøringsramper lavt i terrenget for å bli minst mulig 
dominerende. Det er lagt vekt på en helhetlig arkitektonisk utforming av 
tunnelportaler, støttemurer, støyskjermer og annet veganlegg.  

Lysaker - Alexandragården 
Omlegging av Vollsveien og ny bussveg vil medføre store terrengmessige inngrep 
i kollen vest for Lysaker terminal. Det er lagt vekt på en helhetlig utforming av 
hele området tilpasset et urbant miljø. Hovedsykkelvegen på bru gjennom området 
er gitt en god utforming og kan bli et identitetsskapende element i området. 
 
Tunnelportalen for bussvegen nord for Prof. Kohts vei, med rundkjøring i kryss 
med Gamle Drammensvei, blir dominerende i et område med eldre 
villabebyggelse. God terrengforming og grøntarealer demper den visuelle 
virkningen. Bussbrua ut mot E18 ligger mellom næringsbygg som har en skala 
som tåler nærføring av veganlegget. 

Stabekklokket - Vestre lenke 
Lengre miljølokk over E18 gir mulighet for en bedre sammenheng i landskapet på 
tvers av vegkorridoren og et mindre eksponert veganlegg. Terrenget på miljølokket 
gir en bedre tilpassing til sideterrenget langs denne strekningen.  
 
Sanering av boligområder nord for E18 har et potensiale for ny landskapsforming 
og eventuell ny bebyggelse.  
 

 
Figur 125: Oversikt Stabekklokket sett mot vest. Store vegetasjonsarealer vil gi området et 
grønt preg. 

Strand 
Ved Kveldsro terrasse vil nytt veganlegg gi inngrep i terrenget på begge sider av 
dagens veg. Granittmuren langs vegen blir revet og erstattet med en ny granittmur 
plassert lengre nord. Hus på begge sider av vegen må rives, men de mest 
bevaringsverdige husene blir stående. Nytt miljølokk ved Kveldsro terrasse vil 
knytte sammen terrenget på begge sider av vegkorridoren. Det blir store 
vegetasjonsarealer langs bussvegen og over tunnelportalen som vil gi området et 
grønt preg. 
 
Tunnelutløp for Bærumsdiagonalen og lokalvegen blir samlet i en tunellportal.  
Tunnelportalen har en helhetlig linjeføring og en arkitektonisk utforming som gir 
byggverket en egen karakter. 
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Figur 126: Fremtidig situasjon. Miljølokk ved Kveldsro terrasse sett østover mot ny 
gangbru. På miljølokket vil det være bussveg med holdeplasser, hovedsykkelveg og 
gangforbindelser. Lokket gir mulighet for et sammenhengende terreng og grøntdrag på 
siden av bussvegen. Tiltaket vil i dette området være bedre tilpasset stedets form og 
omgivelsenes skala.  

Høvik 
På strekningen mellom Strand og Høvik vil fjerning av motorvegen og etablering 
av en ny lokalveg med 1+1 felt og grønne rabatter gi en grønnere og mer bymessig 
utforming av veganlegget. Egen bussveg og hovedsykkelveg langs lokalvegen 
fører imidlertid til at det ikke blir reduksjon av den totale bredden på veganlegget.  
 
Gjennom Høvik legges veganlegget så langt mot nord at eksisterende anlegg på 
sørsiden av dagens E18 ikke blir berørt. Tiltakets utforming og betydelig 
trafikkreduksjon vil styrke Høvik som senterområde og muliggjøre ny 
boligbebyggelse. Bussvegen på bru sikrer sammenheng i landskapsrommet og 
visuell kontakt mellom stasjonsområdet og sørsiden av lokalvegen. 

 
Figur 127: Fremtidig situasjon ved Høvik sentrum sett østover. E18 ligger under bakken, 
mens lokalveg, hovedsykkelveg og bussveg følger dagens E18. Parallelt fortau langs 
sykkelvegen frem til Myrvollveien. Tiltakets utforming og betydelig trafikkreduksjon vil 
kunne styrke Høvik som senterområde. 

 

 
Figur 128: Bussvegen på bru sikrer sammenheng i landskapsrommet og visuell kontakt 
mellom stasjonsområdet og sørsiden av lokalvegen. Her sett fra Markalleen mot sør 

 
 



 

136 

Ramstadsletta 
Vegkorridoren vil beslaglegge arealer som i dag består av nærings- og 
boligbebyggelse. Større del av landskapsrommet vil transformeres til et 
veglandskap. Øst for Solvikveien vil arealet på Ramstadsletta kunne utvikles som 
et nytt utbyggingsområde. Området vil kunne få en bedre struktur og helhetlig 
utforming enn dagens situasjon. 
 
E18 vil ligge lavt i terrenget, og sammen med høye støyskjermer vil dette redusere 
innsyn til veganlegget. Terrenget fylles opp mot støyskjermen på utsiden for å 
dempe høyden på skjermen, og sammen med vegetasjonsbelter på begge sider av 
E18 vil dette dempe den visuelle virkningen av vegen og skape en buffer til 
områdene på begge sider.  
 

 
Figur 129: E18 vil ligge lavt i terrenget, sammen med høye støyskjermer vil dette redusere 
innsyn til veganlegget. Terrenget fylles opp mot støyskjermen på utsiden for å dempe 
høyden på skjermen. Her sett fra bru over til Ramstadsletta. 

 

Gjønnes 
Tunnelpåslaget for Bærumsdiagonalen vil ligge nordvest for eksisterende 
rundkjøring i ett nivå lavere enn dagens Bærumsveien, og vil knytte seg til 
Bærumsveien med en ny rundkjøring ca. 150 meter vest for dagens rundkjøring.  
Tunnelpåslaget ligger lavt i terrenget og vil eksponeres lite mot omgivelsene. 
Veganlegget vil bli noe mer arealkrevende, men vil stort sett underordne seg 
landskapets hovedform. 
 
Veganlegget vil beslaglegge grusbane og grøntområde på østsiden av Gjønnes 
idrettshall. Høyere terreng med frodig vegetasjon rundt området vil dempe 
eksponeringen av veganlegget. Luftetårnet som er plassert mellom Høvikveien og 
Bærumsveien, vil bli dominerende i landskapet.  
 

 
Figur 130: Oversikt over tiltaket på Gjønnes sett fra sør 
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Reiseopplevelse 
 

 
Figur 131: Fremtidig situasjon på Ramstadsletta. E18 senkes i terrenget, men følger 
dagens trasé før vegen går i tunnel vest for Høvik kirke. Høvik kirke kan så vidt skimtes når 
man kjører i østgående retning. Høye støyskjermer reduserer utsynet til omkringliggende 
områder. 

Tunnelstrekningene fører E18 utenom bebyggelse og grøntområder, og reduserer 
muligheten for visuell kontakt til referansepunkter som Høvik kirke.   
 
Høye støyskjermer langs dagstrekningene vil redusere utsynet til omkringliggende 
områder. Dette svekker opplevelseskvaliteten på strekningen sammenliknet med 
eksisterende veg. 
 
Lokalvegen vil ha redusert hastighet og dimensjon, og mulighet for en mer 
bymessig utforming med grønne rabatter. Dette vil virke positivt inn på 
reiseopplevelsen langs lokalvegen. 
 
Bussveg følger i hovedsak eksisterende vegkorridor, og bussreisende vil få en 
reiseopplevelse tilnærmet lik referansesituasjonen. 

6.4 Nærmiljø og friluftsliv  

Samlet vurdering 
Planforslaget legger vekt på å redusere dagens miljøulemper langs E18 og 
tilrettelegge for stedsutvikling på Lysaker, Fornebu og Høvik.  
 
På tunnelstrekningene for ny E18 vil miljøbelastningen for tilgrensende nærmiljø 
bli redusert. Mindre trafikkerte lokalveger vil gi mindre barrierer, økt 
tilgjengelighet og trygghetsfølelse for myke trafikanter. Det blir økt trafikk på 
noen lokalveger som for eksempel Bærumsveien fra Haslum til Gjønnes. 
 
På strekninger der ny E18 ligger i dagen, vil vegen følge eksisterende trasé. 
Utvidelse av vegkorridoren vil innebære arealbeslag og E18 som barriere vil bli 
forsterket.  Dette gjelder hovedsakelig ved Fornebukrysset, foran NC-bygget og på 
Ramstadsletta.  
 
Det vil bli etablert støyskjermer langs dagstrekningene slik at de aller fleste 
nærmiljøområdene vil få mindre støy enn i dag. 
 
Veganlegget vil innebære innløsing av boliger som vil påvirke gjenværende 
boligmiljø. De aller fleste boligene som blir innløst ligger nær dagens veg og er 
sterkt belastet med støy og luftforurensing.  
  
Ny E18 og spesielt etablering av Bærumsdiagonalen i tunnel til Gjønnes vil avlaste 
gjennomgangstrafikken i Østre Bærum og gi positiv virkning på nærmiljøområder 
langs lokalvegene ved redusert gjennomgangstrafikk. 

Stabekklokket og Vestre lenke 
Miljølokket vil sikre trygg gang- og sykkelforbindelse i grønne omgivelser på tvers 
av E18-korridoren. Sammen med ny hovedsykkelveg og nytt gang- og 
sykkelvegnett til Fornebu blir det økt tilgjengelighet og reduserte barrierer mellom 
viktige målpunkter som Lysaker, Stabekk og Fornebu. 
 
Innløsing av boliger på begge sider av E18-korridoren medfører endring for 
gjenværende nærmiljø.   
 
Ballbanen på Tjernsmyr vil bli mindre attraktiv ved etablering av bussbru som 
medfører arealbeslag og økt støy for brukerne av ballbanen. Grøntarealene på og 
ved Stabekklokket har potensial for nærmiljøaktiviteter, som f. eks ny ballbane. 
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Strand 
Miljølokket ved Kveldsro terrasse og E18 i tunnel gir redusert støy og 
luftforurensing.  En nedskalering av lokalvegens dimensjon til 2 felt og bymessig 
utforming med grønne rabatter, samt betydelig trafikkreduksjon, vil styrke Strand 
som boligområde. 

Høvik 
Lokalvegen med redusert dimensjon, trafikk og hastighet og en utforming bedre 
tilpasset stedet, styrker Høvik som et attraktivt lokalsenter.  Hovedsykkelveg langs 
sørsiden av vegen gir økt tilgjengelighet for syklister mellom Lysaker, Fornebu, 
Strand og Høvik. På Høvik vil bussvegen delvis på bru redusere barrierevirkningen 
og sikre bedre tilgjengelighet mellom senterområdet og stasjonen.  

Ramstadsletta 
E18 er senket i terrenget og det er planlagt høye støyskjermer på begge sider av 
vegen. Dette har gitt redusert trafikkstøy i tilgrensende områder i forhold til dagens 
situasjon.  E18 som barriere vil bli forsterket på grunn av en større bredde på 
veganlegget, men tilgjengelighet på tvers, på bru over E18, blir i samme område 
som i dag. I etappe 2 vil det bli tilgjengelighet på tvers av korridoren på miljølokk 
ved tunnelportalen til Sandvikatunnelen.  
 
Innløsing av boliger vil endre nærmiljøet for gjenværende beboere, men 
bruksmulighet som nærmiljøområde vil ivaretas. 

Gjønnes 
Veganlegget vil bli mer arealkrevende enn referansesituasjonen og beslaglegge 
grusbane og grøntområde på østsiden av Gjønnes idrettshall. Grusbanen vil få ny 
plassering i nærområdet. Tiltaket vil forøvrig ikke endre områdets bruksmuligheter 
som nærmiljøområde. 
 
 
 
 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Vurdering av konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i planområdet er gjort 
på bakgrunn av befaring oktober 2015 og eksisterende registreringer i Askeladden 
(Riksantikvarens database for kulturminner) og Bærum kommunes Miljøatlas. 
Innenfor de ulike delområdene ligger det mange kulturminner og kulturmiljøer, 
men det er her beskrevet de som vil bli mest berørt av tiltaket. Se temanotat KU-
101 for verdivurdering og en mer utfyllende beskrivelse av kulturmiljøene i de 
ulike delområdene. I kulturminnenotatet foreslås flytting eller gjenbruk av 
bygningsdeler for enkelte av kulturminnene der tiltaket medfører riving.  

Lysaker – Stabekk 
Delområdet omfatter Klavenessbygget, bevaringsverdig bygningsmiljø i Solliveien 
48 og 55 ved Lysaker stasjon, Tandbergbygget og Alexandragården, samt 
bygninger i Fagerhøy terrasse 9/11. Det er et kjent arkeologisk løsfunn – en øks – 
fra området. Funnstedet er ved Solliveien, og har status uavklart i Askeladden (id 
81404).  
 

