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Forord 
Første etappe av E18 Vestkorridoren bygges ut mellom Lysaker og 
Ramstadsletta. Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS er engasjert av Statens 
vegvesen til å utarbeide byggeplan fra og med 
konkurransegrunnlag, til og med oppfølging i byggetiden og 
ferdigdokumentasjon. Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS har etablert en 
prosjekteringsgruppe som tar seg av alle aktuelle fagområder og 
som består av ViaNova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, 
Electronova AS, Asplan Viak AS, Grindaker AS, LPO Arkitekter 
AS, Plan Arkitekter AS, Ingenia AS, Brekke&Strand AS, Norges 
Geotekniske Institutt, NILU og Safetec Nordic AS. 
 

 

 
 
 
Stortinget vedtok 19. juni 2020 et justert alternativ for E18 
Lysaker-Ramstadsletta slik det fremgår av Prop. 38 S og Innst. 393 
S. Stortingsvedtaket stiller krav om en kostnadsreduksjon av 
prosjektet, og angir konkret hvilke endringer som er nødvendig. 
Endringene som stortingsvedtaket medfører og mulige virkninger 
belyses gjennom ulike tilleggsutredninger. Utredningene skal 
vedlegges eventuelle reguleringsendringer og 
dispensasjonssøknader som utløses av stortingsvedtaket.  
 
Følgende tilleggsutredninger som beskriver konsekvenser av 
endringene sammenliknet med vedtatt reguleringsplan av 
september 2017 utarbeides: 
 

• Virkninger for buss (denne rapporten) 
• Virkninger for sykkel og gange 
• Trafikale virkninger 
• Konsekvens for støy 
• Konsekvens for luft 
• Samlede virkninger 

 
Denne rapporten er utarbeidet av Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS/ 
Asplan Viak AS / ViaNova Plan og Trafikk AS og omhandler de 
samlede virkningene for buss som følge av stortingsvedtaket.  
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Sammendrag  
Som følge av stortingsvedtaket blir det ikke en sammenhengende 
prioritert busstrasé langs E18. Bussvegen sikret forutsigbar 
fremkommelighet gjennom kryss både i normalsituasjon og 
spesielt i avvikssituasjoner. I løsningen etter stortingsvedtaket blir 
det isteden sambruksfelt på ca. 1,9 km av totalt 5 km på ny E18, og 
ingen kollektivtiltak i dagsonene. Dette betyr i praksis at bussens 
fremkommelighet på E18 i stor grad vil samsvare med 
biltrafikkens fremkommelighet. 
 
Sambruksfeltet vil bli brukt av ekspressbusser som ikke har stopp 
mellom Blommenholm og Lysaker. I regulert løsning ville det 
også være mulig å kjøre via E18, men uten sambruksfelt. 
 
Sambruksfeltet er lite utnyttet, og medfører at E18 får en 
kapasitetsreduksjon sammenliknet med regulert løsning. På grunn 
av redusert kapasitet i Høviktunnelen kan noe biltrafikk velge å 
kjøre via lokalvegen og kan gi økt forsinkelse for bussen på 
lokalvegen på steder hvor det ikke er kollektivfelt. 
 
Fremtidig linjenett 
Det nye vegsystemet gir flere muligheter til å utvikle rutetilbudet. I 
rapporten er det listet opp et utvalg forskjellige ruter som er 
analysert. Det er primært rute 3, 4, 5, 6 og 7 som kan erstatte 
bussvegen.  
Det er ikke tatt stilling til hvilke ruter som faktisk er aktuelle. Det 
er Ruter som planlegger, samordner, bestiller og markedsfører 
kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken, og som må vurdere 
rutetilbud og behov.  

Fremkommelighet og reisetider  
For å få frem forskjellen på regulert løsning og løsningen etter 
stortingsvedtaket, er fremkommeligheten og reisetider for buss 
beregnet med en trafikksimuleringsmodell for løsning med og uten 
bussveg. For stortingsvedtakets løsning er reisetiden beregnet for 
de ulike bussrutene som er beskrevet rapporten. 
 
For regulert løsning viser beregningene at ekspressbusser har god 
fremkommelighet. Dette gjelder uavhengig av om de kjører på 
bussvegen eller E18. Reisetiden langs bussvegen er beregnet til ca. 
5 minutter, som er det samme som langs E18 i vestgående retning. 
I østgående retning på E18 er reisetiden ca. 1 minutt lengre på 
grunn av feltbytter inn mot Fornebukrysset. 
 
I løsningen etter stortingsvedtaket øker reisetiden for 
ekspressbusser på E18 (rute 6) noe i østgående retning i 
morgenrushet og i vestgående retning i ettermiddagsrushet 
sammenliknet med å kjøre E18 i regulert løsning. Sambruksfelt gir 
god fremkommelighet for bussene gjennom Høviktunnelen. 
Sambruksfeltet medfører imidlertid noe forsinkelse før og etter 
tunnelen, siden biltrafikk må utføre feltbytter. En ombygging av 
Fornebukrysset i østgående retning slik som regulert, vil bedre 
forholdene i østgående retning.  
Beregningene viser god avvikling for lokalrutene, men avviklingen 
er noe dårligere for ruter som går via Fornebu. Årsaken til dette er 
forsinkelse inn mot de signalregulerte kryssene. Forsinkelse i kryss 
og lengre kjøreveg, gjør at en rute via Fornebu (rute 4) bruker ca. 6 
minutter ekstra reisetid sammenliknet med å kjøre E18 fra Strand 
til Lysaker (rute 5). Rute 5 får også økt reisetid sammenliknet med 
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bussvegen, men dette gjelder bare i østgående retning i 
morgenrushet og vestgående retning i ettermiddagsrushet.  
En forutsetning for å sikre god avvikling på lokalrute 3, 4 og 5 er 
kollektivfelt på lokalvegen på strekningen Strand-Høvik. Dette er 
lagt til grunn for trafikkanalysen. Fotgjengerkryssinger i plan og 
antall kryss vil også påvirke fremkommelighet og reisetid. Antall 
og plassering av kryss og fotgjengerkryssinger må vurderes nøye. 
Forutsigbarhet i fremføringen av buss 
I løsningen etter stortingsvedtaket må man påregne at 
busstrafikken får de samme forstyrrelsene som øvrig trafikk når det 
skjer uforutsette hendelser. Dette medfører dårligere forutsigbarhet 
med hensyn til rutetider.  
Feltskiftebehovet på E18-strekningen mellom Fornebukrysset og 
Høviktunnelen øker sammenliknet med regulert løsning både på 
grunn av sambruksfelt i Høviktunnelen og på grunn av at 
Fornebukrysset i østgående retning ikke blir bygd om. Det øker 
sannsynligheten for uforutsette hendelser. 
Ombygging av Fornebukrysset i østgående retning vil forbedre 
forholdene for kjøretøy på E18. Ombyggingen vil bli prioritert 
dersom det skulle vise seg mulig innenfor vedtatt kostnadsramme. 
Størst forskjell mellom regulert løsning og løsning etter 
stortingsvedtaket får man i tilfeller når det ene løpet på 
Høviktunnelen må stenges. Da må det påregnes at 
fremkommeligheten på lokalveger blir vesentlig redusert. For 
planlagte lengre stengninger av ett tunnelløp, bør man ha en 
alternativ rute for busser. Denne ruten er beskrevet som rute 7 i 
denne rapporten. For å sikre best mulig fremkommelighet langs 

denne traseen bør man i avvik ha bussbom i Sandviksveien og 
Markalleen.  
 
Holdeplasser og trafikksikkerhet 
I likhet med regulert løsning, blir det ingen holdeplasser på E18 
mellom Lysaker og Blommenholm. Busser som skal stoppe på 
denne strekningen, må kjøre lokalvegsystemet. Som følge av at 
bussvegen ikke bygges, utgår holdeplassene ved Ramstadsletta og 
ved Oksenøyveien. Det blir lagt opp til bussholdeplasser langs det 
nye lokalvegsystemet på Høvik, Strand og Vestre lenke. De to 
holdeplassene som utgår medfører at busser eventuelt må benytte 
andre holdeplasser, eksempelvis Sandviksveien, Høvik og Vestre 
lenke som betjenes av rute 4 (Sandviksveien - lokalveg Høvik-
Strand - Vestre lenke - Oksenøyveien/Snarøyveien-Lysaker).  
 
Påvirkning for de reisende med hensyn til busstilbud og 
flatedekning vil være avhengig av hvordan ruteopplegget blir. 
 
