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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.
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Stortinget vedtok 19. juni 2020 et justert alternativ for E18
Lysaker-Ramstadsletta slik det fremgår av Prop. 38 S og Innst.
393S. 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
Virkninger for sykkel og gange (denne rapporten)
Trafikale virkninger
Konsekvens for støy
Konsekvens for luft
Samlede virkninger

Denne rapporten er utarbeidet av Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS/
Asplan Viak AS og omhandler de samlede virkningene for sykkel
og gange som følge av stortingsvedtaket.
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Sammendrag
Generelt
Rapporten gir en beskrivelse av stortingsvedtakets virkninger for
sykkel og gange innenfor ulike delområder der det blir endringer i
forhold til regulert løsning. Disse delområdene er Lysaker,
Fornebukrysset, Øksenøyveien-Tjernsmyr, Stabekklokket, HoltetStrand, Høvik og Ramstadsletta.
Det gis også en samlet vurdering av stortingsvedtakets virkninger
for sykkel og gange innenfor hele planområdet til E18 mellom
Lysaker og Ramstadsletta sammenliknet med regulert løsning.
Hovedtrekk endringer
De viktigste endringene med betydning for sykkel og gange:

5

Rev.:

regi av Bærum kommune og i samarbeid med Statens
vegvesen og Viken. Det påpekes i stortingsvedtaket at man
i det videre arbeidet må sikre at løsningen over
Høviktunnelen må gi god tilgjengelighet og
fremkommelighet for syklende og gående. Det legges
derfor til grunn at forholdene for sykkel og gange blir
ivaretatt i den permanente løsningen.
•

Høvik-Ramstadsletta: På grunn av at parsellen gjennom
Høvik er skilt ut som en egen prosess, er det behov for en
midlertidig løsning for sykkel og gange over
Høviktunnelen og sykkelkobling mot Ramstadsletta. Dette
er aktuelt dersom veganlegget i dagsonen på Høvik ikke
blir ferdigstilt samtidig med resten av E18-tiltaket. I
rapporten er det skissert 3 ulike alternativer.

•

Lysaker: En redusert løsning for Lysaker kollektivterminal
inngår i prosjektet. Konsekvensen er at ny
sykkelforbindelse mellom Fornebukrysset og Lysakerelva
mangler finansiering som en del av prosjektet E18 LysakerRamstadsletta.

•

Fornebukrysset: Hovedsykkelvegen krysser Fornebuveien i
plan, mens den i regulert løsning var planskilt.

Samlet vurdering av virkninger
Kontinuitet
Hovedsykkelvegen får en mindre ensartet løsning med dårligere
kontinuitet i en midlertidig periode dersom veganlegget i dagsonen
på Høvik ikke blir ferdigstilt samtidig med resten av E18-tiltaket.
Det vil også bli et systemskiftet i krysset med Fornebuveien øst for
Fornebukrysset.

•

Oksenøyveien-Tjernsmyrområdet: Tverrforbindelse over
E18 for kollektiv, sykkel og gange bygges ikke, og
reduserer antall tverrforbindelser over E18 sammenliknet
med regulert løsning.

Løsning etter stortingsvedtaket påvirker i mindre grad forholdet til
gående som henvises til egne fortauer eller andre gangveger på det
meste av strekningen tilsvarende regulert løsning.

•

Høvik: Løsninger for sykkel og gange skal planlegges i
sammenheng med den nye sentrumsutviklingen på Høvik i
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Tilgjengelighet
Tilgjengeligheten blir redusert som følge av at tverrforbindelsen
over E18 ved Oksenøyveien-Tjernsmyrområdet ikke bygges, og
innebærer at en strekning på over 1 km langs E18 ikke kan krysses
av gående og syklende. Avstanden mellom tverrforbindelsene var
i dette området ca. 750 meter i regulert løsning. Reduksjon av
antall tverrforbindelser medfører at tverrforbindelsen over
Stabekklokket vil bli viktigere enn i regulert løsning.
Koblingen mellom Oksenøyveien og hovedsykkelvegen utgår som
følge av at bussknutepunktet ved Oksenøyveien ikke bygges.
Øvrige endringer vil i liten grad påvirke tilgjengeligheten for
syklende og gående.
Fremkommelighet og trafikksikkerhet
Løsning etter stortingsvedtaket innebærer at hovedsykkelvegen
krysser Fornebuveien i plan. Med et økende antall syklister på
strekningen som følge av etablering av hovedsykkelveg fra
Fornebukrysset og vestover, vil Statens vegvesen i samarbeid med
Viken og Bærum og Oslo kommune starte planlegging av
strekningen Fornebukrysset - Franzebråten slik at det blir en god
og trafikksikker løsning for gående og syklende gjennom Lysaker.

6

TN

Rev.:

Trygghetsfølelse
Gjeldende reguleringsplan legges til grunn for bygging av
anlegget. I gjeldende reguleringsplan er det forutsatt flere typer
tilrettelegging for sykkel; både hovedsykkelveg, sykkelveg med
fortau, sykkelfelt og gang- og sykkelveger. Disse prinsippene
videreføres også etter stortingsvedtaket.
Det er i ny løsning lagt opp til optimalisering av noen gang-/
sykkelforbindelser. Det planlegges sykkelveg med fortau i
tverrforbindelsen ved Strandlokket. Denne endringen tas med i
disp. søknaden for Strandlokket. For øvrig vil det legges inn en
løsning med breddeutvidelse av gang-/sykkelvegen over
Stabekklokket frem til GS-bru over Riiser-Larsens vei i pågående
reguleringsendring for Stabekklokket.
Attraktivitet
I en midlertidig situasjon vil hovedsykkelvegen totalt sett oppleves
mindre attraktiv inntil permanent løsning gjennom Høvik
foreligger. Øvrige endringer vil i liten grad påvirke attraktiviteten
for hovedsykkelvegen og øvrig gang- og sykkelvegnett.