 
 
Klavenessbygget vil ikke berøres direkte av tiltaket. Økt nærføring og veganlegg i 
flere nivåer gir uheldige visuelle virkninger for Tandbergbygget og 
Alexandragården. Bolighus og dukkestue i Fagerhøy Terrasse 11 (gnr/ bnr 40/51) 
som er regulert til bevaring, berøres ikke direkte av tiltaket, men innebærer noe 
arealbeslag sørøst for eiendommen. Ny planskilt gang- og sykkelforbindelse som 
føres over tunnelportalen kan bli visuelt dominerende i kulturmiljøet.  
 
Planforslaget medfører riving av SEFRAK-registrert bolig i Solliveien 48. 
Bolighuset er typisk for sin tid, og fremstår som godt vedlikeholdt og med høy 
grad av opprinnelighet.  
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Eiendommen Solliveien 50 sikres bevaring med hensynssone H570 i 
reguleringsplanen. 
 
Kulturmiljøet Solliveien 55 består av et hovedhus og et uthus. Særlig 
hovedbygningen er godt ivaretatt, og har en eksponert beliggenhet mot Lysaker 
stasjon i dag. Bygningene er del av et større, sammenhengende kulturmiljø kalt 
«Gamle Drammensvei», som har nasjonal verdi. Kulturmiljøet strekker seg helt fra 
Sandvika til Lysaker, langs det som opprinnelig var Gamle Drammensvei. 
 
Veganlegget i dette området utgjør en utvidelse av det moderne Lysaker som står i 
sterk kontrast til skala og struktur i det sammenhengende kulturmiljøet langs 
«Gamle Drammenvei».  
 

  
Figur 132: Solliveien 55 til venstre og Solliveien 48 til høyre. 

Nytt veganlegg berører eiendommen Solliveien 55 i stor grad. Inngrepet i 
eiendommen blir så stort at både hovedhus og uthus foreslås revet.  
 
Bærum kommune jobber med planer om en mer bymessig utvikling av Lysaker. 
Kommunen ønsker å se på en helhetlig plan for utforming av stedet uten for mange 
fastlagte løsninger på sidearealene til nytt veganlegg med tilhørende tiltak. 
 
 
 
 

Stabekk - Strand 

 
 
Tiltaket vil medføre inngrep i høyderyggen mellom E18 og Fornebu, og riving av 
boliger med liten antikvarisk verdi på begge sider av dagens veg. Tiltaket vil også 
medføre tap av kulturhistoriske verdier i kulturmiljøet på Fornebu. En hangar fra 
siste verdenskrig rives. Meldepliktig bygning i Boyes vei vil få økt nærføring.  

Strand – Høvik 
 

 
 
Flere bygninger i Kveldsro terrasse er regulert til bevaring. Kveldsrosvingen 4 har 
en karakteristisk og eksponert beliggenhet ut mot vegen, mens bygningsmiljøet i 
Kveldsrosvingen 1 har stort etterslep på vedlikehold. Sør for E18 finner vi 
kulturmiljøer med høy arkitektonisk og autentisitets-verdi. Husene er fra 
århundreskiftet og er alle registrert i SEFRAK. Flere har høy egenverdi. Holtet 14 
fremstår som særlig særpreget og godt bevart. Vest for Holtet 14 ligger flere større 
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villaer, deriblant Drammensveien 410 og 416. For sistnevnte er både bebyggelse 
og hageanlegg registrert med høy kulturhistorisk verdi.  
 

   
Figur 133: Kveldsrosvingen 4 til venstre og Kveldsro terrasse 12 til høyre. 

   
Figur 134: Holtet 14 til venstre og "Fredheim" til høyre.  

Breddeutvidelse av veganlegget medfører tap av kulturminner, og nærføring på 
begge sider av dagens veg; Kveldsrosvingen 4 og 1 samt kulturminne i Kveldsro 
terrasse, Holtet 14 og Drammensveien 410 vil måtte rives. Luftetårn, tunnelportal 
og veganlegg i flere nivåer vil være visuelt dominerende. Miljølokket ved 
Kveldsro terrasse vil redusere barrierevirkningen noe i området.  
 
For Kveldsrosvingen 4 foreslås flytting til Kveldsro Terrasse som avbøtende tiltak. 

Høvik 
Innenfor delområdet er det vist til tre kulturmiljøer av høy verdi; Av disse vil 
Høvik kirke bli mest berørt av tiltaket. Høvik kirke (1898) er bygd i 
engelskinspirert nygotikk. Kirkens strategiske beliggenhet gjør den til et viktig 
landemerke i kommunen. Biblioteket ved siden av kirken ble bygget i 1972 og er 
et godt eksempel på vellykket tilpasningsarkitektur. Til sammen utgjør dette et 
område med nasjonal kulturhistorisk verdi.  
 

 
 
Nedbygging av E18 til lokalveg er positivt for stedets karakter. Luftetårn og 
hovedsykkelveg nær kirken vil kunne virke visuelt forstyrrende og svekke 
opplevelsen av Høvik kirke som kulturminne og landemerke. Hovedsykkelvegen 
vil medføre fjerning av eksisterende vegetasjon, som i dag har en skjermende 
virkning mellom kirken og veganlegget.  
 

   
Figur 135: Hovedsykkelvegen medfører at kirken får en mer eksponert beliggenhet ut mot 
lokalvegen enn i dag.  

 
Bru over E18 i forlengelsen av Kirkeveien vil også kunne virke visuelt 
forstyrrende på kirken sett fra vest. Terrengforming og vegetasjonsetablering 
demper den visuelle virkningen. 
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Ramstadsletta 
 

 
 
Veganlegget flyttes nordover og utvides med blant annet egen bussveg. Tiltaket 
medfører riving av flere bygninger med antikvarisk verdi: Et boligområde på 
Ramstadsletta med blokker og rekkehus med liten til middels verdi, samt to 
registrerte bygninger og en rekke uregistrerte bygninger med antikvarisk verdi i 
Henry Lehres vei, blant annet to velholdte tømmerhus i nr. 33 og 37. Henry Lehres 
vei består av flere hustyper med klassisk materialbruk og detaljeringsnivå.  
 
Kirkeveien 1 er en husmannsplass under Søndre Høvik gård. Dette miljøet, kalt 
«Holtet» (SEFRAK-ID 02190012018) er vurdert som bevaringsverdig i 
kommunens miljøatlas, og er et kulturmiljø som vurderes av kommunen. 
Kirkeveien 1 og 2   (bevaringsverdig bygning) blir revet . Det omkringliggende 
området blir endret. 
 
I Ramstadsletta 6, 10 og 20 ligger det småhusbebyggelse oppført mellom 1920 og 
1940 med antikvarisk interesse som blir revet.  
 
Kunstverket «Refleksbil» på støyskjerm på dagens E18 må tas ned, men kan flyttes 
til en annen del av strekningen. En mulig plassering er ved Alexandragården.  
 
Bru til Ramstadsletta og noe heving av Sandviksveien vil kunne virke visuelt 
forstyrrende på boligene i Sandviksveien 46-56, men medfører ikke noen direkte 
fysiske inngrep i bygningene som har antikvarisk verdi. Situasjonen for øvrig vil 
bli bedre for disse boligene, ved at veganlegget blir flyttet noe lengre mot nord og 
at det etableres en grønn buffersone. 

 
 
 

 
Figur 136: Holtet (Kirkeveien 1) er en av bygningene med antikvarisk verdi , som blir 
revet. (Foto: Google maps) 

 

Gjønnes 
Tiltaket vurderes ikke til å berøre kulturminner eller kulturmiljøer på Gjønnes.  
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6.6 Naturmiljø  

Planområdet 
Størstedelen av E18-korridoren gjennom Bærum går gjennom nedbygde arealer 
hvor boliger, veger og næringsbygg dominerer.  Berggrunnen i området er kalkrik, 
noe som gir svært gunstige levekår på de ikke-nedbygde restområdene. Disse 
områdene kan derfor inneha en artsrik flora og fauna, oftest med svært spesielle 
naturfaglige kvaliteter, og arter som kan være sjeldne på landsbasis. På strekningen 
Lysaker til Ramstadsletta og Gjønnes er det kun ett område med innslag av 
vegetasjon med naturlig preg, Lysakertjern (Tjernsmyr). Her er det fortsatt noe 
intakt myr og rik sumpskog. Det er ikke registrert naturtypelokaliteter eller 
artsforekomster av spesiell verdi innenfor plan- og influensområdet forøvrig. 

Delområde Lysaker vest – Alexandragården 
 
Naturtypelokaliteten Lysakertjern (Tjernsmyr) er registrert innenfor plan- og 
influensområdet. I Miljødirektoratets database «Naturbase» 
(http://kart.naturbase.no/) er lokaliteten gitt en avgrensning som nå i vestre del bl.a. 
omfatter en idrettsplass samt plenarealer.  
 
Lokaliteten er et våtmarksområde som sentralt i den østre delen består av et lite 
næringsrikt tjern omgitt av rikmyr. Vestover går lokaliteten over i rik sumpskog og 
delvis varmekjær edellauvskog. Det er tidligere registrert nærmere 20 rødlistede 
arter på lokaliteten, men en del av funnene er gamle, og noen av artene kan ha gått 
ut. Det er likevel sannsynlig at lokaliteten kan inneha et betydelig antall rødlistede 
arter, bl.a. er det fortsatt store forekomster av den rødlistede bregnen myrtelg (EN 
= sterkt truet) på lokaliteten. Lokaliteten er vurdert til å ha stor verdi med tanke på 
naturmiljø. 
 
Lokaliteten er påvirket av tidligere senkning/grøfting, gjengroing og eutrofiering 
gjennom tilførsel av næringsstoffer, samt av nedbygging. Lokaliteten er omgitt av 
veger og andre utbygde arealer. I østenden går det en gangveg, delvis i bru, over 
våtmarksområdet. I vest går det en sti gjennom lokaliteten, og vest for stien er 
lokaliteten sterkt preget av slitasje. Lokaliteten er også preget av noe forsøpling. På 
sørsiden er det fylt ut masser i forbindelse med etablering av næringsbygg og 
parkeringsplasser, og ytterligere utbyggingsaktivitet foregår inn mot grensa for 
lokaliteten. Lysakertjern er likevel fortsatt en svært viktig naturtypelokalitet, men 
har vært, og er fortsatt under stort press med hensyn til inngrep.  
 

 
Figur 137: Naturtypelokalitet Lysakertjern (Tjernsmyr). Opprinnelig strakk lokaliteten   
seg lengre vestover, som gjengitt i naturbase, men den vestligste delen er nå 
grøntanlegg/idrettsplass og grøftet, slik at de naturfaglige verdiene er sterkt redusert i 
denne delen.  

 

 
Figur 138. Tiltaket gir ytterligere utfylling og arealbeslag i naturtypelokaliteten, og  
arealet av lokaliteten er redusert i forhold til opprinnelig avgrensning i Naturbase          
(Jf.  http://kart.naturbase.no/). Anleggsgrense er vist med blå stiplet strek. 

http://kart.naturbase.no/
http://kart.naturbase.no/
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Tiltaket innebærer en utfylling i kanten av lokaliteten på nordsiden, samt at traséen 
for kollektivtrafikk og hovedsykkelveg skjærer skrått gjennom vestre del av 
lokaliteten som fortsatt innehar en del naturfaglige verdier.  

Nytt veganlegg med anleggsområde må beslaglegge minst mulig areal. Rigg- og 
deponiområder må i den grad det er teknisk mulig legges utenom 
naturtypelokaliteten og arealer med naturpreget vegetasjon. Det må iverksettes 
tiltak for å begrense inngrepene i lokaliteten mest mulig, for eksempel ved 
spunting mot veganlegg som berører lokaliteten.  

Avrenning fra vegbane vil fanges opp av drenasjesystemet, slik at ikke vegsalt og 
annen forurensning fra vegen tilføres området. Avrenning fra hovedsykkelveg 
med fortau og gang-/sykkelveg antas å utgjøre relativt små mengder med 
salt, og vil i hovedsak tas opp i vegfyllingen. Ved snøbrøyting må ikke snø 
deponeres i lokaliteten. 
 
Nær lokaliteten må kun rene masser fri for frø/plantedeler fra fremmede skadelige 
(svartelistede) arter benyttes for å unngå utilsiktet spredning til lokaliteten. 