Trafikksikkerheten blir ivaretatt med enten signalregulert gangfelt 
over lokalveg mellom holdeplasser eller med planskilt kryssing. 
 
Etappe 2 Ramstadsletta-Slependen/Nesbru 
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.  
 
Bussvegen på Ramstadsletta skulle først tas i bruk etter at etappe 2 
var ferdigstilt. Stortingsvedtaket innebærer således ingen 
realitetsendring på Ramstadsletta før etappe 2 har en vedtatt 
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reguleringsplan. Reguleringsplanarbeid for etappe 2 er startet opp. 
I forbindelse med dette arbeidet må løsningen for buss avklares. 
 



              
Side: 

 6  
Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 

Byggeplan 
Dato: 

11850 2021.03.26 
Dok. nr Virkninger for buss som følge av stortingsvedtak Sign Rev.: 

C_511 TN/OST 01 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\10 Tilleggsutredningen\03 Busstraseer 

1 Innledning 
Stortinget vedtok 19. juni 2020 et justert alternativ for E18 
Lysaker-Ramstadsletta slik det fremgår av Prop. 38 S og Innst. 393 
S. Justeringene innebærer at prosjektets kostnader vil kunne 
reduseres med om lag 1,5 mrd. kr ved at bussvegen ikke bygges, 
lokalvegsystemet over Høviktunnelen utgår, ombyggingen av 
Fornebukrysset i østgående retning utsettes, luftetårn på Gjønnes 
fjernes og Stabekklokket forkortes med ca. 50 m. En forenklet 
løsning for Lysaker kollektivterminal inkluderes i prosjektets 
kostnadsramme. 
 
Denne rapporten beskriver hvilke konsekvenser stortingsvedtaket 
har for busser sammenliknet med regulert løsning.  
 
Det er lagt vekt på: 
 

• Fremtidig linjenett/utvikling av kollektivtilbudet 
• Fremkommelighet 
• Forutsigbarhet i fremføringen av buss 
• Trafikksikkerhet 
• Holdeplass-struktur 

 
 
 

 



              
Side: 

 7  
Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 

Byggeplan 
Dato: 

11850 2021.03.26 
Dok. nr Virkninger for buss som følge av stortingsvedtak Sign Rev.: 

C_511 TN/OST 01 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\10 Tilleggsutredningen\03 Busstraseer 

2 Beskrivelse av endret løsning for buss  
I dette kapitlet beskrives i hovedtrekk hvilke endringer 
stortingsvedtaket medfører for buss sammenliknet med regulert 
løsning. I hovedtrekk kan nevnes:  
De viktigste endringene er at bussvegen ikke bygges, 
lokalvegsystemet over Høviktunnelen utgår, ombyggingen av 
Fornebukrysset i østgående retning utsettes, og at høyre bilfelt i 
Høviktunnelen i begge retninger blir sambruksfelt for 
kollektiv/tungbiler samt at en forenklet løsning av Lysaker 
kollektivterminal blir en del av E18 Vestkorridoren etappe 1.  
I likhet med regulert løsning, blir det ingen holdeplasser på E18 
mellom Lysaker og Blommenholm. Busser som skal stoppe, må 
kjøre lokalvegsystemet. Lokalvegsystemet over Høviktunnelen 
inngår i en egen prosess i regi av Bærum kommune.  

2.1 Bussveg bygges ikke / sambruksfelt i høyrefeltet i 
Høviktunnelen 

Reguleringsplanen vedtatt i 2017 inkluderer E18 med tre 
gjennomgående felt i hver retning samt en kontinuerlig og separat 
bussveg gjennom hele planområdet, dvs. fra Lysaker til vestre del 
av Ramstadsletta, se figur 2-3.  
Som beskrevet i stortingsvedtaket bygges E18 som forutsatt, men 
på grunn av manglende finansiering bygges ikke bussvegen. 
Istedenfor bussveg omgjøres høyre bilfelt i Høviktunnelen til et 
sambruksfelt for kollektiv/tungbil i vest- og østgående retning, se 
figur 2-4.  

I dagsonene langs ny E18 vil det på grunn av strekninger med 
feltbytte ikke være mulig med kollektiv/sambruksfelt. Dette 
innebærer at det ikke vil være sambruksfelt mellom 
Blommenholmkrysset og avkjøringsrampen til Høvik samt på 
strekningen mellom Høviktunnelen og Fornebukrysset. Det vil si at 
det blir sambruksfelt på ca. 1,9 km av totalt 5 km på ny E18. 
Busser som kjører på E18 i østgående retning, vil kunne koble seg 
på lokalvegsystemet ved Høvik og i Fornebukrysset. Vestgående 
busser kan koble seg på ved Lysaker / Fornebukrysset med videre 
forbindelse til Gjønnestunnelen samt til E18 på Ramstadsletta. 

2.2 Lysaker kollektivterminal 

Lysaker kollektivterminal er en del av E18 Vestkorridoren etappe 
1. Stortingsvedtaket sier: «En forenklet løsning for Lysaker 
kollektivterminal inkluderes i prosjektet til en kostnad på maks. 
700 mill. 2020-kr inkl. mva.» Planarbeidet for Lysaker 
kollektivterminal antas å starte våren 2021. 
I kommunestyrets vedtak pkt. 4b. for reguleringsplan E18 Lysaker-
Ramstadsletta står det følgende om Lysaker: 

I videre planlegging for Lysaker skal fotgjengere og 
syklister gis høyere prioritet. Utforming av trafikkområder 
og byrom skal sikre god lesbarhet og gode koblinger mot 
kollektivknutepunktet. Løsninger for buss og bussterminal 
som kan løse opp dagens samferdselsbarrierer og 
tilrettelegge for en mer urban gatestruktur må inngå i 
videre planarbeid på Lysaker. 



              
Side: 

 8  
Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 

Byggeplan 
Dato: 

11850 2021.03.26 
Dok. nr Virkninger for buss som følge av stortingsvedtak Sign Rev.: 

C_511 TN/OST 01 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\10 Tilleggsutredningen\03 Busstraseer 

Vedtatt planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt bygger på 
løsninger som er forlatt som følge av stortingsvedtaket. Dette fører 
til at planprogrammet må justeres samt at planområdet må 
defineres på nytt som en del av planarbeidet. 

 
Figur 2-1: Dagens bussholdeplasser på Lysaker 

 

 
Figur 2-2: Oversiktsbilde fra Lysaker sett mot vest i løsning etter stortingsvedtaket 
uten bussveg og uten ombygging av Fornebukrysset østgående retning. 
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Figur 2-3: Bussveger og bussforbindelser i regulert løsning (Kilde: planbeskrivelse E18 Lysaker- Ramstadsletta, 2016)  
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Figur 2-4: Ny løsning for buss som følge av stortingsvedtaket med holdeplasser, lokalvegsystem, Vestre lenke og Gjønnestunnelen 
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Figur 2-5: Løsning etter stortingsvedtaket uten bussveg mellom Stabekklokket og Strandlokket sett mot vest. Oversikt E18 og lokalveg. Kollektivfelt/sambruksfelt er 
markert med blått.  
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Figur 2-6: Løsning etter stortingsvedtaket uten bussveg på Ramstadsletta sett mot vest. Sambruksfelt starter etter strekning med feltbytte og er markert med blått. 
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2.3  Buss på lokalvegsystemet 

Som følge av stortingsvedtaket, vil busser som ikke følger E18, 
kjøre på lokalvegnettet istedenfor på bussvegen i regulert løsning. 
I regulert løsning har bussvegen koblinger til lokalt vegnett ved 
Vollsveien, Prof. Kohts vei, Oksenøyveien og Høviksvingen på 
Høvik. I løsningen etter stortingsvedtaket kan bussene i vestgående 
retning kjøre på E18 fra Lysaker, og ta av under Strandlokket til 
lokalveg Strand - Høvik. Fra lokalvegen er det kobling til 
Markalleen, Høviksvingen og Sandviksveien etter Høvik kirke. 
Videre kan bussene kjøre inn på E18 på Ramstadsletta. Bussene 
kan også kjøre lokalt fra Lysaker via Snarøyveien til Vestre lenke. 
Videre på lokalvegen Strand-Høvik med kobling til Markalleen, 
Høviksvingen og Sandviksveien med kobling til E18 på 
Blommenholm. I østgående retning er det tilsvarende, men motsatt.  
Stortingsvedtaket innebærer ingen endring av Vestre lenke som er 
en ny forbindelse mellom Høvik / Strand, Stabekk og 
Gjønnestunnelen til Fornebu. Vestre lenke bygges med to felt i 
hver retning hvorav det ene feltet i hver retning er kollektivfelt.  
Gjønnestunnelen bygges som forutsatt i regulert løsning. Dette er 
en ny forbindelse fra Gjønnes mot E18 og Fornebu / Lysaker. 
Gjønnestunnelen vil redusere trafikken på lokalvegsystemet 
mellom Gjønnes og E18, og vil være viktig for bussens 
fremkommelighet. Dessuten vil Gjønnestunnelen kunne gi 
grunnlaget for en mulig ny bussforbindelse fra øvre Bærum og 
området rundt Gjønnes ned til både E18 og Fornebu, se nærmere 
beskrivelse i kapittel 3.1. 