På grunn av at parsellen gjennom Høvik er skilt ut som en egen
prosess, planlegges en midlertidig løsning for sykkel og gange
over Høviktunnelen og sykkelkobling mot Ramstadsletta. Enkelte
av de midlertidige løsningene vil gi syklende nedsatt
fremkommelighet og krysningspunkter med bil.
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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 kuttes i østgående løp, luftetårn over
Gjønnestunnelen 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 sykkel og gange sammenliknet med regulert løsning.
Følgende prinsipper for gode gang- og sykkelløsninger er vektlagt
i vurderingene av endringene:
•
•
•
•
•
•

Kontinuitet – samme type løsning på en lengre strekning
Attraktivitet – unngå omveger, unødvendige stigninger,
opplevelseskvaliteter på strekningen
Tilgjengelighet til sykkelruter og andre gang-/sykkelveger
Fremkommelighet (planskilte kryssinger)
Trafikksikkerhet kjørende/gående – holdeplasser. Sikt
Trygghetsfølelse – separering fra kjøretøy, bredde på
sykkeltrase
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Beskrivelse av endret løsning for sykkel og
gange

I dette kapitlet beskrives i hovedtrekk hvilke endringer og
virkninger stortingsvedtaket medfører for sykkel og gange
sammenliknet med regulert løsning. I Figur 1 gis en samlet
oversikt over endringer som berører sykkel og gange. I tillegg
beskrives endringene innenfor følgende delområder:
•
•
•
•
•
•
•

Lysaker
Fornebukrysset
Øksenøyveien-Tjernsmyr
Stabekklokket
Holtet-Strand
Høvik
Ramstadsletta

Hovedprinsippet i vedtatt reguleringsplan, med en
sammenhengende hovedsykkelveg på strekningen fra Lysaker til
vestre del av Ramstadsletta, endres ikke som følge av
stortingsvedtaket. Imidlertid medfører manglende finansiering at
deler av veganlegget ikke bygges i denne etappen slik som
forutsatt i regulert løsning. Dette vil i varierende grad påvirke
gang- og sykkelvegsystemet innenfor de ulike delområdene.
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Hovedsykkelveg
langs
Ramstadsletta
bygges. Kobling mot
Høvik må avklares.
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Justering av GSvegsystem på
Strandlokket og
adkomst til holdeplass

Løsning for sykkel og
gange avklares i egen
prosess for Høvik.
Hovedsykkelveg mellom
Strand og Ramstadsletta
kan etableres innenfor
dagens vegareal i påvente
av endelig regulert
løsning.
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Justering av
gangvegsystem på
Stabekklokket

GSveg/tverrforbindelse
langs bussbru over
E18 v/ Tjernsmyr
bygges ikke

Deler av
hovedsykkelveg
legges på terreng og
ikke bru v/
Oksenøyveien

Løsning for sykkel
og gange avklares i
egen prosess for
Lysaker. Det legges
til grunn dagens
situasjon i påvente
av endelig løsning.

Endret utforming av bru for
hovedsykkelveg over Fornebukrysset.
Hovedsykkelveg krysser Fornebuveien
i plan
Hovedsykkelveg mellom Fornebuveien
og Lysaker mangler finansiering som
en del av prosjektet E18 LysakerRamstadsletta.

Figur 1: Oversikt over endringer for sykkel og gange som følge av stortingsvedtaket sammenliknet med regulert løsning - illustrert med tekstbokser
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Figur 2: Hovedsykkelvegen med dens forbindelser, og forbindelser til øvrige gang- og/eller sykkelforbindelser, samt bussholdeplasser som følge av stortingsvedtaket. Det
foreslås i denne rapporten midlertidige løsninger for hovedsykkelveg mellom Strand og Ramstadsletta i påvente av en permanent løsning.
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Figur 3: Utsnitt Plan for sykkelveinettet i Bærum 2018-2030 mellom Blommenholm og Lysaker. Hovedsykkelveg E18 Lysaker-Ramstadsletta vedtatt i 2017 er vist i
planen. Linjeføring for denne ble endret i Tjernsmyrplanen, del av lokalveinett.
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Lysaker

En forenklet løsning av Lysaker kollektivterminal blir en del av
E18 Vestkorridoren etappe 1, og planarbeidet for Lysaker
kollektivterminal antas å starte våren 2021.
2.1.1