Fremmede arter 
Langs E18 i hele planområdet er det registrert et stort antall lokaliteter for 
fremmede skadelige arter, hvorav mange i kategoriene HI (=høy risiko) og SE (= 
svært høy risiko). Arter som kan gjøre betydelig skade (svartelistearter) i 
våtmarker som Lysakertjern kan tilføres området via masser til fyllinger osv.  
Spesielt kjempespringfrø (SE-svært høy risiko) og park-/kjempeslirekne(SE) kan 
invadere og danne masseforekomster i slike fuktige miljøer. Arter som 
kanadagullris (SE), kjempebjørnekjeks (SE) og kanskje lupiner (SE) kan også være 
arter som kan invadere (deler av) en slik lokalitet.  Disse artene er ikke registrert 
som spesielt vanlige i planområdet, men kan raskt etablere seg hvis forholdene 
ligger til rette. Alaskakornell (SE) er for øvrig allerede til stede, og kan danne tette 
kratt som «underskog» i slik fuktig lauvskog. Det er spesielt i anleggsfasen at det 
er vesentlig å gjennomføre tiltak for å unngå ytterligere spredning av slike arter, se 
kap. 6.8.8. 
 
Lysakertjern er et våtmarksområde, omgitt av mer eller mindre tett, fuktig skog. 
Arter som vanligvis sås inn på vegkanter er arter tilpasset et tørt og lysåpent klima, 
og vil normalt ikke kunne invadere og utkonkurrere naturlig forekommende arter i   
Tjernsmyr/Lysakertjern – lokaliteten. Frøblandinger kan imidlertid inneholde 
uønskede arter, og dette må sjekkes før tilsåing. 
 

Øvrige delområder 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier på de øvrige delstrekningene, og 
delstrekningene tillegges liten verdi med tanke på naturmiljø. 
 

6.7 Vannmiljø  

Dette er et urbant område med få vassdragskryssinger. Lysakerelva er utenfor 
planområdet i øst og Sandvikselva er utenfor planområdet i vest. Det er kun ett 
vassdrag som krysser planområdet; Stabekken som munner ut på østsiden av 
Solvikbukta innenfor Høvikodden. Størstedelen av vassdraget er imidlertid lukket, 
det er kun området rundt Tjernsmyr (Lysakertjern), samt enkelte partier nedstrøms 
dette, som er åpent. Alle de åpne områdene ligger oppstrøms planområdet og blir 
således ikke påvirket av ny veg. 

6.8 Konsekvenser i anleggsperioden  

6.8.1 Trafikale konsekvenser 

Det er utarbeidet en egen rapport om anleggsgjennomføringen, se også kapittel 
5.3.16 om anleggsgjennomføring.  

Trafikalt vil antall felt og feltbruken på E18 være den samme som i dag også i 
anleggsperioden. Hastigheten vil imidlertid stedvis bli satt ned til 50 eller 60 km/t 
på grunn av endret kurvatur. Dette vil føre til litt lengre reisetid når det ikke er kø 
og hastigheten kunne ha vært 80 km/t. I rushtimene vil den reduserte fartsgrensen 
ha svært liten betydning fordi farten likevel er lav på grunn av kø. 

I anleggsperioden vil det være de samme kryssene på E18 med unntak av krysset 
på Strand som vil utgå. Trafikken som skulle benyttet dette krysset må i stedet 
benytte kryssene enten på Høvik eller på Lysaker. Dette vil føre til noe endret 
kjøremønster på lokalvegene. 

Trafikken på lokalveger forøvrig vil i all hovedsak bli som i dag, men en skal ikke 
se bort fra at noen trafikanter vil velge andre kjøreruter enn E18. 

Varighet av de ulike anleggsarbeidene 
De ulike delene av veganlegget åpnes for trafikk etter hvert som de blir ferdige. 
Regnet fra anleggsarbeidene starter og fram til de de viktigste milepelene, er 
varighetene anslagsvis som angitt nedenfor: 
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Den første mindre omleggingen av E18 (ved 
Oksenøyveien) 4 mnd 
Vestgående E18 flyttes til ny provisorisk trasé på 
Stabekk 8 mnd 
Trafikken på Vollsveien flyttes til ny trasé 2 år 2 mnd 
Trafikk på E18 settes på i vestgående løp i 
Høviktunnelen 2 år 10 mnd 
Trafikk settes på Bærumsdiagonalen 
E18 går under Stabekklokket i begge retninger og trafikk 
på E18 settes på i østgående løp i Høviktunnelen 3 år 7 mnd 
Trafikk settes på samleveg på Stabekk og Vestre lenke 4 år 3 mnd 
Fornebukrysset, Sandviksveien, lokalvegen Strand-
Ramstadsletta og resten av anlegget åpnes Nesten 5 år 

6.8.2 Gang- og sykkelveger 

Gang- og sykkelveger vil i all hovedsak bli opprettholdt i anleggsperioden. Bare 
noen få av disse blir direkte berørt. Dette gjelder hovedsakelig kryssinger over 
eller under dagens E18 på følgende steder: 

• Undergang under E18 ved Oksenøyveien. Denne tenkes erstattet med 
provisorisk bru. 

• Fotgjengerbru over E18 ved Holtet. Denne rives og fortau langs Michelets 
vei benyttes i stedet. 

• Undergang under E18 langs Michelets vei. Denne søkes opprettholdt 
lengst mulig. Når den ikke kan benyttes, etableres en erstatning. 

• Høviksvingen som går i bru over E18, opprettholdes i det meste av 
anleggsperioden. Når eksisterende bru rives og bygges opp igjen, etableres 
en erstatning. 

• På Ramstadsletta er det to underganger under E18. En nær Kirkeveien og 
en for Solviksveien. Det må vurderes nærmere om det enten kan være bare 
én kryssing eller om kryssing begge steder må opprettholdes i hele 
byggeperioden. 

Det er regulert nye sykkelfelt langs Prof. Kohts vei mellom Markalléen og Gamle 
Drammensvei. Disse er tenkt bygget før anleggsarbeidene for ny E18 starter.  

6.8.3 Sikring av skoleveger i anleggsperioden 

Det er bare Lysaker skolekrets som ligger på begge sider av E18, og som krever at 
det opprettholdes kryssing av E18 for skoleveg. Denne kryssingen ivaretas av 
provisorisk kryssing ved Oksenøyveien og langs Michelets vei som nevnt i forrige 
kapitel. 

Høvik skolekrets ligger nord for E18 nær Ramstadsletta, og Høvik Verk skolekrets 
ligger sør for E18. Her er det derfor ikke kryssing for skolebarn, men det 
opprettholdes kryssinger som nevnt ovenfor. 

6.8.4 Kollektivruter i anleggsperioden 

Alle kollektivruter er tenkt opprettholdt i hele anleggsperioden. Som tidligere 
nevnt vil også bussene kunne kjøre på E18 som i dag.  

Langs E18 er det i dag bussholdeplasser ved Oksenøyveien, ved Holtet, på Høvik 
og på Ramstadsletta. En tar sikte på at disse bussholdeplassene i prinsippet 
opprettholdes i hele anleggsperioden. Løsningene vil være litt forskjellige i de 
enkelte byggefasene ved at de kan bli flyttet noe og vil få en noe annen adkomst 
enn i dag. Dette vil bli detaljert utformet i neste planfase. Bussholdeplassene ved 
Holtet vil sannsynligvis bli flyttet nærmere kryssingen med Michelets vei. 

6.8.5 Omgivelser 

Noe arealer blir midlertidig benyttet til anleggsområder, riggområder og omlagte 
veger. Disse arealene tilbakeføres, planeres og tilsåes eller lignende i henhold til 
respektive reguleringsformål. Utbyggingsarealer som midlertidig blir liggende uten 
bruk planeres og tilsåes. Anleggsrigger og midlertidige støyskjermer og lignende 
er forutsatt planlagt på en gjennomtenkt måte med hensyn på utforming, 
lokalisering og materialer. 

6.8.6 Støy 

I anleggsperioden vil det bli økt støy i områder tilgrensende anleggsvirksomhet og 
fra midlertidig omlagt veg. Midlertidig omlagt veg bygges med støyskjermer. 
Detaljering av disse gjøres i byggeplanfasen. Lavere hastighet (50-60 km/t) på 
omlagt E18 vil redusere støyen utenom rushtidene. Det skal i forkant av 
anleggsdrift utarbeides støyprognoser og handlingsplan for bygg- og anleggsstøy 
skal beskrives i Plan for ytre miljø (YM-plan). Ved overskridelse av grenseverdier 
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i T-1442, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Alle berørte naboer skal varsles og 
holdes løpende orientert om støyforhold i anleggsfasen. 

6.8.7 Vannbehandling 

Drenasje fra omlagte veger vil i hovedsak bli knyttet til drenasjesystemet for 
eksisterende veger. 
 
Vann i byggegroper og fra drivingen av tunneler vil bli behandlet etter gjeldende 
rutiner før utslipp til resipient. 

6.8.8 Naturmiljø 

Ved arbeid ved Tjernsmyr er alle inngrep, også midlertidig anleggssone, begrenset 
så mye det er teknisk mulig. Videre vil det bli gjort tiltak for å unngå skadelige 
utslipp til Tjernsmyr fra anleggsvirksomheten.  Arealer innenfor 
naturtypelokaliteten, som benyttes midlertidig under anleggsarbeidet, blir 
tilbakeført til størst mulig naturlig tilstand. 
 
Det er viktig at ikke masser infisert av fremmede skadelige arter transporteres ut av 
planområdet og benyttes på en måte som medfører spredning til andre steder. Slike 
masser vil fortrinnsvis bli benyttet innenfor planområdet, for eksempel som 
fyllmasser under arealer som benyttes til asfalterte veger, bygninger eller andre 
konstruksjoner hvor det ikke skal være grøntarealer, i den grad massene er egnet 
for slik bruk. Med hensyn til Tjernsmyr (Lysakertjern) bør likevel ikke slike 
masser benyttes til fylling i nærheten av denne lokaliteten, siden den allerede er 
under stort press, og er svært sårbar med hensyn til ytterligere påvirkning. 
 
 
 

6.9 Grunnervervsbehov  

Grunnerverv er en privatrettslig prosess mellom grunneier og Statens vegvesen. 
Det skilles mellom de eiendommer Statens vegvesen må erverve/innløse for å 
gjennomføre anlegget, og de eiendommene Statens vegvesen kan erverve.  
 
Erverv av eiendom må gjennomføres av Statens vegvesen for de arealer som 
beslaglegges, og bygninger som må rives fordi de ligger i traséen for nytt 
veganlegg eller inngår i midlertidige rigg- og anleggsområder. Disse eiendommene 
må ligge innenfor planens avgrensning markert med samferdselsformål eller 
bestemmelsesområde for rigg- og anleggsområde. Erverv kan være både 
permanent eller midlertidig.  
 
Statens vegvesen kan erverve boliger der støy- og forurensningsforhold vurderes 
som uforsvarlige i anleggsperioden og/eller etter at ny E18 er tatt i bruk. Disse 
eiendommene kan ligge utenfor planavgrensningen, men forutsetter enighet med 
grunneier om erverv. Eiendommer som etter de utførte støy- og 
forurensningsvurderinger får forhold som er forsvarlige, har vegvesenet ikke 
anledning til å innløse. 
 
Behovet for å innløse eiendom som følge av utbygging av E18, er blant de mest 
omfattende grunnervervsprosessene som er gjennomført i Norge. Ved ordinære 
planprosesser igangsettes ikke grunnerverv før reguleringsplanen er vedtatt. I dette 
planforslaget har regjeringen åpnet for at grunnerverv kan igangsettes på bakgrunn 
av vedtatt kommunedelplan, forutsatt enighet gjennom en minnelig avtale mellom 
grunneier og Statens vegvesen. Hvis det ikke oppnås enighet, kan ekspropriasjon 
først gjennomføres når reguleringsplanen er vedtatt.  
 
Eiendommer som må innløses som følge av tiltaket vil få full erstatning når 
innløsning skjer. Vegvesenet ønsker å komme til enighet med eierne om 
erstatningen ved minnelige løsninger, slik at det ikke blir nødvendig å anvende 
tvangsprosesser. Vegvesenet har igangsatt grunnerverv langs deler av strekningen 
på bakgrunn av vedtatt kommunedelplan, og vil fortsette innløsning av boliger ut 
fra bevilgninger som foretas. Bevilgninger til grunnerverv skjer årlig over 
statsbudsjettet, og det er foreløpig ikke klart når innløsning av de enkelte 
bygningene vil skje. 
 