 
Figur 2-7: Vestre lenke med kollektivfelt i begge retninger. I illustrasjonen ses 
også løsning etter stortingsvedtaket uten bussveg ved Oksenøyveien. 

 
Figur 2-8: Løsning etter stortingsvedtaket. Gjønnestunnelen med stiplet strek og 
Strandlokket uten bussveg sett mot nordvest. 
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På Høvik sier stortingsvedtaket følgende: «Området over 
Høviktunnelen utvikles i et eget prosjekt i regi av Bærum 
kommune. I det videre arbeidet må partene i samarbeid sikre at 
løsningen over Høviktunnelen gir god framkommelighet og 
tilgjengelighet for kollektivtransporten, syklende og gående».  
Bærum kommune vil starte opp igjen planarbeidet på Høvik våren 
2021. Nye forutsetninger medfører at det kan være utfordrende å 
ha et planforslag vedtatt i tide dersom man skulle ønske å 
ferdigstille veganlegget i dagsonen på Høvik samtidig med resten 
av E18-tiltaket. I planarbeidet må det avklares hvilket 
handlingsrom som foreligger i forhold til beredskapsveg ved stengt 
Høviktunnel.  
Statens vegvesen påpeker at veganlegget mellom rundkjøringene 
på Strand og Ramstadsletta kan etableres innenfor dagens vegareal 
i påvente av endelig regulert løsning. Den midlertidige løsningen 
må utarbeides i samarbeid mellom Statens vegvesen, Bærum 
kommune og Viken. For å sikre forutsigbarhet i fremføringen av 
buss må det være kollektivfelt på Høvik (Strand-Ramstadsletta).  
I en midlertidig situasjon planlegges det for at høyre bilfelt i hver 
retning mellom Høvik kirke og Strandlokket benyttes til 
kollektivfelt innenfor dagens vegareal, se prinsippsnitt Figur 2-11. 
Det er denne løsningen som ligger til grunn for trafikkanalysen.  

 
Figur 2-9: Kobling til eksisterende vegnett på Høvik fra Strand  

 
Figur 2-10: Høvik sett mot øst
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Figur 2-11: Midlertidig løsning mellom Høvik og Strand. Eksisterende midtdeler inkludert belysning beholdes, og innenfor dagens vegareal etableres to kjørefelt i hver 
retning hvor høyre felt benyttes til kollektivfelt. Sykkelfelt etableres i det sørligste feltet. Dersom man utnytter arealet mellom vegskulder og dagens rekkverk, kan 
totalbredden på sykkelfeltet økes til 3,2 m. Statens vegvesen vil tilstrebe størst mulig bredde på sykkelvegen innenfor tilgjengelig areal. 
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2.4 Fartsgrense 

Fartsgrensen for buss vil variere avhengig av om bussen går på 
E18 eller på lokalvegsystemet. Det er lagt opp til følgende 
fartsgrenser på vegsystemet:  

• E18:   80 km/time 
• Gjønnestunnelen: 70 km/time 
• Vestre lenke:  50 km/time 
• Lokalveg Høvik: 50 km/time 
• Øvrige lokalveger: 50 km/time 

 
Bussveg i regulert løsning er til sammenlikning planlagt for 60 
km/time øst for holdeplassen ved Oksenøyveien og 80 km/time 
vest for samme holdeplass. 
 

2.5 Holdeplasser 

I regulert løsning er det holdeplasser ved Lysaker, Oksenøyveien, 
Kveldsro terrasse, Høvik og Ramstadsletta, se figur 2-3.  
Som følge av at bussvegen ikke bygges, utgår holdeplassene ved 
Ramstadsletta og Oksenøyveien. 
Holdeplassen som i regulert løsning var vist på Strandlokket ved 
Kveldsro terrasse flyttes ca. 230 meter mot vest langs lokalvegen, 
se figur 2-12.  
Holdeplassen langs Vestre lenke er som i regulert løsning, se figur 
2-14.  

På Høvik og Lysaker vil det pågå egne prosesser, og plassering av 
holdeplasser avklares i dette arbeidet. Det legges til grunn dagens 
plassering av holdeplasser i påvente av endelig løsning.  
Bussholdeplassene på lokalvegsystemet er dimensjonert for én 
ventende buss og utformet som kantstopp. 
For vurdering av virkninger knyttet til holdeplasser vises det til 
kap. 3.1.3. 
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Figur 2-12: Holdeplasser ved Strand. Disse holdeplassene var i regulert løsning 
plassert langs bussvegen oppå Strandlokket. 

 
Figur 2-13: Strandlokket uten bussveg 

 
Figur 2-14: Holdeplasser langs Vestre lenke. Plassering er tilsvarende regulert 
løsning. 
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3 Vurdering av virkninger 

3.1 Fremtidig linjenett  

Det nye vegsystemet gir flere muligheter til å utvikle rutetilbudet. I 
dette kapitlet er det listet opp et utvalg forskjellige ruter som er 
analysert. 
Det er ikke tatt stilling til hvilke ruter som faktisk er aktuelle. Det 
er Ruter som planlegger, samordner, bestiller og markedsfører 
kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken, og som må vurdere 
rutetilbud og behov. I tillegg kommer regionale busser, flybuss og 
Brakar. Disse vil i hovedsak kjøre E18. 

3.1.1 Mulige bussruter 

Potensielle ruter som vil kunne benytte det nye vegsystemet 
beskrives nedenfor og illustreres samlet i figur 3-1.   
Figur 3-1 viser fem lokalruter, en ekspressrute som kjører E18 
(rute 6) og en alternativ rute for buss ved avvik/stengt Høviktunnel 
(rute 7). Det er primært rute 3, 4, 5, 6 og 7 som kan erstatte den 
regulerte bussvegen. 
I vedlegg til denne rapporten er hver bussrute vist separat med 
angivelse av holdeplasser, avstander, fartsgrenser og reisetid (rush 
og ordinær). 
 

1. Gjønnes-Gjønnestunnelen-Vestre lenke-Snarøyveien- 
Lysaker                                                                        

Denne ruten kan også gå Vestre lenke – Oksenøyveien (se 
rute 3). 
 

2. Gjønnes-Gjønnestunnelen-E18- Lysaker.  
Denne ruten vil være mest aktuell for ekspressbusser, 
eksempelvis ekspressbussene fra Bærums Verk (150E) og 
eventuelle nye ekspressruter til Oslo/Lysaker/Fornebu.  
 

3. E18-lokalveg Høvik-Strand- Vestre lenke-
Oksenøyveien/Snarøyveien-Lysaker 
Denne ruten kan også gå via Vestre lenke-Snarøyveien, 
ikke Oksenøyveien (se rute 1).  
 

4. Sandviksveien-lokalveg Høvik-Strand - Vestre lenke-
Oksenøyveien/Snarøyveien-Lysaker.  
Denne ruten er beskrevet som lokalrute i forbindelse med 
stortingsproposisjonen og anses som en aktuell linje for 
lokalruter som skal betjene Fornebu i tillegg til rute 3.  

5. E18-lokalveg Høvik-Strand -E18-Lysaker 
6. E18 Ramstadsletta – Lysaker  

Denne ruten anses som mest aktuell for regionale busser, 
flybuss, Brakar og noen av Ruters ekspressbusser. Disse vil 
i hovedsak kjøre E18 i stedet for lokalvegen.  
 

7. Rute ved avvik/stengt Høviktunnel:  
Sandviksveien- Høviksvingen -Markalleen – 
Kveldsroveien - Gamle Drammensvei- Prof. Kohts vei - 
Lysaker.