Tiltaket

Hverken i regulert løsning, eller i løsning som følge av
stortingsvedtaket, inngår arealene mellom Fornebuveien øst for
Fornebukrysset og Lysakerelva i vedtatte reguleringsplaner for
E18. Hovedsykkelvegen ble opprinnelig regulert med egen
sykkelbru over E18 og hovedsykkelveg på nordsiden av E18, men
senere ble disse løsningene tatt ut ved omregulering
(Tjernsmyrplanen), og forutsatt løst som en del av
reguleringsplanen for Lysaker kollektivknutepunkt.
En redusert løsning for Lysaker kollektivterminal inngår i
prosjektet. Konsekvensen er at ny sykkelforbindelse mellom
Fornebukrysset og Lysakerelva mangler finansiering som en del av
prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta og dagens situasjon legges
til grunn. Dagens situasjon innebærer at Fornebuveien benyttes av
gående og syklende innenfor samme areal, samt at vegen på en
kort strekning også gir adkomst til boliger.
Hovedsykkelvegens kobling til Fornebuveien beskrives nærmere i
kap. 2.2.
Nord for E18 legges dagens situasjon til grunn. Dagens
sykkeltraseer gjennom Lysaker vises i Figur 4.
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Figur 4: Dagens tilretteleggelse for sykkel fra vest inn mot Lysaker (Plan for
hovedsykkelveinettet 2018-2030, Bærum kommune)

2.1.2

Virkninger

Dagens situasjon mellom Fornebuveien og Lysaker stasjon legges
til grunn, noe som innebærer et systemskifte i krysset med
Fornebuveien øst for Fornebukrysset. Hovedsykkelvegen vil
opphøre øst for Fornebukrysset og fortsette i blandet trafikk med
gående og til dels kjørende inn mot Lysaker (på en kort strekning
er Fornebuveien en adkomstveg til noen få boliger).
Det forventes et økende antall syklister på strekningen som følge
av etablering av hovedsykkelveg fra Fornebukrysset og vestover.
Statens vegvesen vil ta ansvar for å starte planlegging av
strekningen Fornebukrysset - Franzebråten som gir en god og
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trafikksikker løsning for gående og syklende gjennom Lysaker
Arbeidet gjøres i samarbeid med Viken og Bærum og Oslo
kommune, og vil trolig kreve en egen reguleringsplan. Dersom
hovedsykkelvegen ikke kommer på plass samtidig med E18, vil
dette gi negative virkninger.
Ved at hovedsykkelvegen «lander» i Fornebuveien på terreng vil
den lettere kunne innpasses en mer bymessig utforming ved en
fremtidig arealutvikling for området. I bymessige områder må
syklistene være nødt til å tilpasse seg andre trafikantgrupper som
for eksempel gående. Fornebuveien kan ved en fremtidig
transformasjon av tilgrensende bebyggelse kunne ivareta
intensjonen i VPOR om en sentrumsstreng.

Figur 5: Dagens situasjon i Fornebuveien sett mot vest fra Lysakerlokket.
Gående og syklende bruker samme areal.
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Figur 6: Oversiktsbilde fra Lysaker sett mot vest i løsning etter stortingsvedtaket
uten bussveg. Hovedsykkelveg er vist med rødt og «lander» i Fornebuveien øst
for Fornebukrysset.
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Fornebukrysset
Tiltaket

Løsningen etter stortingsvedtaket innebærer endret plassering av
ny hovedsykkelvegbru med kryssing i plan med eksisterende
Fornebuveien, se overordnet konsept i Figur 7. Hovedsykkelvegens kobling til Fornebuveien må utformes på en mest mulig
trafikksikker måte.
Regulert løsning for Fornebuveien som skulle føres under bru for
hovedsykkelveg er vist i Figur 8.

Figur 8: I regulert løsning legges Fornebuveien om på en kort strekning slik at
hovedsykkelveg kan krysse planskilt over. Sett fra sør.

2.2.2

Figur 7: Løsning etter stortingsvedtaket som viser overordnet konsept for
hovedsykkelvegen som krysser eksisterende Fornebuveien i plan.
Systemskiftet/krysset må utformes på en slik måte at gående, syklende og bilister
klarer å lese situasjonen og handle på en måte som unngår ulykker.
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Virkninger

Hovedsykkelvegen vil krysse Fornebuveien i plan, og ikke
planskilt som forutsatt i regulert løsning. Vegen er adkomstveg til
næringsbebyggelsen i Fornebuveien 1-13. Det foreligger ikke
oppdaterte trafikktall for denne veglenken. Krysningspunktet
markerer systemskiftet mellom den sammenhengende
hovedsykkelvegen i vest og den kombinerte løsningen langs
Fornebuveien som beskrevet i kap. 2.1 i øst.
Systemskiftet/krysset må utformes på en slik måte at gående,
syklende og bilister klarer å lese situasjonen og handle på en måte
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som unngår ulykker. Det må gjøres tiltak som markerer
systemskiftet på en tydelig måte, for eksempel opphøyd kryss.
Hovedsykkelvegen vil få god kobling til eksisterende
lokalsykkelvegnett tilsvarende regulert løsning, herunder kobling
mot Fornebu og til nasjonal sykkelrute 1.
Justert linjeføring for hovedsykkelveg over Fornebukrysset som
følge av stortingsvedtaket kommer ikke i konflikt med eventuell
utvidelse av Teleplanlokket.
2.3
2.3.1