Eiendommer som forutsettes ervervet som følge av planforslaget er vist på W-
tegninger (grunnervervstegninger) i vedlagt illustrasjonshefte. 
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7 MEDVIRKNING / FORHÅNDSUTTALELSER  

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet: 
Oppstart av områderegulering for E18 Lysaker– Ramstadsletta med 
tverrforbindelse Gjønnes - Fornebu ble, iht. Plan- og bygningslovens § 12-8, 
varslet 01.11.2014 med frist for uttalelse 15.12.2014.  
 
Under og i etterkant av varslingsperioden kom det inn 60 forhåndsuttalelser. 
Forhåndsuttalelsene er oppsummert og kommentert i vedlegg PLM-101 
«Kommentarer til forhåndsuttalelser ved varsel om planoppstart».  
 
Forslag til reguleringsplan på høring: 
Reguleringsplan for E18 Lysaker– Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes - 
Fornebu var på høring i tidsrommet 11.08.16 – 30.09.16. Høringen ble kunngjort i 
Aftenposten og Budstikka, og på Bærum kommune og Statens vegvesen sine 
hjemmesider. Det ble også sendt brev / mail til direkte berørte grunneiere, 
offentlige instanser, vel og foreninger med varsel om høringen.  
 
I høringsperioden ble det avholdt tre informasjonsmøter: 
˗ Thon Hotell Sandvika 30.08.16 
˗ Thon Hotell Sandvika 05.09.16 
˗ «Åpen kveld» i Kommunegården 13.09.16 
 
Det har også vært avholdt flere møter med velforeninger og naboer. Statens 
vegvesen utarbeidet informasjonsbrosjyre som ble delt ut til alle husstander i 
planområdet. 
 
Under og i etterkant av høringsperioden kom det inn 77 merknader. Disse er listet 
opp på neste side. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i vedlegg til 
reguleringsplanen «Sammendrag av innkomne merknader ved offentlig ettersyn». 
Vedlegget har i tillegg generelle kommentarer til temaer som flere av de berørte er 
opptatt av. De generelle kommentarene omhandler: 

• Grunnerverv/Innløsning 
• Anleggsperiode 
• Støyforurensning 
• Luftkvalitet 
• Stedsutvikling Lysaker 
• Stedsutvikling Høvik 
• Endret etappeinndeling 

  

Begrenset høring: 
På bakgrunn av Oslopakke 3 avtalen av 5. juni 2016 var det behov for å gjøre noen 
endringer i E18-planene og gjennomføringen av tiltaket i forhold til opprinnelig 
planforslag som var på høring august/september 2016. 
 
De nærmeste berørte naboer, vel og aktuelle etater ble varslet om planendringene 
januar 2017. Det ble i samme periode varslet ytterligere to planendringer, en 
endring ved Gjønnes, og en endring ved Prof. Kohts vei. I høringsperioden 
5.1.2017 – 20.02.2017 kom det inn 74 merknader.   Merknadene fra den 
begrensede høringen er oppsummert og kommentert i eget bilag «Sammendrag av 
innkomne merknader ved begrenset høring». 
 
Endringsforslagene ble innarbeidet i E18 planforslaget som ble fremmet til 
sluttbehandling våren 2017, men Bærum kommune vedtok reguleringsplanen uten 
etappedeling ved Strand, i møte 31.05.2017.   
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Mottatte uttalelser ved offentlig ettersyn høsten 2016: 

Offentlige instanser 
Nr Navn Dato 
A1 Akershus fylkeskommune 11.08.2016 
A2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26.09.2016 
A3 Bærum kommune Eiendom 28.09.2016 
A4 Ruter 22.09.2016 
A5 Kystverket 15.09.2016 
A6 Jernbaneverket 13.10.2016 
A7 NVE 07.10.2016 
A8 Oslo kommune  16.11.2016 
Organisasjoner og foreninger 
B1 Fortidsminneforeningen 29.09.2016 
B2 Hafslund Nett AS 30.09.2016 
B3 Holtekilen folkehøgskole 30.09.2016 
B4 Høvik Menighetsråd 20.10.2016 
Vel og private 
C1 Steenstrup Stordrange DA, på vegne av 

Ramstadsletta Eiendom AS (den gamle 
gartnerieiendommen) 

22.09.2016 

C2 Aker Fornebuporten 30.09.2016 
C3 Alison og Finn Sollie, Markalleen 28 29.09.2016 
C4 Arcanum Eiendom AS, på vegne av NPJ AS og KNB 

Eiendom AS, Magnus Poulsonsvei 7 og 11 og 
Arnstein Arnebergsvei 11 og 31 

28.09.2016 

C5 Arne Axelsen, Vesleveien 8 28.09.2016 
C6 Ingerid Eidesvik Lie, på vegne av beboere i 

Vesleveien 2B, 2A, 4A, 4B, 6, 8, 10, 10B, 10C, 12 og 
Solvikveien 3C 

30.09.2016 

C7 Beboere på nedre Stabekk, (Gamle Drammensvei 
14a, 12a, 12b, Prof. Kohts vei 52/Riiser-Larsens vei 3 
Bjørnekroken boligsameie (24 husstander), Prof. 
Kohts vei 53, 56, 58, 59, 60 Holtebråten sameie (16 
husstander)) 

28.09.2016 

C8 Bjørnekroken Boligsameie 30.09.2016 
C9 Bærum Velforening 29.09.2016 
C10 Lena og Carl Fredrik Stenstrøm, Markalleen 40 03.10.2016 
C11 Grunneiergruppen Høvik Sentrum 27.09.2016 

C12 Christine Eng og Preben Berthelsen Bie, Nordliveien 
26 

30.09.2016 

C13 Grunneiere Holtet 18, 20 og fellesareal Holtet 16-18-
20 

24.09.2016 

C14 Erlend Kvaal, Glassverkveien 9 30.09.2016 
C15 Fagerstrand Vel 28.09.2016 
C16 Fornebu borettslag 30.09.2016 
C17 Franzefoss Pukk AS 30.09.2016 
C18 Gasoline Høvik AS, Drammensveien 442 og 444 27.09.2016 
C19 Beboere i Fagerstrandveien 9, 21 og 25 29.09.2016 
C20 Birgitta Norrud for Halvorsen & Reine AS på vegne 

av beboere i Sandviksveien 73 og 75 (Gbnr. 10/10 og 
10/11) 

Udatert 

C21 Hans Henning Larsen, Høvikveien 78 Udatert 
C22 Harald Øien, Fagerstrandveien 25 Udatert 
C23 Hilde S. Johansen, Riiser-Larsens vei 11C Udatert 
C24 Asplan Viak på vegne av Holjo Invest AS og 

Stormora AS 
29.09.2016 

C25 Holtekilen Vel 28.09.2016 
C26 Håkon Kvåle m/ flere, Solliveien 25 26.09.2016 
C27 Jan Guttulsrud, Gnr. 41, Bnr. 380 20.08.2016 
C28 Kirsten Jahren og Jan Ole Norum, Vesleveien 12 30.09.2016 
C29 Jan Syverstuen, Kveldsro Terrasse 1 02.10.2016 
C30 Bakke Engineering AS, Jens Arne Bakke, Solliveien 

46 
Udatert 

C31 Ingerid Eidesvik Lie, på vegne av Joachim Lange 
gnr. 11, bnr. 237 

28.09.2016 

C32 J. Chr. Borchgrevink 19.09.2016 
C33 Johan Ellof Aabyholm, Gjønnesveien 28 30.09.2016 
C34 Kjetil Djønne, Glassverkveien 17b 30.09.2016 
C35 Knut Henrik Gjone, Riiser-Larsens vei 13A 29.09.2016 
C36 Kr. Gjørven AS c/o Ragnar Gjørven, eier av 

Kveldsrosvingen 1 
28.09.2016 

C37 Innspill om luftkvaliteten på Høvik (uten signatur) Udatert 
C38 Lysaker Vel 26.09.2016 
C39 Eier av Markalleen 42 26.09.2016 
C40 Nedre Ramstad Vel 30.09.2016 
C41 OBOS Fornebulandet 30.09.2016 
C42 Ole Schistad, Drammensveien 412 30.09.2016 
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C43 Oslofjord Varme 11.08.2016 
C44 Rikke Næss, Riiser-Larsens vei 13A 29.09.2016 
C45 Rolf S. Heitmann, Drammensveien 410 04.09.2016, 

19.09.2016 
C46 Toralf Lund, sameiet Riiser-Larsens vei 13 25.09.2016 
C47 Fidel Helgi Sanchez og Gudridur Jonsdottir, 

Solvikveien 3C 
08.08.2016 

C48 Shaoji, Ramstadsletta 50B 26.09.2016 
C49 Sverre Nagell Bjordal, Bjerkealléen 29c 28.09.2016 
C50 Teleplan Houlding AS 29.09.2016 
C51 Thomas Iversen, Michelets vei 8 29.09.2016 
C52 Tom Erik Midttun, Kilenveien 81 29.09.2016 
C53 Mari-Ann og Torbjørn Kvandal, Barbara og Even 

Lind, Gjønnesveien 35 og 37 
28.09.2016 

C54 Torgeir Bakke, Solliveien 48 25.09.2016, 
04.10.2016 

C55 Tormod Fladby, Vesleveien 6 Udatert 
C56 Truls Holth, Ramstadsletta 48D 26.09.2016 
C57 Turid og Philip Heden, Ramstadsletta 45 25.09.2016 
C58 Kristoffer Haugland, på vegne av Van Hoang Huynh 

gnr. 11, bnr. 225 
30.09.2016 

C59 Vestre Stabekk Vel 29.09.2016 
C60 Tore Ringvold for Wiwil AS, Kveldsrosvingen 2 26.09.2016 
C61 Øyvind Briseid 29.09.2016 
C62 Lars Håkon Bråten, Solliveien 51 30.09.2016 
C63 Gullik Strand, gnr. 11 bnr. 829, 830 og 832 08.10.2016 
C64 Baptistenes Eiendomsbedrift 07.09.2016 
C65 Østre Stabekk Vel 31.10.2016 
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8 KILDER 

 
E18-korridoren Lysaker – Slependen Kommunedelplan med KU 
 
E18 Lysaker – Ramstadsletta Rapport forfase Reguleringsplan 2015 
 
For fullstendig kildeoversikt, se kildehenvisning i temanotater 
 
 
 
 

9 VEDLEGG: 

 
Vedlegg 1: Tegningsliste 
Vedlegg 2: Liste over temanotater 
 



E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes
Forslag til reguleringsplan - Tegningshefte

Tegningsliste
Dato: 11.05.2016
Rev.: 0

Målestokk
Alternativ Dok.nr. Gruppe Tittel (A1)

A-tegninger 

Forside
Tegningsliste

B-tegninger Oversiktstegning

 
B001 Oversikt Oversikt vist på ortofoto Som vist
B002 Oversikt Oversiktstegning Som vist

B005 Oversikt Oversikt vegsystem 1:8000

B101 Oversikt plan og profil E18, pr. 5200 - 6875 1:2500/500
B102 Oversikt plan og profil E18, pr. 6875 - 8725 1:2500/500
B103 Oversikt plan og profil E18, pr. 8725 - 10460 1:2500/500

B110 Oversikt plan og profil Bærumsdiagonalen, pr. 1350 - 3000 1:2500/500
B111 Oversikt plan og profil Bærumsdiagonalen, pr. 3000 - 3400 1:2500/500

B120 Oversikt plan og profil Vestre lenke 1:2500/500
B121 Oversikt plan og profil Lokalveg Stabekk - Strand 1:2500/500
B122 Oversikt plan og profil Lokalveg Strand - Høvik 1:2500/500

B130 Oversikt plan og profil Bussveg Lysaker 1:2500/500
B131 Oversikt plan og profil Bussveg Stabekk 1:2500/500
B132 Oversikt plan og profil Bussveg Stabekk - Høvik 1:2500/500
B133 Oversikt plan og profil Bussveg Høvik - Ramstadsletta 1:2500/500

B140 Oversikt plan og profil Sykkelveg Lysaker - Stabekk 1:2500/500
B141 Oversikt plan og profil Sykkelveg Stabekk - Høvik 1:2500/500
B142 Oversikt plan og profil Sykkelveg Høvik - Ramstadsletta 1:2500/500

C-tegninger Plan og profil

C001 Oversikt Rammer C-tegning 1:8000

C101 Plan Lysaker 1:1000
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Alternativ Dok.nr. Gruppe Tittel (A1)

C102 Plan Lysaker - Stabekk 1:1000
C103 Plan Stabekk 1:1000
C104 Plan Strand 1:1000
C105 Plan Høvik 1:1000
C106 Plan Høvik - Ramstadsletta 1:1000
C107 Plan Ramstadsletta - Blommenholm 1:1000
C108 Plan Ramstadsletta - Blommenholm 1:1000