 



              
Side: 

 19  
Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 

Byggeplan 
Dato: 

11850 2021.03.26 
Dok. nr Virkninger for buss som følge av stortingsvedtak Sign Rev.: 

C_511 TN/OST 01 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\10 Tilleggsutredningen\03 Busstraseer 

 
Figur 3-1: Oversikt over potensielle bussruter som kan benytte det nye vegsystemet. Skissen viser 5 lokalruter og 1 ekspressrute langs E18 (rute 6), samt en alternativ rute ved 
stengt Høviktunnel/avvikssituasjoner (rute 7). 
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3.1.2 Strekningsvis beskrivelse 

3.1.2.1 E18 

Som beskrevet i stortingsvedtaket bygges E18 som forutsatt. E18-
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.  
 
Høyre bilfelt i Høviktunnelen, som er ca. 1,9 km, omgjøres til et 
sambruksfelt for kollektiv/tungbil i vest- og østgående retning. I 
dagsonene langs ny E18 vil det på grunn av strekning med feltbytte 
ikke være mulig med kollektiv/sambruksfelt.   
 
Potensielle bussruter som vil benytte E18, er beskrevet som rute 6 i 
kapittel 3.1.1. Dette vil i hovedsak være regionale busser, flybuss, 
Brakar og noen av Ruters ekspressbusser. 

3.1.2.2 Lokalveg Høvik - Strand 

Potensielle bussruter på strekningen Høvik-Strand er beskrevet 
som rute 3, 4 og 5 i kapittel 3.1.1. Busser som kommer vestfra kan 
kjøre videre på lokalvegen mellom Høvik og Strand, og kan 
eventuelt koble seg til E18 ved Stabekklokket. 
For å sikre forutsigbarhet i fremføringen av busser, legges det til 
grunn en løsning med kollektivfelt for Høvik (Strand-
Ramstadsletta). Dette er en nødvendig forutsetning for løsningene 
som skal utvikles på Høvik, og i tråd med føringene gitt i 
stortingsvedtaket om at løsningen over Høviktunnelen skal gi god 
framkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtransporten. For å 

sørge for best mulig fremkommelighet for buss på strekningen 
Høvik - Strand er det også viktig med gode og få kryss. 
Fotgjengerkryssinger i plan vil også påvirke fremkommelighet og 
reisetid. Antall og plassering av fotgjengerkryssinger må vurderes 
nøye. 
I forbindelse med enkelte avvikssituasjoner som medfører at ett 
tunnelløp i Høviktunnelen stenges, vil trafikkavviklingen på 
lokalvegen og på tilgrensede veger bli meget krevende. Det gjelder 
både for bil og for busstrafikken. Et avbøtende tiltak kan være å 
oppheve kollektivfeltene mellom Høvik og Strand. Et annet 
avbøtende tiltak kan være å la bussene kjøre en alternativ trasé 
mellom Lysaker og Blommenholm. Denne ruten er beskrevet som 
rute 7 i denne rapporten. I regulert løsning ville det ikke vært 
behov for en alternativ rute ved stengt Høviktunnel da bussvegen 
ville sikret en optimal forutsigbarhet for fremføringen av busser. 

3.1.2.3 Gjønnestunnelen 

Forholdene for buss og fremtidig linjenett er uendret for 
delstrekning Gjønnestunnelen sammenliknet med regulert løsning. 
Potensielle bussruter som kan benytte Gjønnestunnelen, er 
beskrevet som rute 1 og 2 i kap. 3.1.1.  
Busser vil kunne kjøre Gjønnestunnelen, både mot Oslo og mot 
Fornebu. Vegvesenet har foretatt en sikkerhetsmessig analyse av 
situasjonen med bussfelter i Gjønnestunnelen. Analysen viser at en 
ikke bør ha kollektivfelt i Gjønnestunnelen, blant annet fordi dette 
vil medføre mange feltskifter inne i tunnelene. Hovedårsaken til 
feltskiftene, er at bussprioriteringen må oppheves inne i tunnelen. 
Det kommer av at det høyre feltet er forbindelsen mellom E18 og 
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Gjønnes, tilsvarende er det venstre feltet forbindelsen mellom 
Vestre lenke og Gjønnes. 
Dette betyr at busser som benytter Gjønnestunnelen, må kjøre 
sammen med annen trafikk gjennom tunnelen og videre fram til 
kollektivfeltene på Vestre lenke. Tunnelen har relativt stor 
restkapasitet. Behovet for kollektivfelt er derfor svært lite.  

3.1.2.4 Vestre lenke - Fornebu 

Stortingsvedtaket innebærer ingen endring av Vestre lenke 
sammenliknet med regulert løsning, dvs. at veganlegget bygges 
med to felt i hver retning hvorav det ene feltet i hver retning er 
kollektivfelt. Imidlertid vil kollektivtilbudet og fremtidig linjenett 
være endret som følge av at bussvegen og nytt bussknutepunkt ved 
Oksenøyveien ikke bygges.  
Med bussvegen var det forutsatt at busser mellom Fornebu og 
Lysaker koblet seg på bussvegen ved knutepunktet ved 
Oksenøyveien. Som følge av stortingsvedtaket må disse bussene 
følge Snarøyveien – E18 som i dag. 
Ved etablering av Fornebubanen må en regne med at de fleste 
busslinjene mellom Oslo og Fornebu blir nedlagt. Rute 1, 3 og 4 
beskrevet i kap. 3.1.1 benytter Vestre lenke. Her er det forutsatt at 
bussene fortsetter Snarøyveien til Lysaker. Med Fornebubanen i 
drift bør det vurderes om noen av linjene kunne terminere på 
Fornebu. Rushtidslinje 145 er i dag eneste direkte forbindelse 
mellom Fornebu og vestre Bærum. I likhet med regulert løsning gir 
løsningen etter stortingsvedtaket muligheter til å bedre dette 
tilbudet. 

3.1.2.5 Lysaker 

Alle de beskrevne rutene i kap. 3.1.1 vil passere eller snu på 
Lysaker. I tillegg til dette vil det komme busser til Lysaker fra 
Prof. Kohts vei og Vollsveien.  
I løpet av vår/sommer 2021 pågår det arbeid med å finne 
løsninger/konsept for kollektivterminalen i henhold til de ramme 
som Stortinget har satt. Det forutsettes at det legges til rette for 
samme funksjonalitet for buss som i regulert løsning.  
For planleggingen av Lysaker terminal fremheves følgende: 

• For fjernbuss og ekspressbuss er det ønskelig med god 
kapasitet, rask fremføring og kun knutepunktsstopp 

• For lokalbuss langs E18 og på tvers av E18 er det viktig 
med god flatedekning 

• Svært viktig med forutsigbar fremkommelighet – både 
E18, lokalvegnettet og løsninger for Lysaker terminal 

• God kapasitet på Lysaker – holdeplasser, gode 
overgangsmuligheter, venteplasser for buss samt 
fasiliteter for sjåfører. 

Det er et behov for:  

• Å tilrettelegge for gjennomgående busser som har stopp på 
Lysaker, men kjører til Oslo 

• Å tilrettelegge for busser som snur på Lysaker og som 
kommer fra vest og returnerer retning vest 

• Tosidig holdeplass på Lysakerlokket (ensidig holdeplass i 
dag) 
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Før en har etablert ny terminal på Lysaker vil ikke 
fremkommeligheten eller holdeplasskapasiteten for busser på 
Lysaker forbedres. Lysaker vil være et viktigere matepunkt etter 
etablering av Fornebubanen og Lysaker kollektivterminal.  