Oksenøyveien – Tjernsmyrområdet
Tiltaket

Ved Oksenøyveien senkes hovedsykkelvegen ned på terreng
innenfor regulert plassering, og areal regulert til kollektivformål
blir grønt. Gang-sykkelkobling mellom Oksenøyveien og
hovedsykkelvegen bygges ikke som følge av at tverrforbindelsen
for buss ikke bygges.
Bussbru over E18 med gang-/ sykkelveg bygges ikke.
I Tjernsmyrområdet beholdes dagens sykkelfelt langs Prof. Kohts
vei og fortau langs sørsiden av vegen frem til dagens kryss med
Gamle Drammensvei. Øst for krysset med Gamle Drammensvei
blir det som i dag sykkelfelt langs Prof. Kohts vei og fortau på
nordsiden av Prof. Kohts vei.
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Figur 9: Hovedsykkelveg sett fra Vestre lenke mot øst ved Oksenøyveien

2.3.2

Virkninger

Terrengendringene ved Oksenøyveien vil i liten grad påvirke
hovedsykkelvegen med hensyn til kontinuitet, fremkommelighet
og trygghetsfølelse, attraktivitet og trafikksikkerhet.
Tilgjengeligheten til hovedsykkelvegen og øvrig gang- og
sykkelvegnett blir redusert ved at kobling til Oksenøyveien og
bussbru over E18 ikke bygges.
Tverrforbindelse over E18
Tverrforbindelser for sykkel og gange er viktige for å redusere
barrierevirkningen som E18 utgjør. Siden bussbru over E18 ikke
bygges, blir antall tverrforbindelser for sykkel og gange redusert
sammenliknet med regulert løsning, se Figur 15. Tverrforbindelsen
over Stabekklokket vil derfor bli viktigere som følge av løsning
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etter stortingsvedtaket. Antall tverrforbindelser over E18 blir lik
dagens situasjon i området ved at dagens kulvert under E18 blir
erstattet av gang-sykkelforbindelse over Stabekklokket.
I dag er det tilgjengelighet på tvers av E18 via kulvert ved
Michelets vei – Riiser-Larsens vei. Tverrforbindelsen fortsetter
som egen gang-sykkelveg fra Riiser-Larsens vei opp mot Lysaker
skole, Stabekk videregående skole og Høvik barnehage. Dette er
en mye brukt snarvei, tverrforbindelse og skoleveg for barn og
unge. Tverrforbindelsen gir også adkomst til Telenor Arena sør for
E18 som har mange brukere ved konserter og andre arrangement.
Tverrforbindelsen er forøvrig kjøreadkomst til noen boliger.
Figur 11: GS-veg Riiser-Larsens vei - Gamle Drammensvei med forbindelse til
bl.a. Lysaker skole. Her sett fra Riiser-Larsens vei.

Figur 10: Dagens tverrforbindelse under E18 mellom Michelets vei og RiiserLarsens vei. Her sett fra Michelets vei mot nord.
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Figur 12: GS-veg til bla. Lysaker skole krysser i bru over Prof. Kohts vei.
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Det skal bygges en gang- og sykkelbru med totalbredde 4,3 meter
og med asfaltert bredde 3,5 meter fra Stabekklokket over RiiserLarsens vei som en del av tiltaket. Dette er slik som forutsatt i
regulert løsning. Landkaret til brua tilpasses eksisterende gang- og
sykkelveg videre nordover. Løsningen gir en planskilt kryssing av
Riiser-Larsens vei og bidrar til en bedre og mer trafikksikker
løsning enn dagens situasjon.
En ytterligere opprustning av gang/sykkelforbindelsen videre
nordover (eksempelvis breddeutvidelse med separering av gående
og syklende mellom Gml. Drammensvei og Riiser-Larsens vei) vil
være krevende og omfatter tiltak utenfor planområdet for E18utbyggingen og inngår heller ikke i finansieringen av E18prosjektet. Tverrsnittet er trangt, og det vil være nødvendig med
både grunnerverv, riving og beslaglegging av grønnstruktur samt
tilpasninger til eksisterende boligadkomster. Oppå selve lokket vil
det bli breddeutvidelse av areal for gående og syklende med
kobling til hovedsykkelvegen ved Oksenøyveien/Vestre lenke.
Dette vil kreve dispensasjon eller endring fra vedtatt
reguleringsplan.
Tverrforbindelsen over Stabekklokket betjener forbindelsen
mellom Fornebu/Vestre lenke og Stabekk/Bekkestua.
Tverrforbindelsen som var planlagt over bussbrua, betjener i større
grad forbindelsen mellom sykkelanleggene nord og sør for E18
samt sikrer forbindelse mellom bussknutepunktet i Oksenøyveien
og næringsbebyggelsen nord for E18. Bussknutepunket i
Oksenøyveien og bussbru over E18 med gang-/ sykkelveg bygges
ikke som følge av stortingsvedtaket.
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Beskrivelse av endringer og øvrige virkninger på Stabekklokket
omtales i kap. 2.4.

Figur 13: GS-bru over Riiser-Larsens vei sett mot vest

Figur 14: GS-bru over Riiser-Larsens vei sett mot nord
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Utvalg sykkelforbindelser (tilrettelagt/ikketilrettelagt

Figur 15: Oversiktskart som viser trasé for hovedsykkelveg på sørsiden av E18 med rød strek og forbindelse til et utvalg sykkelforbindelser (tilrettelagte/ikke tilrettelagte)
i området. Tverrforbindelse for sykkel og gange over E18 som ikke bygges er markert med rødt kryss.
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Som følge av at tverrforbindelsen over lokket får økt betydning vil
Statens vegvesen innarbeide en løsning med bredere gang/sykkelveger over lokket i reguleringsendringen for Stabekklokket.