C110 Plan Lysaker busstunnel 1:1000

C120 Plan Bærumsdiagonalen, pr. 1350 - 2050 1:1000
C121 Plan Bærumsdiagonalen, pr. 2050 - 2700 1:1000
C122 Plan Bærumsdiagonalen, pr. 2700 - 3400 1:1000
C123 Plan Bærumsdiagonalen - Gjønnes 1:1000

C130 Plan Vestre lenke 1:1000

C140 Profil E18 Lysaker - Stabekk 1:1000/200
C141 Profil E18 Strand 1:1000/200
C142 Profil E18 Strand 1:1000/200
C143 Profil E18 Høvik 1:1000/200
C144 Profil E18 Høvik 1:1000/200
C145 Profil E18 Ramstadsletta 1:1000/200

C150 Profil Bærumsdiagonalen, sørgående, pr. 1350-2100 1:1000/200
C151 Profil Bærumsdiagonalen, sørgående, pr. 1950-2700 1:1000/200
C152 Profil Bærumsdiagonalen, sørgående, pr. 2650-3400 1:1000/200
C153 Profil Bærumsdiagonalen, nordgående, pr. 1350-2100 1:1000/200
C154 Profil Bærumsdiagonalen, nordgående, pr. 1950-2700 1:1000/200
C155 Profil Bærumsdiagonalen, nordgående, pr. 2650-3400 1:1000/200

C160 Profil Lokalveger Stabekk 1:1000/200
C161 Profil Ramper ved Strand 1:1000/200
C162 Profil Lokalveg Stabekk - Strand 1:1000/200
C163 Profil Lokalveg Stabekk - Strand 1:1000/200
C164 Profil Lokalveg Strand - Høvik 1:1000/200
C165 Profil Ramper Ramstadsletta 1:1000/200
C166 Profil Sandviksveien og Ramstadsletta 1:1000/200

C168 Profil Fornebukrysset 1:1000/200

C170 Profil Bussveg Lysaker 1:1000/200
C171 Profil Bussveg Stabekk 1:1000/200
C172 Profil Bussveg Stabekk 1:1000/200
C173 Profil Bussveg Stabekk - Høvik 1:1000/200
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Alternativ Dok.nr. Gruppe Tittel (A1)

C174 Profil Bussveg Stabekk - Høvik 1:1000/200
C175 Profil Bussveg Høvik 1:1000/200
C176 Profil Bussveg Ramstadsletta 1:1000/200

C180 Profil Hovedsykkelveg 1:1000/200
C181 Profil Hovedsykkelveg 1:1000/200
C182 Profil Hovedsykkelveg 1:1000/200
C183 Profil Hovedsykkelveg 1:1000/200
C184 Profil Hovedsykkelveg 1:1000/200

D-tegninger Plan og profil

D201 Plan Fornebukrysset 1:500
D202 Plan Strandlokket 1:500

D205 Plan Gjønnes 1:500

D210 Profil Fornebukrysset 1:500/100
D211 Profil Fornebukrysset 1:500/100
D212 Profil Fornebukrysset 1:500/100
D213 Profil Fornebukrysset 1:500/100
D214 Profil Fornebukrysset 1:500/100
D215 Profil Fornebukrysset 1:500/100

D220 Profil Lokalveger ved Strandlokket 1:500/100
D221 Profil GS-veg Kveldsro terrasse - Markalleen 1:500/100
D222 Profil GS-veg Strandlokket 1:500/100

D225 Profil GS-veg Vestre lenke 1:500/100
D226 Profil GS-veg Vestre lenke 1:500/100
D227 Profil GS-veg Vestre lenke 1:500/100

D230 Profil Bærumsdiagonalen - Gjønnes 1:500/100
D231 Profil Bærumsveien 1:500/100
D232 Profil Gjønnesjordet 1:500/100
D233 Profil GS-veg Gjønnes 1:500/100
D234 Profil GS-ramper til holdeplass 1:500/100

E-tegninger Detaljtegning

E101 Detaljer E18 Bussholdeplass Som vist

F-tegninger Normalprofil

F100 Normalprofil E18. Vist vest for Lysakerlokket 1:100
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F101 Normalprofil E18. Ved Fornebukrysset 1:100
F102 Normalprofil E18. Ved Aleksandragården 1:100
F103 Normalprofil E18. Ved pr. 6400 1:100
F104 Normalprofil E18 Stabekklokket 1:100

F106 Normalprofil E18 dagsone Strand 1:100

F108 Normalprofil E18 Høviktunnelen 1:100

F110 Normalprofil E18 Høviktunnelen. T13 med havarinisjer 1:100

F112 Normalprofil E18 Ramstadsletta øst 1:100

F114 Normalprofil E18 Ramstadsletta 1:100

F150 Normalprofil Midlertidig omlegging av E18 1:100

F200 Normalprofil Lysaker stasjon 1:50
F201 Normalprofil Vollsveien 1:50
F202 Normalprofil Bussveg tunnel 1:25
F203 Normalprofil Bussbru Stabekk 1:50
F204 Normalprofil Oksenøyveien 1:50
F205 Normalprofil Vestre lenke 1:100
F206 Normalprofil Bærumsdiagonalen og lokalveg, ved Strandlokket 1:100
F207 Normalprofil Bærumsdiagonalen, lokalveg og bussveg på Strandlokket 1:100
F208 Normalprofil Lokalveg Strand - Høvik 1:100
F209 Normalprofil Bærumsdiagonalen 1:100/1:50
F210 Normalprofil Lokalveg Strand - Høvik 1:100
F211 Normalprofil Lokalveg og bussveg ved Høvik 1:100
F212 Normalprofil Lokalveg og bussveg ved Høvik 1:100
F213 Normalprofil Lokalveg og bussveg Høvik vest, ved Høvik kirke 1:100
F214 Normalprofil Ramstadsletta øst, søndre del 1:100
F215 Normalprofil Ramstadsletta øst, nordre del 1:100
F216 Normalprofil Ramstadsletta. Lokalveg 1:50
F217 Normalprofil Sandviksveien 1:100
F218 Normalprofil Bussveg Solvikveien 1:50

F300 Overbygningsdetaljer E18 1:10

F305 Overbygningsdetaljer Hovedveger og lokalveger 1:10

F310 Overbygningsdetaljer Lokalveger 1:10

F312 Overbygningsdetaljer Lokalveger 1:10
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F315 Overbygningsdetaljer Lokalveger 1:10

F320 Overbygningsdetaljer Midlertidig vegomlegging 1:10

F340 Normalprofil Detaljer 1:25

F345 Normalprofil Detaljer rundkjøring 1:50

G-tegninger Drensplan

G101 Drensplan Lysaker 1:1000
G102 Drensplan Lysaker - Stabekk 1:1000
G103 Drensplan Stabekk 1:1000
G104 Drensplan Strand 1:1000
G105 Drensplan Høvik 1:1000
G106 Drensplan Høvik - Blommenholm 1:1000
G107 Drensplan Ramstadsletta 1:1000
G108 Drensplan Ramstadsletta 1:1000
G109 Drensplan Bærumsdiagonalen 1:1000
G110 Drensplan Bærumsdiagonalen 1:1000
G111 Drensplan Bærumsdiagonalen 1:1000

G120 Drensplan Gjønnes 1:1000
G121 Drensplan Lokalveger Lysaker 1:1000
G122 Drensplan Lokalveger Lysaker - Stabekk 1:1000
G123 Drensplan Lokalveger  Stabekk 1:1000
G124 Drensplan Lokalveger Strand 1:1000
G125 Drensplan Lokalveger Høvik 1:1000
G126 Drensplan Lokalveger  Høvik - Blommenholm 1:1000
G127 Drensplan Lokalveger  Blommenholm - Ramstadsletta 1:1000
G128 Drensplan Lokalveger  Ramstadsletta 1:1000

G130 Drensplan Vestre lenke 1:1000

G220 Drenering Detaljer, plan. Rense- og fordrøyningsmagasin 1:50
G221 Drenering Detaljer, snitt A-A og B-B. Rense- og fordrøyningsmagasin 1:50
G222 Drenering Detaljer, snitt C-C. Rense- og fordrøyningsmagasin 1:50

H-tegninger Ledningsplan

H101 Lednignsplan VA Lysaker 1:1000
H102 Lednignsplan VA Lysaker - Strand øst 1:1000
H103 Lednignsplan VA Strand øst - Strand vest 1:1000
H104 Lednignsplan VA Strand vest 1:1000
H105 Lednignsplan VA Strand vest - Høvik 1:1000
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H106 Lednignsplan VA Høvik - Blommenholm 1:1000
H107 Ledningsplan VA Ramstadsletta - Blommenholm 1:1000
H108 Ledningsplan VA Ramstadsletta  1:1000

H123 Ledningsplan VA Gjønnes 1:1000

H130 Ledningsplan VA Vestre lenke 1:1000

H201 Lengdeprofil VA Strand vest. Trase 21 1:1000/200
H202 Lengdeprofil VA Strand vest. Trase 16 1:1000/200
H203 Lengdeprofil VA Ramstadsletta. Trase 20 1:1000/200

I-tegninger Kabelomlegginger

I111 Plan Eksisterende kabelanlegg, Lysaker 1:1000
I112 Plan Eksisterende kabelanlegg, Lysaker 1:1000
I113 Plan Eksisterende kabelanlegg, Lysaker 1:1000
I114 Plan Eksisterende kabelanlegg, Stabekk 1:1000
I115 Plan Eksisterende kabelanlegg, Stabekk/Strand 1:1000
I116 Plan Eksisterende kabelanlegg, Strandkrysset 1:1000
I117 Plan Eksisterende kabelanlegg, Høvik 1:1000
I118 Plan Eksisterende kabelanlegg, Høvik 1:1000
I119 Plan Eksisterende kabelanlegg, Ramstadsletta 1:1000
I120 Plan Eksisterende kabelanlegg, Blommenholm 1:1000
I121 Plan Eksisterende kabelanlegg, Gjønnes 1:1000
I122 Plan Eksisterende kabelanlegg, Gjønnes 1:1000
I123 Plan Eksisterende kabelanlegg, Gjønnes 1:1000

J-tegninger Byggetekniske detaljer

J100 Byggetekniske detaljer Typisk støyskjerm tre. Skjema - typeoversikt 1:50
J101 Byggetekniske detaljer Typisk støyskjerm tre. Skjema - detaljer 1:20

J220 Byggetekniske detaljer T2 Teknisk bygg Stabekk busstunnel. Oversikt 1:20/1:50/1:100

J230 Byggetekniske detaljer T3 Teknisk bygg Stabekklokket. Oversikt 1:20/1:50

J240 Byggetekniske detaljer T4 Teknisk bygg Høviktunnelen øst. Oversikt 1:20/1:50

J260 Byggetekniske detaljer T6 Teknisk bygg Høviktunnelen vest. Oversikt 1:20/1:50

J270 Byggetekniske detaljer T7 Teknisk bygg Bærumsdiagonalen sør. Oversikt 1:20/1:50

J290 Byggetekniske detaljer T9 Teknisk bygg Bærumsdiagonalen nord. Oversikt 1:20/1:50
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J310 Byggetekniske detaljer Ventilasjonstårn Høviktunnelen øst. Oversikt 1:100

J320 Byggetekniske detaljer Ventilasjonstårn Bærumsdiagonalen sør. Oversikt 1:100

J330 Byggetekniske detaljer Ventilasjonstårn Høviktunnelen vest. Oversikt 1:100

J340 Byggetekniske detaljer Ventilasjonstårn Bærumsdiagonalen nord. Oversikt 1:100

J501 Rekkverk Lysaker 1:1000
J502 Rekkverk Lysaker - Stabekk 1:1000
J503 Rekkverk Stabekk 1:1000
J504 Rekkverk Strand 1:1000
J505 Rekkverk Strand - Høvik 1:1000
J506 Rekkverk Høvik 1:1000
J507 Rekkverk Ramstadsletta 1:1000
J508 Rekkverk Ramstadsletta 1:1000

J523 Rekkverk Bærumsdiagonalen 1:1000

J530 Rekkverk Vestre lenke 1:1000

K-tegninger Konstruksjoner
 

Konstruksjoner generelt

K000-001 Konstruksjoner Konstruksjoner. Områdeoversikt. 1:10000

Lysaker

K200-001 Konstruksjoner Område Lysaker. Oversikt konstruksjoner 1:2000

K210-001 Konstruksjoner K210 GS-bru langs Lysaker torg. Oversikt 1:500/100/50
K211-001 Konstruksjoner K211  Gangbru over Vollsveien. Oversikt 1:200/100/50
K212-001 Konstruksjoner K212  Bru for sykkelveg langs Prof. Kohtsvei. Oversikt 1:500/200/100/50
K213-001 Konstruksjoner K213 Støttemur mellom buss- og lokalveg Lysaker. Oversikt 1:200/100
K214-001 Konstruksjoner K214 Bru for sykkelveg over E18. Oversikt 1:500/100/50