3.1.3 Holdeplasser og trafikksikkerhet 

Som følge av at bussvegen ikke bygges, utgår holdeplassene ved 
Ramstadsletta og ved Oksenøyveien. De to holdeplassene som 
utgår medfører at busser eventuelt må benytte andre holdeplasser, 
eksempelvis Sandviksveien, Høvik og Vestre lenke som betjenes 
av rute 4 (Sandviksveien - lokalveg Høvik-Strand - Vestre lenke - 
Oksenøyveien/Snarøyveien-Lysaker).  
Påvirkning for de reisende med hensyn til busstilbud og 
flatedekning vil være avhengig av hvordan ruteopplegget blir. 
Holdeplassene vil ha universell utforming og vil være tilrettelagt 
for sykkelparkering med god adkomst både for gående og syklende 
slik som forutsatt i regulert løsning.  
Både i regulert løsning med holdeplasser i hovedsak langs bussveg 
og i løsningen etter stortingsvedtaket med holdeplasser langs 
lokalveg, er holdeplassene atskilt fra hovedtyngden av trafikken 
gjennom korridoren.  
I henhold til Statens vegvesens håndbok V127 Gangfeltkriterier, 
bør det ikke anlegges gangfelt på strekninger med en fartsgrense 
på 60 km/t eller høyere. 
På hovedveger med ÅDT < 4 000 og fartsgrense 80 km/t bør en i 
henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og 
gateutforming etablere planskilt kryssing for gående og syklende 

på steder der barn krysser vegen, eller der det er potensial for mer 
enn 50 gående og syklende som krysser i maksimaltimen i et 
normaldøgn.  
Det antas at en vil ha et potensial for minst 50 kryssende gående og 
syklende i tilknytning til alle holdeplassene langs lokalvegen. 
Fartsgrensen på lokalvegen vil være 60 km/time eller lavere. 
Ut ifra dette er det planlagt planskilt kryssing av lokalvegen for 
gående og syklende ved den nye holdeplassen på Strand.  På 
Vestre lenke vil det være signalregulert gangfelt mellom 
holdeplassene. 

3.2   Beregningsgrunnlag 

Som følge av stortingsvedtaket er bussene som skulle gå på 
bussvegen fordelt på E18 (ekspressruter) og lokalvegen. 
Maksimalt 50 busser i timen er antatt å kjøre på lokalvegsystemet. 
Det er antatt at busser som skal til Fornebu kjører Vestre 
lenke/Widerøeveien til Snarøyveien, mens busser som skal til 
Lysaker kjører Oksenøyveien til Snarøyveien. 
Løsningen etter stortingsvedtaket gir en buss-ÅDT på 640 på 
Oksenøyveien (sum begge retninger). Dette tilsvarer ca. 50 busser i 
en retning i makstimen (30 busser i motsatt retning). 
Mate/ringbussen er ikke inkludert i disse tallene.  
Det vil trolig være busser som snur ved Lysaker, men hvor bussene 
kjører etter Lysaker er ikke vurdert eller inkludert i beregning av 
ÅDT i dette området.  
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Det antas at ÅDT for buss vil være lik for regulert løsning og 
løsningen etter stortingsvedtaket, men trafikken fordeler seg på 
ulike veger. Eksempelvis øker busstrafikken med ca. 700 
busser/døgn i Fornebukrysset som følge av at bussvegen ikke 
bygges. Forutsatt ÅDT for buss er basert på dagens nivå med et 
tillegg på 50-100 %.  
Bussruter som ikke benytter seg direkte av det nye vegsystemet er 
ikke beskrevet i kap. 3.1. Disse er likevel tatt med i 
beregningsgrunnlaget. Dette gjelder for eksempel ruter på 
strekningen Lysaker-Fornebu og bussrute 150 som kjører Gml. 
Ringeriksvei-Prof. Kohts vei - Vollsveien.  

 
I beregningsgrunnlaget er det antatt at det ikke vil gå busser i Prof. 
Kohts vei vest for krysset med Gamle Drammensvei. Prof. Kohts 
vei på denne strekningen har smale kjørefelt med bredde 2,75 m og 
manglende breddeutvidelse i kurver. I kombinasjon med 
minimumsbredde på sykkelfelt (1,2 - 1,5 m), kan dette medføre 
farlige situasjoner i kurvene. 
 
Ut fra overnevnte blir ÅDT-fordelingen på de forskjellige 
veglenker som vist på figur 3-2. 
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Figur 3-2: ÅDT for buss som følge av løsning etter stortingsvedtaket.  
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Figur 3-3: ÅDT for buss i regulert løsning med egen bussveg 
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3.3 Fremkommelighet og forutsigbarhet 

3.3.1 Orientering 

Fremkommeligheten for buss vil være avhengig av løsning, 
feltbruk og hvor stor timetrafikken for øvrig trafikk er. For å få 
frem forskjellen på regulert løsning og løsningen etter 
stortingsvedtaket er fremkommeligheten for buss beregnet med 
trafikksimuleringsmodellen Aimsun for følgende alternativer:  

- Alternativ 1 – regulert løsning med bussveg  
- Alternativ 2 – løsning etter stortingsvedtaket uten bussveg 

Forskjeller i forutsigbarhet i rutetider mellom alternativene på 
grunn av uhell og avvik i øvrig trafikk er omtalt i kap. 3.3.6.  
Det er beregnet reisetider for morgenrush, ettermiddagsrush og ved 
fri flyt-hastighet. Fri flyt vil si at bussen holder fartsgrensen på 
hele strekningen. Dette vil vanligvis være en urealistisk hastighet 
ved de fleste tilfeller, siden man bør bremse ned inn mot kryss.  
Delstrekningene er mellom to holdeplasser, og inkluderer 
oppholdstid på én holdeplass. Unntaket er delstrekningen som 
slutter på E18 ved Solvikveien i vestgående retning, som ikke 
inkluderer stopp på holdeplass.   
I løsning etter stortingsvedtaket vil reisetiden for buss variere med 
mengden øvrig trafikk. Beregnet mengde timetrafikk i 2030 er lagt 
til grunn. 

3.3.2 Regulert løsning 

1. E18-bussveg-Lysaker 
I regulert løsning er reisetiden mellom Ramstadsletta og Lysaker, 
via bussvegen beregnet til å være ca. 8,5 minutter i østgående 
retning, og ca. 7 minutter i vestgående retning. Forskjellen 
kommer av det er en lengre kjøreavstand mellom bussvegen og 
holdeplassen Lysaker i østgående retning enn det er i vestgående 
retning, og at reisetiden i østgående retning inkluderer fem 
holdeplasser mens det er fire i vestgående retning.  Forskjellen i 
kjørelengde har sin årsak i en midlertidig situasjon frem til ferdig 
kollektivknutepunkt. I sammenlikningen er det derfor benyttet 7 
min. i begge retninger. 
Reisetiden er lik i morgen- og ettermiddagsrush. Dette er naturlig 
da bussen kjører uhindret av annen trafikk.  
Tabell 3-1: Reisetid for bussvegen i østgående retning 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

E18 ved 
Solvikveien Ramstadsletta 500 20 50 50 

Ramstadsletta Høvik 1110 50 90 90 

Høvik Strand 1090 50 80 80 

Strand Oksenøyveien 1210 60 90 90 

Oksenøyveien Lysaker 2000 120 200 200 

Sum   5920 300 510 510 
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Tabell 3-2: Reisetid for bussvegen i vestgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Lysaker Oksenøyveien 1510 90 130 130 

Oksenøyveien Strand 1090 50 80 80 

Strand Høvik 1220 60 100 100 

Høvik Ramstadsletta 1030 50 80 80 

Ramstadsletta E18 ved 
Solvikveien 450 20 30 30 

Sum   5300 260 420 430 

 
For ekspressbusser som kjører bussvegen uten stans på 
holdeplassene er reisetiden beregnet til ca. 6 minutter i østgående 
retning og ca. 5 minutter i vestgående retning. Holdeplasstid på 
Lysaker er inkludert i østgående retning. Med ferdig 
kollektivterminal ville østgående retning bli som vestgående. 
Tabell 3-3: Reisetid for ekspressbusser på bussvegen i østgående retning 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

E18 ved 
Solvikveien Lysaker 5920 300 360 360 

Sum   5920 300 360 360 

Tabell 3-4: Reisetid for ekspressbusser på bussvegen i vestgående retning 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Lysaker E18 ved 
Solvikveien 5300 260 300 300 

Sum  5300 260 300 300 

 
2. E18 Ramstadsletta – Lysaker  

I regulert løsning er reisetiden mellom E18 ved Solvikveien og 
Lysaker, via E18, beregnet til å være ca. 5-5,5 minutter i østgående 
retning, og ca. 4-4,5 minutter i vestgående retning. Holdeplasstid 
på Lysaker er inkludert i østgående retning. 
Tabell 3-5: Reisetid for E18 i østgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

E18 ved 
Solvikveien Lysaker 5280 240 330 290 

Sum   5280 240 330 290 

Tabell 3-6: Reisetid for E18 i vestgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Lysaker E18 ved 
Solvikveien 5070 230 250 270 

Sum   5070 230 250 270 
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3.3.3 Løsning etter stortingsvedtaket 