Tiltaket

Sammenliknet med regulert løsning planlegges selve lokket
forkortet med ca. 50 meter mot øst, og murer langs E18 forlenges
tilsvarende. Dette innebærer at gangforbindelsene på lokket må
justeres.
Det vil etableres gang-/ sykkelforbindelse fra Stabekklokket til bru
over Vestre lenke som har hovedsykkelveg med fortau.

Figur 17: Stabekklokket sett fra E18 mot vest

2.4.2

Virkninger

Forkorting av selve lokket medfører at eksisterende
gangforbindelse over lokket må forskyves østover tilsvarende
lokkforkortelsen.
Figur 16: Stabekklokket sett fra Vestre lenke mot øst
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Tilgjengeligheten over lokket blir tilsvarende regulert løsning, men
som beskrevet i kap. 2.3, vil tverrforbindelsen få økt betydning
som følge av at bussbru med GS-veg ikke bygges. På bakgrunn av
dette foreslås det en breddeutvidelse av GS-vegene oppå lokket på
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1 meter sammenliknet med regulert løsning. En breddeutvidelse vil
gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet, og økt
trygghetsfølelse for gående og syklende.

Holtet - Strand
Tiltaket
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Bussholdeplasser etableres langs lokalvegen istedenfor oppå
lokket, med universelle gangadkomster og trappeløsning til
undergang, se Figur 21.
Undergang under lokalveg endres i utforming til et bredere
tverrsnitt fra gang- og sykkelveg i regulert løsning til sykkelveg
med fortau (3+2 meter), se Figur 21.

Øst for Holtet 45 senkes hovedsykkelvegen samtidig som
tilfredsstillende stigningsforhold skal opprettholdes. Det etableres
støyvoll i arealet som er regulert til bussveg, slik at behov for
støyskjermer sør for hovedsykkelvegen kan unngås.

Figur 18: Snitt som viser prinsipp for støyvoll i areal regulert til bussveg

På Strandlokket innebærer tiltaket omlegging av gangvegsystemet
som følge av at bussvegen ikke bygges. For eksempel blir GS-bru
som i regulert løsning gikk over bussvegen, se Figur 19, erstattet
av en gang- og sykkelveg på bakkeplan mot Holtet, se Figur 20.
Hovedsykkelvegen er plassert tilsvarende regulert løsning.

20

Figur 19: Regulert løsning sett fra ny gangbru mot vest. På Strandlokket var det
i regulert løsning planlagt bussveg med holdeplasser, hovedsykkelveg og
gangforbindelser.
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Figur 20: Løsning etter stortingsvedtaket på Strandlokket uten bussveg, og med
justert gang- og sykkelvegsystem. Hovedsykkelvegen er plassert tilsvarende
regulert løsning.
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Figur 21: Figuren viser ny plassering av holdeplasser ved Strand og gangforbindelser
som følge av stortingsvedtaket. Hovedsykkelvegen går i bru over Strandkrysset som i
regulert løsning.

2.5.2

Virkninger

Tiltaket får ingen virkninger for hovedsykkelvegen med hensyn til
kontinuitet, tilgjengelighet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og
trafikksikkerhet.
Gang-/ sykkelvegsystemet oppå lokket får en endret utforming,
men tilgjengeligheten til omkringliggende områder vil være som i
regulert løsning. Undergangen under lokalvegen blir bredere og
med separat løsning for sykkel og gange som gir bedre
fremkommelighet, trygghetsfølelse og trafikksikkerhet.
Området vil totalt sett få et grønnere preg med økte
opplevelseskvaliteter for gående og syklende.
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For gående vil det i midlertidig løsning være dagens
gangvegsystem som må benyttes.

Tiltaket

Om Høvik sier stortingsvedtaket at: «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 både planforslag og finansiering vedtatt i tide dersom man
skulle ønske å ferdigstille veganlegget i dagsonen på Høvik
samtidig med resten av E18-tiltaket.
Statens vegvesen påpeker at veganlegget inkludert sykkelveg
mellom rundkjøringene på Strand og Ramstadsletta kan etableres
midlertidig innenfor dagens vegareal i påvente av endelig regulert
løsning, se Figur 22.
Den midlertidige løsningen må utarbeides i samarbeid mellom
Statens vegvesen, Bærum kommune og Viken, men kan innebære
at høyre bilfelt i østgående retning mellom Høvik kirke og
Strandlokket benyttes til midlertidig sykkelveg innenfor dagens
vegareal. Eksisterende midtdeler (inkludert belysning) beholdes
som i dag. Sykkelvegen skjermes fra biltrafikk med rekkverk, og
har en tilgjengelig bredde på ca. 2,8 meter innenfor dagens
vegskulder, se prinsippsnitt i Figur 23. Dersom man utnytter
arealet mellom vegskulder og dagens rekkverk, kan totalbredden
økes til ca. 3,2 meter.
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Figur 22: Kobling til eksisterende vegnett på Høvik fra Strand i midlertidig
løsning. Se også prinsippsnitt i Figur 23 som viser midlertidig hovedsykkelveg
på eksisterende vegnett.