K220-001 Konstruksjoner K220 Utkraget mur for GS-veg langs Vollsveien. Oversikt 1:250/100

K230-001 Konstruksjoner K230 Lysaker busstunnel. Portal øst. Oversikt 1:200/100
K231-001 Konstruksjoner K231 Støttemur østgående bussveg ved Vollsveien. Oversikt 1:200/100
K233-001 Konstruksjoner K233 Støttemur langs Vollsveien nord for portal. Oversikt 1:200/100

K250-001 Konstruksjoner K250 Lysaker busstunnel. Portal vest. Oversikt 1:200/100
K251-001 Konstruksjoner K251 GS-bru over Lysaker busstunnel portal vest. Oversikt 1:200/100
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K252-001 Konstruksjoner K252 Støttemur ved Lysaker busstunnel portal vest. Oversikt 1:200/100
K253-001 Konstruksjoner K253 Lysaker busstunnel portal rømningsveg. Oversikt 1:200/100

K260-001 Konstruksjoner K260 Trau Lysaker vest. Oversikt 1:500/100
K261-001 Konstruksjoner K261 Bru vestgående over trau ved Fornebukrysset Oversikt 1:200/100
K262-001 Konstruksjoner K262 Bru østgående over trau ved Fornebukrysset. Oversikt 1:200/100

Strand øst

K300-001 Konstruksjoner Område Strand øst. Oversikt konstruksjoner 1:2000

K310-001 Konstruksjoner K310 Oksenøy bussbru. Oversikt 1:500/100
K311-001 Konstruksjoner K311 Støttemur ved Aleksandragården. Oversikt 1:500/100
K312-001 Konstruksjoner K312 GS-bru over bussveg Stabekk. Oversikt 1:250/100
K313-001 Konstruksjoner K313 GS-bru over Vestre Lenke. Oversikt 1:200/100
K314-001 Konstruksjoner K314 Trau for bussveg. Oversikt 1:200/100
K315-001 Konstruksjoner K315 Mur langs Prof. Kohtsvei ved bussbru. Oversikt 1:200/100

K320-001 Konstruksjoner K320 Stabekklokket. Oversikt del 1 1:500/200
K320-002 Konstruksjoner K320 Stabekklokket. Oversikt del 2 1:500/200

K322-001 Konstruksjoner K322 Støttemur ved Philip Pedersens vei. Oversikt 1:250/100
K323-001 Konstruksjoner K323 Støttemur langs E18 ved busstopp Oksenøyveien. Oversikt 1:500/100
K324-001 Konstruksjoner K324 Støttemur langs GS-veg ved busstopp Oksenøyveien. Oversikt 1:200/100
K325-001 Konstruksjoner K325 Støttemur mot p-plass Michelets vei 1:200/100

K330-001 Konstruksjoner K330 Stabekk busstunnel portal øst. Oversikt 1:500/200
K331-001 Konstruksjoner K331 Støttemur nord ved busstopp Oksenøyveien. Oversikt 1:200/100
K332-001 Konstruksjoner K332 Støttemur sør ved busstopp Oksenøyveien. Oversikt 1:200/100

K334-001 Konstruksjoner K334 Stabekk busstunnel portal vest. Oversikt 1:500/200

K340-001 Konstruksjoner K340 Bru for Vestre Lenke nordgående ved Oksenøyveien Oversikt 1:200/100
K341-001 Konstruksjoner K341 Bru for Vestre Lenke sørgående ved Oksenøyveien. Oversikt 1:200/100
K342-001 Konstruksjoner K342 Støttemurer ved bruer ved Oksenøyveien. Oversikt 1:200/100
K343-001 Konstruksjoner K343 GS-bru over Oksenøyveien. Oversikt 1:200/100
K344-001 Konstruksjoner K344 GS-bru over GS-veg ved Oksenøyveien. Oversikt 1:200/100
K345-001 Konstruksjoner K345 GS-bru over Riiser-Larsens vei. Oversikt 1:200/100

K350-001 Konstruksjoner K350 Bru for Vestre Lenke nordgående ved Holtekilen. Oversikt 1:200/100
K351-001 Konstruksjoner K351 Bru for Vestre Lenke sørgående ved Holtekilen. Oversikt 1:200/100
K352-001 Konstruksjoner K352 GS-bru øst Holtekilen. Oversikt 1:200/100

K360-001 Konstruksjoner K360  Bru for Vestre Lenke nordgående ved Widerøeveien. Oversikt 1:200/100
K361-001 Konstruksjoner K361  Bru for Vestre Lenke sørgående ved Widerøeveien. Oversikt 1:200/100

Side 8 av 20



Målestokk
Alternativ Dok.nr. Gruppe Tittel (A1)

K362-001 Konstruksjoner K362 Støttemurer ved bruer ved Widerøeveien. Oversikt 1:200/100

Strand vest

K400-001 Konstruksjoner Område Strand vest. Oversikt konstruksjoner 1:2000

K410-001 Konstruksjoner K410 Langsgående bru foran NC-bygget. Oversikt 1:500/100
K411-001 Konstruksjoner K411 Støttemur nord foran NC-bygget. Oversikt 1:250/100
K412-001 Konstruksjoner K412 Støttemur sør foran NC-bygget. Oversikt 1:250/100
K413-001 Konstruksjoner K413 Støttemur langs Prof. Kohtsvei Stabekk. Oversikt 1:500/100
K414-001 Konstruksjoner K414 Støttemur ved Holtet. Oversikt 1:200/100

K420-001 Konstruksjoner K420 Høviktunnelen portal øst vestgående løp. Oversikt 1:500/200
K421-001 Konstruksjoner K421 Høviktunnelen portal øst østgående løp. Oversikt 1:500/200
K422-001 Konstruksjoner K422 Trau foran NC-bygget. Oversikt 1:200/100
K423-001 Konstruksjoner K423 Ventilasjonssjakt Høviktunnelen øst. Oversikt 1:250/200

K430-001 Konstruksjoner K430 Bærumsdiagonalen portal sør. Oversikt, plan og lengdesnitt 1:250
K430-002 Konstruksjoner K430 Bærumsdiagonalen portal sør. Oversikt, snitt 1:200

K432-001 Konstruksjoner K432 Ventilasjonssjakt Bærumsdiagonalen sør 1:250/100

K440-001 Konstruksjoner K440 Strandlokket. Oversikt, plan og lengdesnitt 1:500
K440-002 Konstruksjoner K440 Strandlokket. Oversikt, snitt del 1 1:200
K440-003 Konstruksjoner K440 Strandlokket. Oversikt, snitt del 2 1:200

K445-001 Konstruksjoner K445 GS-bru ved Kveldsro Terrasse. Oversikt 1:200/100
K446-001 Konstruksjoner K446 Støttemur mot Kveldsro Terrasse. Oversikt 1:200/100

K450-001 Konstruksjoner K450 Bussbru over Strandkrysset. Oversikt 1:250/100
K451-001 Konstruksjoner K451 GS-undergang Strandkrysset. Oversikt, plan og oppriss 1:250
K451-002 Konstruksjoner K451 GS-undergang Strandkrysset. Oversikt, snitt 1:100
K452-001 Konstruksjoner K452 GS-bru over Strandkrysset. Oversikt 1:200/100
K453-001 Konstruksjoner K453 Støttemur langs GS-veg vest for Strandkrysset. Oversikt 1:200/100

K460-001 Konstruksjoner K460 Betongtunnel Høviktunnelen vestgående under Bærumsdiagonalen. Oversikt 1:500/200
K461-001 Konstruksjoner K461 Betongtunnel Høviktunnelen østgående under Bærumsdiagonalen. Oversikt 1:500/200
K462-001 Konstruksjoner K462 Betongtunnel Bærumsdiagonalen nordgående under Holtekiltunnelen. Oversikt 1:500/200
K463-001 Konstruksjoner K463 Betongtunnel Bærumsdiagonalen sørgående under Holtekiltunnelen. Oversikt 1:500/200

Høvik

K500-001 Konstruksjoner Område Høvik. Oversikt konstruksjoner 1:2000

K510-001 Konstruksjoner K510 Bussbru over Markalleen. Oversikt 1:500/100
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K511-001 Konstruksjoner K511 GS-bru ved Høvik Stasjon. Oversikt 1:200/100
K512-001 Konstruksjoner K512 Undergang for sykkel ved Høvik. Oversikt 1:250/100

K520-001 Konstruksjoner K520 Høviksvingen bru. Oversikt 1:200/100
K521-001 Konstruksjoner K521 Støttemur ved Høviksvingen bru. Oversikt 1:500/100

K530 -001 Konstruksjoner K530 Høvik GS-bru. Oversikt 1:250/100
K531-001 Konstruksjoner K531 Mur langs GS-veg ved Høvik kirke. Oversikt 1:250/100

K540-001 Konstruksjoner K540 Høviktunnelen portal vest vestgående løp. Oversikt 1:500/200
K541-001 Konstruksjoner K541 Høviktunnelen portal vest østgående løp. Oversikt 1:500/200
K542-001 Konstruksjoner K542 Trau Ramstadsletta øst. Oversikt 1:500/200
K543 -001 Konstruksjoner K543  Ventilasjonssjakt Høviktunnelen vest. Oversikt 1:250/100

K545-001 Konstruksjoner K545 Støttemur langs bussveg ved jernbane Høvik. Oversikt 1:500/100

K550-001 Konstruksjoner K550 Ramstadsletta bru. Oversikt 1:250/100
K551-001 Konstruksjoner K551 Støttemur ved Ramstadsletta bru. Oversikt 1:500/100

Ramstad

K600-001 Konstruksjoner Område Ramstad. Oversikt konstruksjoner 1:2000

K610-001 Konstruksjoner K610  Støyskjermer langs Ramstadsletta. Oversikt 1:1000/200

K620-001 Konstruksjoner K620 Ramstad bussbru. Oversikt 1:250/100

Gjønnes

K700-001 Konstruksjoner Område Gjønnes. Oversikt konstruksjoner 1:2000

K710-001 Konstruksjoner K710 Bærumsdiagonalen portal Gjønnes. Oversikt 1:500/200/100
K711-001 Konstruksjoner K711 Støttemur langs GS-veg mot portal Gjønnes. Oversikt 1:200/100

K720-001 Konstruksjoner K720 Støttemur langs GS-veg ved Bærumsveien. Oversikt 1:250/200/100

K725-001 Konstruksjoner K725 Trapper ved bussholdeplass Bærumsveien. Oversikt 1:250/100

K742-001 Konstruksjoner K742 Ventilasjonssjakt Bærumsdiagonalen nord. Oversikt 1:250/100

L-tegninger Skiltplaner

L100 Skiltplan Vækerø 1:1000
L101 Skiltplan Lysaker 1:1000
L102 Skiltplan Lysaker - Stabekk 1:1000
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L103 Skiltplan Stabekk 1:1000
L104 Skiltplan Strand 1:1000
L105 Skiltplan Høvik 1:1000
L106 Skiltplan Høvik - Ramstadsletta 1:1000
L107 Skiltplan Ramstadsletta 1:1000
L108 Skiltplan Blommenholm 1:1000

L111 Skiltplan Lokalveger Lysaker 1:1000
L112 Skiltplan Lokalveger Lysaker - Stabekk 1:1000
L113 Skiltplan Lokalveger Stabekk 1:1000
L114 Skiltplan Lokalveger Strand 1:1000
L115 Skiltplan Lokalveger Høvik 1:1000
L116 Skiltplan Lokalveger Høvik - Ramstadsletta 1:1000
L117 Skiltplan Lokalveger Ramstadsletta 1:1000
L118 Skiltplan Lokalveger Blommenholm 1:1000
L119 Skiltplan Bærumsdiagonalen 1:1000
L120 Skiltplan Bærumsdiagonalen 1:1000
L121 Skiltplan Bærumsdiagonalen 1:1000
L122 Skiltplan Bærumsdiagonalen 1:1000
L123 Skiltplan Gjønnes 1:500

L130 Skiltplan Fornebukrysset / Snarøyveien 1:1000
L131 Skiltplan Lokalveger Fornebu 1:1000