Nedenfor er reisetiden beregnet for de ulike bussrutene som er 
beskrevet i kap. 3.1.1. 
Rute 1 Gjønnes-Gjønnestunnelen-Vestre lenke-Snarøyveien- 
Lysaker. 
For rute 1 er reisetiden mellom Gjønnes og Lysaker, via Vestre 
lenke og Snarøyveien, beregnet til å være ca. 11,5 minutter i 
østgående retning i morgen- og ettermiddagsrushet. 
Trafikkavviklingen er stort sett god, men det er beregnet noe 
forsinkelse inn mot de signalregulerte kryssene. Dette kan 
reduseres i noe grad med bruk av kollektivprioritering i 
signalanleggene og optimalisering av faseplanene 
(signalreguleringen). 
Tabell 3-7: Reisetid for rute 1 Gjønnes-Vestre lenke-Lysaker i østgående 
retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Bjørnekollen Løkebergveien 510 30 70 70 

Løkebergveien Vestre lenke 3220 180 250 260 

Vestre lenke Fornebuparken 1030 90 170 160 

Fornebuparken Lilløyveien 450 30 80 80 

Lilløyveien Fornebuveien 350 20 40 40 

Fornebuveien Lysaker 760 40 90 80 

Sum   6320 390 690 700 

 

Tabell 3-8: Reisetid for rute 1 Lysaker-Vestre lenke-Gjønnes i vestgående 
retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Lysaker Lilløyveien 1060 60 110 120 

Lilløyveien Fornebuparken 350 20 50 60 

Fornebuparken Vestre lenke 940 80 140 150 

Vestre lenke Løkebergveien 3140 170 220 1220 

Løkebergveien Bjørnekollen 500 30 60 270 

Sum   5990 360 580 1820 

I vestgående retning i morgenrushet er reisetiden beregnet til i 
underkant av 10 minutter, og hele 30 minutter i 
ettermiddagsrushet. Grunnen til den svært høye reisetiden i 
ettermiddagsrushet er at modellen viser dårlig avvikling i 
rundkjøringen Kirkeveien x Bærumsveien, som medfører 
saktegående kø i Bærumsveien som tilbakeblokkerer til 
Gjønnestunnelen.  
Nytt kjøremønster som følge av Gjønnestunnelen vil kunne 
redusere kapasiteten i rundkjøringen og gi økt kø i Bærumsveien. 
Denne køen kan potensielt føre til kø i Gjønnestunnelen. Det 
vurderes som at modellen beregner for lang kø og mye forsinkelse, 
men det bør forventes dårligere avvikling i Bærumsveien enn i 
dagens situasjon. Modellresultatene er omtrent like for regulert 
løsning og løsning etter stortingsvedtaket.  
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Rute 2 Gjønnes-Gjønnestunnelen-E18- Lysaker.  
For rute 2 er reisetiden mellom Gjønnes og Lysaker i østgående 
retning, via E18, beregnet til å være i underkant av 9 i 
morgenrushet og ca. 7,5 minutter i ettermiddagsrushet. 
Trafikkavviklingen er stort sett god, men i morgenrushet bør man 
forvente noe redusert avvikling på påkjøringsrampen til E18 fra 
Gjønnestunnelen. 
Tabell 3-9: Reisetid for rute 2 Gjønnes-E18-Lysaker i østgående retning 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Bjørnekollen Løkebergveien 510 30 70 80 

Løkebergveien Lysaker 4790 250 450 350 

Sum   5300 280 520 440 

Tabell 3-10: Reisetid for Lysaker-E18-Gjønnes i vestgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Lysaker Løkebergveien 4580 230 280 1450 

Løkebergveien Bjørnekollen 500 30 60 270 

Sum   5080 260 340 1720 

 
I vestgående retning i morgenrushet er reisetiden beregnet til å 
være i underkant av ca. 6 minutter, og ca. 30 minutter i 
ettermiddagsrushet.  
 
Grunnen til den svært høye reisetiden i ettermiddagsrushet er at 
modellen viser dårlig avvikling i rundkjøringen Kirkeveien x 
Bærumsveien, som for rute 1.  

Rute 3 E18-lokalveg Høvik-Strand- Vestre lenke-
Oksenøyveien/Snarøyveien-Lysaker. 
For rute 3 er reisetiden mellom E18 ved Solvikveien og Lysaker, 
via lokalveg, Vestre lenke og Oksenøyveien, beregnet til å være i 
ca. 12-13 minutter i østgående retning i begge rush. I vestgående 
retning er reisetiden beregnet til ca. 10 minutter i morgenrushet, og 
ca. 13 minutter i ettermiddagsrushet.  
Trafikkavviklingen er stort sett god, men det er beregnet noe 
forsinkelse inn mot de signalregulerte kryssene. Dette gjelder 
særlig i krysset Oksenøyveien x Snarøyveien i østgående retning i 
begge rush, og krysset Vestre lenke x Oksenøyveien i vestgående 
retning i ettermiddagsrushet. Dette kan reduseres i noe grad med 
bruk av kollektivprioritering i signalanleggene og optimalisering 
av faseplanene (signalreguleringen). 
Tabell 3-11: Reisetid for rute 3 E18-lokalveg-Vestre lenke-Lysaker i østgående 
retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

E18 ved 
Solvikveien Høvik kirke 1410 80 120 110 

Høvik kirke Strand 1130 80 110 110 

Strand Vestre lenke 1190 90 130 120 

Vestre lenke Lilløyveien 920 70 290 230 

Lilløyveien Fornebuveien 350 20 40 40 

Fornebuveien Lysaker 760 40 90 80 

Sum   5760 380 780 700 
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Tabell 3-12: Reisetid for rute 3 Lysaker-Vestre lenke-lokalveg-E18 i vestgående 
retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Lysaker Lilløyveien 1160 60 110 120 

Lilløyveien Vestre lenke 830 70 140 240 

Vestre lenke Strand 1210 90 130 140 

Strand Høvik stasjon 840 70 100 140 

Høvik stasjon E18 ved 
Solvikveien 1620 90 110 110 

Sum   5650 380 600 760 

 
Rute 4 Sandviksveien-lokalveg Høvik-Strand - Vestre lenke-
Oksenøyveien/Snarøyveien-Lysaker.  
For rute 4 er reisetiden via Sandviksveien, lokalveg, Vestre lenke 
og Oksenøyveien, beregnet til å være i østgående retning til ca. 
14,5 minutter i morgenrushet og ca. 13 minutter i 
ettermiddagsrushet, og i vestgående retning ca. 12,5 minutter i 
morgenrushet og ca. 15 minutter i ettermiddagsrushet.  
Trafikkavviklingen er stort sett god, men det er beregnet noe 
forsinkelse inn mot de signalregulerte kryssene. Dette gjelder 
særlig i krysset Oksenøyveien x Snarøyveien i østgående retning i 
begge rush, og krysset Vestre lenke x Oksenøyveien i vestgående 
retning i ettermiddagsrushet. Dette kan reduseres i noe grad med 
bruk av kollektivprioritering i signalanleggene og optimalisering 
av faseplanene. 

Tabell 3-13: Reisetid for rute 4 Sandviksveien-lokalveg-Vestre lenke-Lysaker i 
østgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Høvikodden Solvikveien 440 30 60 60 

Solvikveien Glassverkveien 840 60 90 90 

Glassverkveien Høvik kirke 210 20 50 40 

Høvik kirke Strand 1130 80 110 110 

Strand Vestre lenke 1190 90 130 120 

Vestre lenke Lilløyveien 920 70 290 230 

Lilløyveien Fornebuveien 350 20 40 40 

Fornebuveien Lysaker 760 40 90 80 

Sum   5840 410 860 780 

Tabell 3-14: Reisetid for rute 4 Lysaker-Vestre lenke-lokalveg – Sandviksveien i 
vestgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Lysaker Lilløyveien 1160 60 110 120 

Lilløyveien Vestre lenke 830 70 140 240 

Vestre lenke Strand 1210 90 130 140 

Strand Høvik stasjon 840 70 100 140 

Høvik stasjon Høvik kirke 450 30 60 70 

Høvik kirke Glassverkveien 240 20 50 40 

Glassverkveien Solvikveien 670 50 80 80 

Solvikveien Høvikodden 530 40 70 70 

Sum   5930 420 750 900 
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 Rute 5 E18-lokalveg Høvik-Strand -E18-Lysaker 