I regulert løsning krysser hovedsykkelvegen dagens bensinstasjon i
Drammensveien 444 planskilt. I midlertidig løsning blir det
kryssing i plan, og utformingen av dagens avkjørsel må endres slik
at den blir mer trafikksikker, noe som innebærer at det bør
etableres fartsreduserende tiltak for bil og sykkel ved avkjøringen.
Beskrivelse av mulig midlertidig kobling til sykkelløsningen på
Ramstadsletta finnes i kap. 2.7.
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Virkninger

I henhold til stortingsvedtaket skal man sikre at løsningen over
Høviktunnelen gir god framkommelighet og tilgjengelighet for
kollektivtransporten, syklende og gående. Det legges derfor til
grunn at forholdene for sykkel og gange blir ivaretatt både i den
midlertidige og den permanente løsningen. Løsninger for sykkel og
gange skal planlegges i sammenheng med den nye
sentrumsutviklingen på Høvik.
I regulert løsning vil hovedsykkelveg etableres med bredde 4,5
meter inkl. skulder. I en midlertidig løsning vil hovedsykkelvegen
være smalere på grunn av redusert tilgjengelig bredde innenfor
dagens vegareal. Eksisterende midtdeler (inkludert belysning)
beholdes som i dag og gir derfor begrenset handlingsrom i forhold
til forskyvninger av midtlinje for veg. Smalere sykkelvegbredde
gir redusert fremkommelighet og trygghetsfølelse, og Statens
vegvesen vil tilstrebe størst mulig bredde på sykkelvegen innenfor
tilgjengelig areal.
Den midlertidige hovedsykkelvegen har god kobling til permanent
hovedsykkelveg på Strand. Videre vestover må den krysse
avkjøring til dagens bensinstasjon i plan. Kryssing i plan med
motorisert trafikk er ikke i tråd med de kvalitetskrav som gjelder
for en høystandard sykkelekspressveg, og medfører redusert
fremkommelighet og konfliktpunkter med bil.
Virkninger av mulig midlertidig kobling til sykkelløsningen på
Ramstadsletta beskrives i kap. 2.7.
For gående vil det i midlertidig løsning være dagens
gangvegsystem som benyttes på strekningen over Høviktunnelen.
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Figur 23: Prinsippsnitt mulig 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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Ramstadsletta
Tiltaket

Hovedsykkelveg langs Ramstadsletta bygges i henhold til regulert
løsning mellom Glassverkveien og Jenshaugveien. Fortsettelse av
hovedsykkelveg lenger vest bestemmes i pågående arbeid med
reguleringsplan for E18 Ramstadsletta – Slependen/Nesbru.

Figur 24: Hovedsykkelveg langs Ramstadsletta bygges som forutsatt i regulert
løsning mellom Glassverkveien og Jenshaugveien, og kobles midlertidig til
Sandviksveien i begge ender.
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Nedenfor beskrives 3 mulige koblinger. I videre arbeid må det
være fokus på en god og trafikksikker løsning for syklister og
gående, og valg av løsning må avklares i samarbeid mellom
Statens vegvesen, Bærum kommune og Viken.
Alternativ 1
•
•
•

Hovedsykkelveg nord for Høvik kirke
Bussholdeplass Høvik blir kantstopp
Bru over arm til rundkjøring slik som i vedtatt
reguleringsplan

Figur 25:Midlertidig kobling Høvik-Ramstadsletta - alternativ 1

På grunn av at parsellen gjennom Høvik er skilt ut som en egen
prosess, kan det bli behov for en midlertidig kobling mellom
sykkelløsningen på Høvik og Ramstadsletta dersom veganlegget i
dagsonen på Høvik ikke blir ferdigstilt samtidig med resten av
E18-tiltaket.
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Alternativ 2
Sykkelfelt i Sandviksveien
Kryssing av Sandviksveien og O.H. Bangs vei i plan
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Alternativ 3
•
•
•
•

Sykkelfelt i Sandviksveien
Hovedsykkelveg foran Høvik kirke
Bussholdeplass Høvik blir kantstopp
Kryssing av Sandviksveien i plan

Figur 26: Midlertidig kobling Høvik-Ramstadsletta – alternativ 2
Figur 27: Midlertidig kobling Høvik-Ramstadsletta – alternativ 3

2.7.2

Virkninger

Løsninger for sykkel og gange skal planlegges i sammenheng med
den nye sentrumsutviklingen på Høvik i regi av Bærum kommune
og i samarbeid med Statens vegvesen og Viken. Det påpekes i
stortingsvedtaket at man i det videre arbeidet må sikre at løsningen
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Dersom det blir behov for å etablere en midlertidig kobling
mellom Høvik og Ramstadsletta, vil alternativ 1 være mest optimal
med hensyn på kontinuitet, fremkommelighet og trygghetsfølelse,
trafikksikkerhet og attraktivitet på hovedsykkelvegen. Løsningen
tilsvarer regulert løsning, og innebærer at hovedsykkelvegen ikke
krysser bilveger samt gir en direkte kobling til hovedsykkelvegen
langs Ramstadsletta. Dersom alternativ 1 velges, vil dette måtte
inngå som del av den permanente løsningen forbi Høvik på grunn
av høye byggekostnader.
Sykkelløsningen langs Ramstadsletta vil i alternativ 2 og 3
oppleves som fragmentert inntil resten av veganlegget over
Høviktunnelen bygges. Alternativene har flere systemskifter over
en kort strekning og krysningspunkter med bil for å komme seg fra
midlertidig hovedsykkelveg på Høvik til eksisterende sykkelfelt i
Sandviksveien.
Kobling mellom midlertidig hovedsykkelveg Høvik-Strand og
Ramstadsletta må avklares nærmere slik at løsningen blir
tilfredsstillende med hensyn på trafikksikkerhet og
fremkommelighet.
2.7.2.1
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over Høviktunnelen må gi god tilgjengelighet og fremkommelighet
for syklende og gående. Det legges derfor til grunn at forholdene
for sykkel og gange blir ivaretatt i den permanente løsningen.