L140 Skiltplan Lokalveger ved Vollsveien 1:500

N-tegninger Landskapsplaner

N111 Plan Belysning Lysaker 1:1000
N112 Plan Belysning Lysaker 1:1000
N113 Plan Belysning Lysaker 1:1000
N114 Plan Belysning Stabekk 1:1000
N115 Plan Belysning Stabekk/Strand 1:1000
N116 Plan Belysning Strandkrysset 1:1000
N117 Plan Belysning Høvik 1:1000
N118 Plan Belysning Høvik 1:1000
N119 Plan Belysning Rammstadsletta 1:1000
N120 Plan Belysning Blommenholm 1:1000
N121 Plan Belysning Gjønnes 1:1000
N122 Plan Belysning Gjønnes 1:1000

N130 Plan Elektro/SRO-skap Lysaker 1:1000
N131 Plan Elektro/SRO-skap Lysaker 1:1000
N132 Plan Elektro/SRO-skap Lysaker 1:1000
N133 Plan Elektro/SRO-skap Fornebu 1:1000
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N134 Plan Elektro/SRO-skap Fornebu/Stabekk 1:1000
N135 Plan Elektro/SRO-skap Stabekk/Strand 1:1000
N136 Plan Elektro/SRO-skap Standkrysset 1:1000
N137 Plan Elektro/SRO-skap Høvik  1:1000
N138 Plan Elektro/SRO-skap Høvik  1:1000
N139 Plan Elektro/SRO-skap Ramstadsletta 1:1000
N140 Plan Elektro/SRO-skap Gjønnes  1:1000
N141 Plan Elektro/SRO-skap Gjønnes  1:1000

N150 Plan Veiene inndelt i belysningsklasser. Lysaker/Stabekk
N151 Plan Veiene inndelt i belysningsklasser. Stabekk/Strand
N152 Plan Veiene inndelt i belysningsklasser. Strand/Høvik
N153 Plan Veiene inndelt i belysningsklasser. Ramstadsletta
N154 Plan Veiene inndelt i belysningsklasser. Gjønnes

O-tegninger Landskapsplaner

O101 Landskapsplan Lysaker 1:1000
O102 Landskapsplan Fornebukrysset 1:1000
O103 Landskapsplan Stabekk 1:1000
O104 Landskapsplan Strand 1:1000
O105 Landskapsplan Høvik stasjon 1:1000
O106 Landskapsplan Høvik kirke 1:1000
O107 Landskapsplan Ramstadsletta 1:1000
O108 Landskapsplan Blommenholm 1:1000

O123 Landskapsplan Gjønnes 1:1000

O130 Landskapsplan Vestre lenke 1:1000

O151 Snitt landskap Snitt 1 - 3, Lysaker 1:500
O152 Snitt landskap Snitt 4 - 5, Strand 1:500
O153 Snitt landskap Snitt 6 - 7, Strand 1:500
O154 Snitt landskap Snitt 8 - 9, Strand-Høvik 1:500
O155 Snitt landskap Snitt 10 - 11, Høvik 1:500
O156 Snitt landskap Snitt 12 - 14, Ramstadsletta 1:500
O157 Snitt landskap Snitt 15 - 16, Gjønnes og Vestre lenke 1:500

O181 Detaljplan landskap Oksenøyveien busstasjon 1:500
O182 Detaljplan landskap Strandlokket bussholdeplass 1:500
O183 Detaljplan landskap Høvik stasjon 1:500
O184 Detaljplan landskap Ramstadsletta bussholdeplass 1:500

T-tegninger Visuell presentasjon

Side 12 av 20



Målestokk
Alternativ Dok.nr. Gruppe Tittel (A1)

Lysaker

T210-001 Visuell presentasjon T210  Bru for sykkelvei langs Lysaker torg. Illustrasjoner Som vist
T211-001 Visuell presentasjon T211  Gangbru over Vollsveien. Illustrasjoner Som vist
T212-001 Visuell presentasjon T212  Bru for sykkelvei langs Prof Kohtsvei. Illustrasjoner Som vist
T213-001 Visuell presentasjon T213  Støttemur mellom buss- og lokalveg Lysaker. Illustrasjoner Som vist
T214-001 Visuell presentasjon T214  Bru for sykkelvei over E18. Illustrasjoner Som vist

T220-001 Visuell presentasjon T220  Utkraget mur for GS-veg langs Vollsveien. Illustrasjoner Som vist

T230-001 Visuell presentasjon T230  Lysaker busstunnel. Portal øst.  Illustrasjoner Som vist
T231-233-001 Visuell presentasjon T231-233 Støttemur østg. bussveg ved Vollsv. Støttemur langs Vollsveien nord fro portal. Illustrasjoner Som vist

T250-001 Visuell presentasjon T250  Lysaker busstunnel. Portal vest. Illustrasjoner Som vist
T251-001 Visuell presentasjon T251  GS-bru over Lysaker busstunnel portal vest. Illustrasjoner Som vist
T252-001 Visuell presentasjon T252  Støttemur ved Lysaker busstunnel. Illustrasjoner Som vist
T253-001 Visuell presentasjon T253  Lysaker busstunnel.  Portal rømningsvei.  Illustrasjoner Som vist

T260-001 Visuell presentasjon T260  Trau Lysaker vest. Illustrasjoner Som vist
T261-001 Visuell presentasjon T261  Bru vestgående over trau ved Fornebukrysset. Illustrasjoner Som vist
T262-001 Visuell presentasjon T262  Bru østgående over trau ved Fornebukrysset. Illustrasjoner Som vist

Strand øst

T310-001 Visuell presentasjon Oksenøy bussbru. Illustrasjoner Som vist
T311-001 Visuell presentasjon Støttemur ved Aleksandragården. Illustrasjoner Som vist
T312-001 Visuell presentasjon GS-bru over bussveg Stabekk. Illustrasjoner Som vist
T313-001 Visuell presentasjon GS-bru over Vestre Lenke. Illustrasjoner Som vist
T314-001 Visuell presentasjon Trau for bussveg. Illustrasjoner Som vist
T315-001 Visuell presentasjon Mur langs Prof. Kohtsv. ved bussbru. Illustrasjoner Som vist

T320-001 Visuell presentasjon Stabekklokket. Illustrasjoner Som vist
T320-002 Visuell presentasjon Stabekklokket. Illustrasjoner Som vist
T321-001 Visuell presentasjon Teknisk bygg Stabekklokket. Illustrasjoner Som vist
T322-001 Visuell presentasjon Støttemur ved Philip Pedersens vei. Illustrasjoner Som vist
T323-001 Visuell presentasjon Støttemur langs E18 ved busstopp Oksenøyveien. Illustrasjoner Som vist
T324-001 Visuell presentasjon Støttemur langs GS-veg ved busstopp Oksenøyveien. Illustrasjoner Som vist
T325-001 Visuell presentasjon Støttemur mot p-plass Michelets vei Som vist

T330-001 Visuell presentasjon Stabekk busstunnel portal øst. Illustrasjoner Som vist
T331-001 Visuell presentasjon Støttemur nord ved busstopp Oksenøyveien. Illustrasjoner Som vist
T332-001 Visuell presentasjon Støttemur sør ved busstopp Oksenøyveien. Illustrasjoner Som vist
T333-001 Visuell presentasjon Teknisk bygg Stabekk busstunnel. Illustrasjoner Som vist
T334-001 Visuell presentasjon Stabekk busstunnel portal vest. Illustrasjoner Som vist
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T340-001 Visuell presentasjon Bruer for Vestre Lenke ved Oksenøyvegen. Illustrasjoner Som vist

T342-001 Visuell presentasjon Støttemur ved bru Oksenøyveien. Illustrasjoner Som vist
T343-001 Visuell presentasjon GS-bru over Oksenøyvegen. Illustrasjoner Som vist
T344-001 Visuell presentasjon GS-bru over GS-veg ved Oksenøyveien. Illustrasjoner Som vist
T345-001 Visuell presentasjon GS-bru over Riiser Larsens veg. Illustrasjoner Som vist

T350-001 Visuell presentasjon Bruer for Vestre Lenke ved Holtekilen. Illustrasjoner Som vist
T352-001 Visuell presentasjon GS-bru øst Holtekilen. Illustrasjoner Som vist

T360-001 Visuell presentasjon Bruer for Vestre Lenke ved Widerøvegen. Illustrasjoner Som vist
T362-001 Visuell presentasjon Støttemur ved bru Widerøeveien. Illustrasjoner Som vist

Strand vest

T410-001 Visuell presentasjon Langsgående bru foran NC-bygget. Illustrasjoner Som vist
T411-001 Visuell presentasjon Støttemur nord foran NC-bygget. Illustrasjoner Som vist
T412-001 Visuell presentasjon Støttemur sør foran NC-bygget. Illustrasjoner Som vist
T413-001 Visuell presentasjon Støttemur langs Prof. Kohtsv. Stabekk. Illustrasjoner Som vist
T414-001 Visuell presentasjon Støttemur ved Holtet. Illustrasjoner Som vist

T420-001 Visuell presentasjon Høviktunnelen portal øst. Illustrasjoner Som vist

T422-001 Visuell presentasjon Trau foran NC-bygget. Illustrasjoner Som vist

T424-001 Visuell presentasjon Ventilasjonstårn Høviktunnelen østgående. Illustrasjoner Som vist
T425-001 Visuell presentasjon Teknisk bygg Høviktunnelen. Illustrasjoner Som vist

T434-001 Visuell presentasjon Teknisk bygg for Bærumsdiagonalen. Illustrasjoner Som vist

T440-001 Visuell presentasjon Strandlokket, oversikt. Illustrasjoner Som vist
T440-002 Visuell presentasjon Strandlokket, snitt del 1. Illustrasjoner Som vist
T440-003 Visuell presentasjon Strandlokket, snitt del 2. Illustrasjoner Som vist

T445-001 Visuell presentasjon GS-bru ved Kveldsro Terrasse. Illustrasjoner Som vist
T446-001 Visuell presentasjon Støttemur mot Kveldsro Terrasse. Illustrasjoner Som vist

T450-001 Visuell presentasjon Bussbru over Strandkrysset. Illustrasjoner Som vist
T451-001 Visuell presentasjon GS-undergang Strandkrysset. Illustrasjoner Som vist
T451-002 Visuell presentasjon GS-undergang Strandkrysset. Illustrasjoner Som vist
T452-001 Visuell presentasjon GS-bru over Strandkrysset. Illustrasjoner Som vist
T453-001 Visuell presentasjon Støttemur langs GS-veg vest for Strandkrysset. Illustrasjoner Som vist

Høvik
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T510-001 Visuell presentasjon Bussbru over Markalleen. Illustrasjoner Som vist
T511-001 Visuell presentasjon GS-bru ved Høvik stasjon. Illustrasjoner Som vist
T512-001 Visuell presentasjon Undergang for sykkel ved Høvik. Illustrasjoner Som vist

T520-001 Visuell presentasjon Høviksvingen bru. Illustrasjoner Som vist
T521-001 Visuell presentasjon Støttemur ved Høviksvingen bru. Illustrasjoner Som vist

T530-001 Visuell presentasjon Høvik GS-bru. Illustrasjoner Som vist
T531-001 Visuell presentasjon Støttemur langs GS-veg ved Høvik kirke. Illustrasjoner Som vist

T540-001 Visuell presentasjon Høviktunnelen portal vest. Illustrasjoner Som vist
T542-001 Visuell presentasjon Trau Ramstadsletta øst. Illustrasjoner Som vist

T544-001 Visuell presentasjon Ventilasjonstårn Høviktunnelen vestgående. Illustrasjoner Som vist
T545-001 Visuell presentasjon Støttemur langs bussveg ved jernbane Høvik. Illustrasjoner Som vist
T546-001 Visuell presentasjon Teknisk bygg Høvik. Illustrasjoner Som vist

T550-001 Visuell presentasjon Ramstadsletta bru. Illustrasjoner Som vist
T551-001 Visuell presentasjon Støttemur ved Ramstadsletta bru. Illustrasjoner Som vist

Ramstad

T610-001 Visuell presentasjon Støttemurer langs Ramstadsletta. Illustrasjoner Som vist

T620-001 Visuell presentasjon Ramstad bussbru. Illustrasjoner Som vist

Gjønnes

T710-001 Visuell presentasjon T710  Bærumsdiagonalen. Portal Gjønnes.  Illustrasjoner Som vist
T720-725-001   Visuell presentasjon T720-725  Støttemur og trapper langs GS-veg og ved bussholdeplass Bærumsveien. Illustrasjoner Som vist