For rute 5 er reisetiden i østgående retning beregnet til ca. 10 
minutter i morgenrushet og ca. 7 minutter i ettermiddagsrushet. I 
morgenrushet er det redusert avvikling på påkjøringsrampen til 
E18 og langs vekslingsstrekningen på E18 som bidrar til 
forsinkelsen. I vestgående retning er det beregnet en reisetid på ca. 
ca. 6 minutter i morgenrushet og ca. 9 minutter i 
ettermiddagsrushet. I ettermiddagsrushet i vestgående retning er 
det redusert avvikling på vekslingsstrekningen og på 
avkjøringsrampen som bidrar til forsinkelsen.  
Tabell 3-15: Reisetid for rute 5 E18-lokalveg-E18-Lysaker i østgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

E18 ved 
Solvikveien Høvik kirke 1410 80 120 110 

Høvik kirke Strand 1130 80 110 110 

Strand Lysaker 2750 150 350 210 

Sum   5290 310 590 430 

 

Tabell 3-16: Reisetid for rute 5 Lysaker-E18-lokalveg-E18 i vestgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Lysaker Strand 2630 140 160 290 

Strand Høvik stasjon 840 70 100 140 

Høvik stasjon E18 ved 
Solvikveien 1620 90 110 110 

Sum   5090 300 370 540 

Rute 6 E18 Ramstadsletta – Lysaker  
For rute 6 er reisetiden mellom E18 ved Solvikveien og Lysaker, 
via E18 beregnet til å være ca. 5-6 minutter i østgående retning og 
ca. 4-5,5 i vestgående retning.  
I morgenrushet er reisetiden høyest i østgående retning, og i 
ettermiddagsrushet er reisetiden høyest i vestgående retning. 
Forsinkelsen kommer av at det er redusert avvikling på strekning 
med feltbytte (vekslingsstrekningen) mellom Høviktunnelen og 
Fornebukrysset.  
Tabell 3-17: Reisetid for rute 6 E18 i østgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

E18 ved 
Solvikveien  Lysaker 5280 240 370 300 

Sum   5280 240 370 300 

Tabell 3-18: Reisetid for rute 6 E18 i vestgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri flyt 
(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Lysaker E18 ved 
Solvikveien 5070 230 250 330 

Sum   5070 230 250 330 
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Rute 7 Avviksrute E18 Ramstadsletta - Lysaker 
Rute 7 som går Sandviksveien- Høviksvingen -Markalleen – 
Kveldsroveien - Gamle Drammensvei- Prof. Kohts vei - Lysaker, 
er skissert som en løsning ved avvikssituasjoner/stengt 
Høviktunnel.  
Det er beregnet reisetider for strekningen ved en normalsituasjon. I 
en avvikssituasjon kan det forventes økte reisetider. Et tiltak for å 
unngå dette er en bussbom som i dag på Sandviksveien og 
Markalleen.   
Reisetiden er beregnet til ca. 10,5 minutter i østgående retning, og 
ca. 11-11,5 minutter i vestgående retning.  
Tabell 3-19: Reisetid for rute 7 i østgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri 
flyt 

(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Høvikodden Solvikveien 440 30 60 60 

Solvikveien Glassverkveien 840 60 90 90 

Glassverkveien Høvik 480 30 40 40 

Høvik Strand 960 70 90 110 

Strand Nordliveien 1460 110 140 150 

Nordliveien Tjernsmyr 510 40 70 80 

Tjernsmyr Lysaker 1180 90 130 120 

Sum  5870 420 620 640 

 

Tabell 3-20: Reisetid for rute 7 i vestgående retning. 

Fra Til Avstand 
(m) 

Fri 
flyt 

(sek) 

Morgen 
(sek) 

Ettermid. 
(sek) 

Lysaker Tjernsmyr 1120 80 130 130 

Tjernsmyr Nordliveien 330 20 50 50 

Nordliveien Strand 1240 90 100 110 

Strand Høvik stasjon 960 70 130 130 

Høvik stasjon Høvik kirke 450 30 60 70 

Høvik kirke Glassverkveien 240 20 50 40 

Glassverkveien Solvikveien 670 50 80 80 

Sum  5550 400 660 690 

3.3.4 Oppsummering reisetider  

Kort oppsummert gir dette følgende reisetider for regulert løsning 
og løsning etter stortingsvedtaket for ekspressruter og lokalruter: 
Ekspressruter: 
Regulert løsning via bussveg:   ca. 5minutter 
Regulert løsning via E18:   ca. 4-5,5 minutter 
Rute 6 E18 Ramstadsletta-Lysaker:             ca. 4-6,5 minutter 
 
Forskjellen mellom regulert løsning via E18 og rute 6 er 
sambruksfeltet i Høviktunnelen. 
 
Lokalruter: 
Rute 1 Gjønnes-Vestre lenke-Lysaker: 
Østgående retning:     ca. 11,5 minutter 
Vestgående retning:     ca. 10-30 minutter  
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Rute 2 Gjønnes – E18 – Lysaker:  
Østgående retning:     ca. 7,5-9 minutter  
Vestgående retning:    ca. 6-30 minutter  
Reisetiden gjennom Gjønnestunnelen er stort sett like for rute 1 og 
2 i regulert løsning og løsning etter stortingsvedtaket. For busser 
på rute 2 som kjører mellom E18 og Gjønnestunnelen bør det 
forventes mer forsinkelse på av- og påkjøringsrampene i løsning 
etter stortingsvedtaket, som følge av dårligere avvikling på 
vekslingsstrekningen.   
Rute 3, 4 og 5 i østgående retning sammenliknet med regulert 
løsning: 
Bussveg regulert løsning:   ca. 7 minutter 
Rute 3 E18-lokalveg-Vestre lenke-Lysaker: ca. 12-13 minutter 
Rute 4 Sandviksveien-lokalveg-Vestre lenke-Lysaker: ca. 13-14,5 
minutter 
Rute 5 E18-lokalveg-E18-Lysaker:  ca. 7-10 minutter 
 
Rute 3, 4 og 5 i vestgående retning sammenliknet med regulert 
løsning: 
Bussveg regulert løsning:   ca. 7 minutter 
Rute 3 Lysaker-Vestre lenke-lokalveg-E18: ca. 10-13 minutter 
Rute 4 Lysaker-Vestre lenke-lokalveg-Sandviksveien: ca. 12,5-15 
minutter 
Rute 5 Lysaker-E18-lokalveg-E18:  ca. 6-9 minutter 
 
Rute 7 ved avvikssituasjoner: 
Reisetid for rute 7 i normalsituasjon er beregnet til ca. 10,5-11,5 
minutter. I en avvikssituasjon vil trafikkbildet endre seg vesentlig. 
Et tiltak for å sikre god fremkommelighet for busser på denne 

traseen er at man i avvik regulerer trafikken på Sandviksveien og 
Markalleen med bussbom. 

3.3.5  Oppsummering fremkommelighet 

Som følge av stortingsvedtaket blir det ikke en sammenhengende 
prioritert busstrasé langs E18. Bussvegen sikret forutsigbar 
fremkommelighet gjennom kryss både i normalsituasjon og 
spesielt i avvikssituasjoner. I løsningen etter stortingsvedtaket blir 
det isteden sambruksfelt på ca. 1,9 km av totalt 5 km på ny E18, og 
ingen kollektivtiltak i dagsonene. Dette betyr i praksis at bussens 
fremkommelighet på E18 i stor grad vil samsvare med 
biltrafikkens fremkommelighet.  
Sambruksfeltet vil bli brukt av ekspressbusser som ikke har stopp 
mellom Blommenholm og Lysaker. I regulert løsning ville det 
også være mulig å kjøre via E18, men uten sambruksfelt.  
Beregningene viser at ekspressbusser har god fremkommelighet på 
E18 i regulert løsning, men med noe forsinkelse i østgående 
retning i morgenrushet på grunn av feltbytter inn mot 
Fornebukrysset.  
I løsningen etter stortingsvedtaket øker reisetiden for 
ekspressbusser på E18 (rute 6) noe i østgående retning i 
morgenrushet og i vestgående retning i ettermiddagsrushet 
sammenliknet med å kjøre E18 i regulert løsning. Sambruksfelt gir 
god fremkommelighet for bussene gjennom Høviktunnelen. 
Sambruksfeltet medfører imidlertid noe forsinkelse før og etter 
tunnelen, siden biltrafikk må utføre feltbytter. Dette gir størst 
forsinkelse i vestgående retning i ettermiddagsrushet.  
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For ekspressbusser i østgående retning i morgenrushet oppstår 
forsinkelsen først og fremst på vekslingsstrekningen mellom 
Høviktunnelen og Fornebukrysset, på grunn av at Fornebukrysset 
ikke bygges om. En ombygging av Fornebukrysset i østgående 
retning slik som regulert, vil bedre forholdene i østgående retning.  
Sambruksfeltet er lite utnyttet, og medfører at E18 får en 
kapasitetsreduksjon sammenliknet med regulert løsning. På grunn 
av redusert kapasitet i Høviktunnelen kan noe biltrafikk velge å 
kjøre via lokalvegen og kan gi økt forsinkelse på lokalvegen på 
steder hvor det ikke er kollektivfelt.  
Busser med stans på holdeplasser mellom Blommenholm og 
Lysaker må kjøre via lokalvegen. Beregningene viser god 
avvikling for lokalrutene, men avviklingen er noe dårligere for 
ruter via Fornebu. Årsaken til dette er forsinkelse inn mot de 
signalregulerte kryssene Oksenøyveien x Snarøyveien i østgående 
retning og krysset Vestre lenke x Oksenøyveien i vestgående 
retning. 
Forsinkelse i kryss og lengre kjøreveg, gjør at en rute via Fornebu 
(rute 4) bruker ca. 6 minutter ekstra reisetid sammenliknet med å 
kjøre E18 fra Strand til Lysaker (rute 5). Rute 5 (E18-lokalveg 
Høvik-Strand -E18-Lysaker) får også økt reisetid sammenliknet 
med bussvegen, men dette gjelder bare i østgående retning i 
morgenrushet og i vestgående retning i ettermiddagsrushet. 
En forutsetning for å sikre god avvikling på lokalrute 3, 4 og 5 er 
kollektivfelt på lokalvegen på strekningen Strand-Høvik, samt 
gode og få kryss. Fotgjengerkryssinger i plan vil også påvirke 
fremkommelighet og reisetid. Antall og plassering av 
fotgjengerkryssinger må vurderes nøye. 