Hovedsykkelveg på nordsiden av E18 mellom Strand og
Ramstadsletta

I tillegg til koblingsalternativene beskrevet ovenfor ønsker Bærum
kommune en overordnet vurdering av et mulig alternativ hvor
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hovedsykkelvegen legges på nordsiden av nåværende E18 fra
krysset ved Strand til enden av Ramstadsletta.
I dette alternativet er hovedprinsippet at hovedsykkelvegen legges
i det regulerte arealet for bussvegen, se Figur 28. Fordelen med en
slik løsning er at hovedsykkelvegen vil være et supplement til
sykkelfelt ved Sandviksveien, og betjene et annet område, blant
annet boligområder ved Høvik, Ramstadsletta og Blommenholm.
Det vil heller ikke være nødvendig å krysse over rundkjøring ved
Høvik kirke.
I en midlertidig situasjon kan høyre bilfelt i vestgående retning
mellom Høvik kirke og Strandlokket benyttes til midlertidig
sykkelveg innenfor dagens vegareal inntil endelig planavklaring
for Høvik senterområde foreligger. Kryssingen av adkomsten til
Høvik stasjon må vurderes spesielt. Her er det forutsatt en
bussholdeplass og det er liten plass for sykkelveg. Både
midlertidig og permanent kan man koble nord og sørsiden av
eksisterende E18 sammen via eksisterende sykkelfelt i Markalléen
fra avkjøringen fra eksisterende E18 opp til Høviksvingen, og
videre langs Høviksvingen til Sandviksveien hvor det også er
sykkelfelt i dag. Det vil imidlertid ikke være rasjonelt å legge
hovedsykkelvegen på nordsiden av E18 mellom Høvik og Strand i
en midlertidig situasjon dersom det ikke er endelig avklart om
bussveg skal utgå permanent.
Løsningen forutsetter at man bygger sykkelbru på nordsiden
istedet for på sørsiden av krysset på Strand. Denne brua skal
antagelig bygges i 2027. På grunn av planlegging og
kontraktsmessige forhold overfor entreprenøren må alle aktuelle
vedtak og finansiering foreligge tidlig i 2026 for at dette skal være
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mulig. De aktuelle vedtakene er først og fremst en overordnet
beslutning om at bussvegen skal utgå permanent på strekningen.
Omdisponeringen må også være behandlet av Bærum kommune,
enten ved en godkjent dispensasjonssøknad eller vedtatt
reguleringsendring.
Løsningen forutsetter at man
finner en god løsning for å føre
sykkelvegen videre vestover fra
Ramstadsletta. Sykkelveg til
enden av Ramstadsletta medfører
at sykkelvegen i denne etappen
knyttes til sykkelfeltene langs
Sandviksveien via undergangen i
Solvikveien.

Eget anlegg for sykkel på begge
sider av E18 er positivt.

Dersom bussveg utgår permanent kan
areal regulert til bussveg mellom Høvik
og Ramstadsletta omdisponeres til
hovedsykkelveg. Forutsetter at
hovedsykkelveg sør for E18 ikke bygges.

Kryssing av rundkjøring unngås
dersom hovedsykkelveg legges på
nordsiden av E18.
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Løsningen forutsetter også at man finner en god løsning for å føre
sykkelvegen videre vestover fra Ramstadsletta.

Dersom bussveg utgår permanent kan
areal regulert til bussveg mellom Høvik
og Strand omdisponeres til
hovedsykkelveg. Bussveg ligger i
hovedsak nord for dagens vegareal, og
sykkelveg kan ikke legges her i en
midlertidig situasjon, men må legges i det
nordligst feltet i dagens veg.

Dersom bussveg utgår permanent kan
bussbru omdisponeres til sykkelbru.
Forutsetter at sykkelbru over
Strandkrysset ikke bygges.

Kryssingen av adkomsten til Høvik
stasjon må vurderes spesielt. Her
er det forutsatt en bussholdeplass
og det er liten plass for sykkelveg.

Figur 28: Vurdering av alternativ plassering av hovedsykkelveg mellom Strand og Ramstadsletta i areal regulert til bussveg. Regulert bussveg er vist med blått.
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3 Samlet vurdering av virkninger for sykkel og
gange
I kapittel 2 gis en beskrivelse av stortingsvedtakets virkninger for
sykkel og gange innenfor ulike delområder der det blir endringer i
forhold til regulert løsning.
I dette kapittelet gjøres en samlet vurdering av stortingsvedtakets
virkninger for sykkel og gange innenfor hele planområdet til E18
mellom Lysaker og Ramstadsletta sammenliknet med regulert
løsning.
3.1
•

Lysaker: En redusert løsning for Lysaker kollektivterminal
inngår i prosjektet. Konsekvensen er at ny
sykkelforbindelse mellom Fornebukrysset og Lysakerelva
mangler finansiering som en del av prosjektet E18 LysakerRamstadsletta.