Illustrasjoner

T901 Illustrasjon Fornebukrysset
T902 Illustrasjon Stabekklokket øst
T903 Illustrasjon Stabekklokket
T904 Illustrasjon Dagsone Strand
T905 Illustrasjon Strand
T906 Illustrasjon Lokalveg Strand - Høvik
T907 Illustrasjon Høvik  
T908 Illustrasjon Høvik vest
T909 Illustrasjon Ramstadsletta
T910 Illustrasjon Ramstadsletta vest
T911 Illustrasjon Gjønnes
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T921 Illustrasjon Vollsveien ved Lysaker stasjon
T922 Illustrasjon Lysaker vest
T923 Illustrasjon Fornebukrysset
T924 Illustrasjon Bussbru Oksenøyveien. Sett mot Stabekklokket
T925 Illustrasjon Stabekklokket vest, dagsone Strand. Sett mot øst
T926 Illustrasjon Strandlokket. Sett mot vest
T927 Illustrasjon Bussveg Strand. Vist mot Høvik
T928 Illustrasjon Rundkjøring ved Strand
T929 Illustrasjon Lokalveg Høvik - mot Strand
T930 Illustrasjon Sett fra Høviksvingen mot Høvik øst
T931 Illustrasjon Lokalveg ved Høvik kirke. Sett mot vest
T932 Illustrasjon Ramstadsletta. Sett fra Høvik kirke
T933 Illustrasjon Ramstadsletta. Sett mot vest
T934 Illustrasjon Sandviksveien ved Ramstadsletta. Sett mot vest
T935 Illustrasjon Ramstadsletta øst. Sett mot øst
T936 Illustrasjon Bussveg Ramstadsletta. Sett mot vest

V-tegninger Grunnforhold

V-131 Løsmassemektighet og fundamentering Lysaker stasjon 1:1000

V-201 Oversikt geologi Busstunnel Lysaker, profil 3071 - 3683 1:1000
V-202 Oversikt geologi Busstunnel Lysaker, rømningstunnel 0 - 170, påhugg profil 15 1:500/250

V-211 Oversikt geologi Busstunnel Lysaker påhugg øst, profil 3071 1:500/250
V-212 Oversikt geologi Busstunnel Lysaker påhugg vest, profil 3683 1:500/250

V-221 Oversikt geologi Busstunnel Lysaker kryssing Granfosstunnel, profil 3150 - 3200 1:500/250
V-222 Oversikt geologi Busstunnel Lysaker, dyprenne Fagerhøyveien, profil 3250 - 3320 1:500/250

V-231 Løsmassemektighet og fundamentering Busstunnel Lysaker 1:1000
V-232 Løsmassemektighet og fundamentering Tjernsmyr 1:1000
V-233 Løsmassemektighet og fundamentering Fornebu 1:1000

V-241 Bergoverdekning Busstunnel Lysaker 1:1000

V-251 Geotekniske tiltak Tjernsmyr. Lettfylling og pelet fylling 1:1000

V-301 Oversikt geologi Busstunnel Stabekk, profil 2593 - 2853 1:500

V-311 Oversikt geologi Busstunnel Stabekk påhugg øst, profil 2593 1:500
V-312 Oversikt geologi Busstunnel Stabekk påhugg vest, profil 2853 1:500

V-331 Løsmassemektighet og fundamentering Busstunnel Stabekk 1:1000
V-332 Løsmassemektighet og fundamentering Holtet 1:1000
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V-341 Bergoverdekning Busstunnel Stabekk 1:1000

V-351 Geotekniske tiltak Holtet og Stabekklokket, KS stabilisering 1:1000
V-352 Geotekniske tiltak Holtekilen, KS stabilisering og vertikaldren 1:1000

V-401 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen. Plan og profil pr. 1400 - 2450 1:2000
V-402 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen. Plan og profil pr. 2450 - 3500 1:2000

V-411 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen, Påhugg pr. 1550 - 1570 og 3210 - 3227 1:1000/1:500

V-421 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen, Pr. 1590 - 1650 1:1000/1:500
V-422 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen, Pr. 1825 - 1885 1:1000/1:500
V-423 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen, Pr. 1980 - 2000 1:1000/1:500
V-424 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen, Pr. 2630 - 2830 1:1000/1:500
V-425 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen, Pr. 3070 - 3090 1:1000/1:500
V-426 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen, Pr. 3100 - 3125, Ventilasjonssjakt i nord 1:1000/1:500
V-427 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen, Pr. 3130 -3150, Ventilasjonssjakt i nord 1:1000/1:500
V-428 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen, Pr. 1580 - 1620, Ventilasjonssjakt i sør 1:1000/1:500
V-429 Oversikt geologi Bærumsdiagonalen, Pr. 1630 - 1650, Ventilasjonssjakt i sør 1:1000/1:500

V-431 Løsmassemektighet og fundamentering Bærumsdiagonalen, profil 1400-2050 1:1000
V-432 Løsmassemektighet og fundamentering Bærumsdiagonalen, profil 2050-2750 1:1000
V-433 Løsmassemektighet og fundamentering Bærumsdiagonalen, profil 2750-3350 1:1000

V-441 Bergoverdekning Bærumsdiagonalen, profil 1400-2050 1:1000
V-442 Bergoverdekning Bærumsdiagonalen, profil 2050-2750 1:1000
V-443 Bergoverdekning Bærumsdiagonalen, profil 2750-3350 1:1000

V-501 Oversikt geologi Høviktunnelen vestgående løp, profil 7300 - 7850 1:1000
V-502 Oversikt geologi Høviktunnelen vestgående løp, profil 7850 - 8550 1:1000
V-503 Oversikt geologi Høviktunnelen vestgående løp, profil 8550 – 9200 1:1000
V-504 Oversikt geologi Høviktunnelen østgående løp, profil 8300 - 8850 1:1000
V-505 Oversikt geologi Høviktunnelen østgående løp, profil 8850 - 9550 1:1000
V-506 Oversikt geologi Høviktunnelen østgående løp, profil 9550 - 10200 1:1000
V-511 Oversikt geologi Høviktunnelen påhugg vestgående løp, profil 7465 1:500
V-512 Oversikt geologi Høviktunnelen påhugg østgående løp, profil 8480 1:500
V-513 Oversikt geologi Høviktunnelen påhugg vestgående løp, profil 9140 1:500
V-514 Oversikt geologi Høviktunnelen påhugg østgående løp profil 10081 1:500

V-521 Oversikt geologi Høviktunnelen rundkjøring Strand, profil 7650 - 7750 1:500
V-522 Oversikt geologi Høviktunnelen kryssing Bærumsdiagonalen, profil 7800 - 7900 1:500

V-531 Løsmassemektighet og fundamentering Høviktunnelen, profil 7300-7850 1:1000
V-532 Løsmassemektighet og fundamentering Høviktunnelen, profil 7900-8550 1:1000
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Målestokk
Alternativ Dok.nr. Gruppe Tittel (A1)

V-533 Løsmassemektighet og fundamentering Høviktunnelen, profil 8550-9200 1:1000

V-541 Bergoverdekning Høviktunnelen, profil 7300-7850 1:1000
V-542 Bergoverdekning Høviktunnelen, profil 7900-8550 1:1000
V-543 Bergoverdekning Høviktunnelen, profil 8550-9200 1:1000

V-631 Løsmassemektighet og fundamentering Ramstadsletta Øst 1:1000
V-632 Løsmassemektighet og fundamentering Ramstadsletta Vest 1:1000

V-651 Geotekniske tiltak Ramstadsletta Øst. KS stabilisering 1:1000
V-652 Geotekniske tiltak Ramstadsletta Vest. KS stabilisering 1:1000

W-tegninger Grunnerverv

W001 Grunnerverv Grunneierliste
W002 Grunnerverv Grunneierliste
W003 Grunnerverv Grunneierliste
W004 Grunnerverv Grunneierliste
W005 Grunnerverv Grunneierliste
W006 Grunnerverv Grunneierliste
W007 Grunnerverv Grunneierliste

W101 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000
W102 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000
W103 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000
W104 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000
W105 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000
W106 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000
W107 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000
W108 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000

W110 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000

W123 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000

W130 Grunnerverv Oversikt berørte eiendommer 1:1000

X-tegninger Spesielle temategninger

X101 Rigg- og marksikringsplan Lysaker 1:1000
X102 Rigg- og marksikringsplan Fornebukrysset 1:1000
X103 Rigg- og marksikringsplan Stabekk 1:1000
X104 Rigg- og marksikringsplan Strand 1:1000
X105 Rigg- og marksikringsplan Høvik stasjon 1:1000
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Målestokk
Alternativ Dok.nr. Gruppe Tittel (A1)

X106 Rigg- og marksikringsplan Høvik kirke 1:1000
X107 Rigg- og marksikringsplan Ramstadsletta 1:1000
X108 Rigg- og marksikringsplan Ramstadsletta 1:1000

X123 Rigg- og marksikringsplan Gjønnes 1:1000

X130 Rigg- og marksikringsplan Vestre lenke 1:1000

X201 Støy Dagens situasjon - Alle områder Som vist
X202 Støy Fremtidig situasjon - Alle områder Som vist
X203 Støy Differansekart - Alle områder Som vist
X204 Støy Dagens situasjon - Område 1 og 2 Som vist
X205 Støy Fremtidig situasjon - Område 1 og 2 Som vist
X206 Støy Differansekart - Område 1 og 2 Som vist
X207 Støy Dagens situasjon - Område 3, 4 og 5 Som vist
X208 Støy Fremtidig situasjon - Område 3, 4 og 5 Som vist
X209 Støy Differansekart - Område 3, 4 og 5 Som vist
X210 Støy Dagens situasjon - Område 8 Som vist
X211 Støy Fremtidig situasjon - Område 8 Som vist
X212 Støy Differansekart - Område 8 Som vist

X251 Luftforurensning Dagens situasjon - NO2 - T-1520 Som vist
X252 Luftforurensning Dagens situasjon - NO2 - Nasjonalt mål, Time Som vist
X253 Luftforurensning Dagens situasjon - NO2 - Luftkvalitetskriterium, Time Som vist
X254 Luftforurensning Dagens situasjon - NO2 - Luftkvalitetskriterium, År Som vist
X255 Luftforurensning Dagens situasjon - NO2 - Forurensningsforskriften, Time Som vist
X256 Luftforurensning Dagens situasjon - PM10 - T-1520 Som vist
X257 Luftforurensning Dagens situasjon - PM10 - Nasjonalt mål, Døgn Som vist
X258 Luftforurensning Dagens situasjon - PM10 - Luftkvalitetskriterium, Døgn Som vist
X259 Luftforurensning Dagens situasjon - PM10 - Luftkvalitetskriterium, År Som vist
X260 Luftforurensning Dagens situasjon - PM10 - Forurensningsforskriften, Døgn Som vist
X261 Luftforurensning Dagens situasjon - PM10 - Forurensningsforskriften, År Som vist
X262 Luftforurensning Fremtidig situasjon - NO2 - T-1520 Som vist
X263 Luftforurensning Fremtidig situasjon - NO2 - Nasjonalt mål, Time Som vist
X264 Luftforurensning Fremtidig situasjon - NO2 - Luftkvalitetskriterium, Time Som vist
X265 Luftforurensning Fremtidig situasjon - NO2 - Luftkvalitetskriterium, År Som vist
X266 Luftforurensning Fremtidig situasjon - NO2 - Forurensningsforskriften, Time Som vist
X267 Luftforurensning Fremtidig situasjon - PM10 - T-1520 Som vist
X268 Luftforurensning Fremtidig situasjon - PM10 - Nasjonalt mål, Døgn Som vist
X269 Luftforurensning Fremtidig situasjon - PM10 - Luftkvalitetskriterium, Døgn Som vist
X270 Luftforurensning Fremtidig situasjon - PM10 - Luftkvalitetskriterium, År Som vist
X271 Luftforurensning Fremtidig situasjon - PM10 - Forurensningsforskriften, Døgn Som vist
X272 Luftforurensning Fremtidig situasjon - PM10 - Forurensningsforskriften, År Som vist

Y-tegninger Faseplaner
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Alternativ Dok.nr. Gruppe Tittel (A1)

Y100 Fase 00 Strand - Stabekk 1:2500/500

Y110 Fase 01 Strand - Stabekk 1:2500/500

Y120 Fase 02 Strand - Stabekk 1:2500/500

Y130 Fase 03A Strand - Stabekk 1:2500/500

Y135 Fase 03B Strand - Stabekk 1:2500/500

Y140 Fase 04 Strand - Stabekk 1:2500/500

Y201 Fase 00 Ramstadsletta 1:1000

Y202 Fase 00 Ramstadsletta 1:1000

Y211 Fase 01 Ramstadsletta 1:1000

Y212 Fase 01 Ramstadsletta 1:1000
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