I avvik ved bruk av rute 7 er det viktig med bussbom i 
Sandviksveien og Markalleen. 

3.3.6 Forutsigbarhet 

Beregningene viser som beskrevet foran, akseptabel 
fremkommelighet for alle kjøretøygrupper på E18 med noe 
forsinkelse i østgående retning i morgenrushet og vestgående 
retning i ettermiddagsrushet på strekning med feltbytte mellom 
Fornebukrysset og Høviktunnelen, samt på lokalvegstrekningen 
mellom Strand og Lysaker via Vestre lenke. En forutsetning for 
dette er at trafikken går som normalt uten uforutsette hendelser.  
I løsningen etter stortingsvedtaket må man påregne at 
busstrafikken får de samme forstyrrelsene som øvrig trafikk når det 
skjer uforutsette hendelser. Dette medfører dårligere forutsigbarhet 
med hensyn til rutetider.  
Feltskiftebehovet på E18-strekningen mellom Fornebukrysset og 
Høviktunnelen øker sammenliknet med regulert løsning både på 
grunn av sambruksfelt i Høviktunnelen og på grunn av at 
Fornebukrysset i østgående retning ikke blir bygd om. Det øker 
sannsynligheten for uforutsette hendelser.  
Ombygging av Fornebukrysset i østgående retning vil forbedre 
forholdene for kjøretøy på E18. Bussene kan da kjøre i høyrefeltet 
på hele strekningen fra østre ende av Stabekklokket og inn til 
holdeplassen på Lysaker, istedenfor å dele plass med øvrig trafikk 
til Oslo forbi avkjøringen til Ring 3. Ombyggingen vil bli prioritert 
dersom det skulle vise seg mulig innenfor vedtatt kostnadsramme. 
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Størst forskjell mellom regulert og vedtatt løsning får man i 
tilfeller når det ene løpet på Høviktunnelen må stenges. Da må det 
påregnes at fremkommeligheten på lokalveger blir vesentlig 
redusert. For planlagte lengre stengninger av ett tunnelløp, bør man 
ha en alternativ rute for busser, se kap. 3.1.2.2. Denne ruten kan 
også benyttes for ekspressbusser når ett løp i Høviktunnelen må 
stenges i forbindelse med uforutsette hendelser. 
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4 Etappe 2 Ramstadsletta-Slependen/Nesbru 
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 anlegget ferdig øst for Solvikveien. Rett øst for 
Solvikveien blir det bygget en midlertidig overgang mellom ny- og 
eksisterende E18.  
Anlegget som bygges i etappe 1, er utformet slik at det ikke i 
nevneverdig grad skal være nødvendig å bygge om anlegget når 
etappe 2 skal bygges.  
Siden bussvegen ikke bygges, vil bussene gå langs Sandviksveien 
eller E18. I etappe 1 slik det var planlagt før stortingsvedtaket, var 
det heller ikke meningen at bussvegen på Ramstadsletta skulle tas i 
bruk. Bussvegen skulle først tas i bruk etter at etappe 2 var 
ferdigstilt. Stortingsvedtaket innebærer således ingen 
realitetsendring på Ramstadsletta før etappe 2 har en vedtatt 
reguleringsplan.  
Reguleringsplanarbeid for etappe 2 er startet opp. I forbindelse 
med dette arbeidet må løsningen for buss avklares. I dette arbeidet 
er det en viktig forutsetning at det ikke kan være holdeplass for de 
busser som kjører på E18.  
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Figur 4-1: Etappe 2 Ramstadsletta – Slependen slik som vist i kommunedelplanen. Oppstart av reguleringsplan ble igangsatt vinteren 2020.
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5 Referanser  
/1/ Aas-Jakobsen/Asplan Viak: Rapport KT- 01 "Kollektivtransport". 11.05.2016 
/2/ ViaNova Plan og Trafikk AS: Rapport C_510 Trafikale virkninger som følge av stortingsvedtak 17.02.2021 
/3/ Statens vegvesen   E18 Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes. Planbeskrivelse. Juni 2016 
/4/ www.ruter.no 
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VEDLEGG A Dagens busstilbud fremstilt i kart 

 
Figur 6-1: Kilde: Ruter.no
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VEDLEGG B Mulige fremtidige bussruter fremstilt i kart 
På de etterfølgende sidene er mulige bussruter som vil kunne benytte seg av det nye veganlegget illustrert på et overordnet nivå. På skissene 
er det angitt hvilke holdeplasser rutene kan benytte seg av, avstand mellom holdeplasser og reisetid. Det er også angitt hvor det er 
kollektivfelt/sambruksfelt.  
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Figur 6-2: Mulig bussrute som følge av stortingsvedtaket; rute 1: Gjønnes-Gjønnestunnelen-Vestre lenke-Snarøyveien- Lysaker. Denne ruten kan også gå Vestre lenke – 
Oksenøyveien (se rute 3).  
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Figur 6-3: Mulig bussrute som følge av stortingsvedtaket; rute 2: Gjønnes-Gjønnestunnelen-E18- Lysaker. Denne ruten vil være mest aktuell for ekspressbusser, 
eksempelvis ekspressbussene fra Bærums Verk (150E) og eventuelle nye ekspressruter til Oslo/Lysaker/Fornebu.  
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Figur 6-4: Mulig bussrute som følge av stortingsvedtaket; rute 3: E18-lokalveg Høvik-Strand- Vestre lenke-Oksenøyveien/Snarøyveien-Lysaker. Denne ruten kan også via 
Vestre lenke-Snarøyveien, ikke Oksenøyveien (se rute 1).  
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Figur 6-5: Mulig bussrute som følge av stortingsvedtaket; rute 4: Sandviksveien-lokalveg Høvik-Strand - Vestre lenke-Oksenøyveien/Snarøyveien-Lysaker. Denne ruten 
er beskrevet som lokalrute i forbindelse med stortingsproposisjonen og anses som den mest aktuelle linjen for lokalruter som skal betjene Fornebu sammen med rute 3.  
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Figur 6-6: Mulig bussrute som følge av stortingsvedtaket; rute 5: E18-lokalveg Høvik-Strand -E18-Lysaker. 
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Figur 6-7: Mulig bussrute som følge av stortingsvedtaket; rute 6: E18 Ramstadsletta – Lysaker. Regionale busser, flybuss, Brakar og noen av Ruters ekspressbusser. 
Disse vil i hovedsak kjøre E18 i stedet for lokalvegen.  
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Figur 6-8: Mulig bussrute som følge av stortingsvedtaket ved avvik/stengt Høviktunnel; rute 7: Sandviksveien- Høviksvingen -Markalleen – Kveldsroveien - Gamle 
Drammensvei- Prof. Kohts vei - Lysaker. 
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