•

Fornebukrysset: Hovedsykkelvegen krysser Fornebuveien i
plan, mens den i regulert løsning var planskilt.

•

Oksenøyveien-Tjernsmyrområdet: Tverrforbindelse over
E18 for kollektiv, sykkel og gange bygges ikke, og
reduserer antall tverrforbindelser over E18 sammenliknet
med regulert løsning.

Rev.:

•

Høvik: Løsninger for sykkel og gange skal planlegges i
sammenheng med den nye sentrumsutviklingen på Høvik i
regi av Bærum kommune og i samarbeid med Statens
vegvesen og Viken. Det legges derfor til grunn at
forholdene for sykkel og gange blir ivaretatt i den
permanente løsningen.

•

Høvik-Ramstadsletta: På grunn av at parsellen gjennom
Høvik er skilt ut som en egen prosess, er det behov for en
midlertidig løsning for sykkel og gange over
Høviktunnelen og sykkelkobling mot Ramstadsletta dersom
veganlegget i dagsonen på Høvik ikke blir ferdigstilt
samtidig med resten av E18-tiltaket. Det er skissert 3 ulike
koblingsalternativer.

Hovedtrekk endringer

De viktigste endringene med betydning for sykkel og gange:
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3.2

Helhetlig vurdering av samlede virkninger

Det foretas en vurdering av regulert løsning sammenliknet med
løsning etter stortingsvedtaket for følgende tema:
•
•
•
•
•

Kontinuitet – samme type løsning på en lengre strekning
Tilgjengelighet til sykkelruter og andre gang-/sykkelveger
Fremkommelighet (planskilte kryssinger)
Trafikksikkerhet kjørende/gående – holdeplasser. Sikt
Attraktivitet – unngå omveger, unødvendige stigninger,
opplevelseskvaliteter på strekningen
Trygghetsfølelse – separering fra kjøretøy, bredde på
sykkeltrase
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Kontinuitet
Hovedprinsippet i regulert løsning, med en sammenhengende
hovedsykkelveg på strekningen fra Lysaker til vestre del av
Ramstadsletta, endres ikke som følge av stortingsvedtaket.
Imidlertid medfører manglende finansiering at deler av
veganlegget ikke bygges i denne etappen slik som forutsatt i
regulert løsning. Dersom veganlegget i dagsonen på Høvik ikke
blir ferdigstilt samtidig med resten av E18-tiltaket, vil det bli
behov for en midlertidig løsning som medfører at
hovedsykkelvegen får en mindre ensartet løsning med dårligere
kontinuitet.
Den midlertidige løsningen kan ha flere ulike alternativer med
hensyn til påkobling mellom Høvik og Ramstadsletta. Noen av de
skisserte alternativene har flere systemskifter over en kort
strekning for å komme seg fra midlertidig hovedsykkelveg på
Høvik til eksisterende sykkelfelt i Sandviksveien. Det vil også bli
et systemskifte i krysset med Fornebuveien øst for Fornebukrysset.
Stortingsvedtaket påvirker i mindre grad forholdet til gående som
henvises til egne fortauer eller andre gangveger på det meste av
strekningen tilsvarende regulert løsning.
Tilgjengelighet
Den viktigste endringen er at tverrforbindelsen over E18 ved
Oksenøyveien-Tjernsmyrområdet utgår som følge av at bussvegen
ikke bygges. I regulert løsning er det vist en gang- og sykkelveg
langs brussbrua mellom Oksenøyveien og Tjernsmyr med adkomst
til næringsbebyggelsen i Philip Pedersens vei.
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Koblingen mellom Oksenøyveien og hovedsykkelvegen bygges
ikke som følge av at bussknutepunktet ved Oksenøyveien ikke
bygges. Adkomst til hovedsykkelvegen fra Oksenøyveien skjer via
Vestre lenke.
Flere steder justeres gang- og sykkelforbindelser sammenliknet
med regulert løsning. Dette gjelder spesielt oppå Stabekklokket og
Strandlokket. Endringene vil imidlertid ikke påvirke
tilgjengeligheten til området for syklende og gående. På grunn av
at tverrforbindelsen langs bussbrua ikke bygges, vil
tverrforbindelsen over Stabekklokket bli viktigere enn i regulert
løsning.
For Høvik (Strand-Ramstadsletta) påpekes det i stortingsvedtaket
at man i det videre arbeidet må sikre at løsningen over
Høviktunnelen må gi god tilgjengelighet for syklende og gående.
Det legges derfor til grunn at forholdene for sykkel og gange blir
ivaretatt i den permanente løsningen.
Fremkommelighet og trafikksikkerhet
På det meste av strekningen etableres en sammenhengende
hovedsykkelveg mellom Lysaker og Ramstadsletta. Gående
henvises til egne fortauer eller andre gangveger.
Det er i vedtatt reguleringsplan lagt til grunn at løsningen for
hovedsykkelvegen ikke skal ha konfliktpunkter med bilister.
Kryssing av bilveger skjer derfor planskilt, noe som gir økt
sikkerhet og fremkommelighet.
I løsningen som følge av stortingsvedtaket blir det kryssing i plan
med Fornebuveien som innebærer konfliktpunkter. Det forventes
et økende antall syklister på strekningen som følge av etablering av
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hovedsykkelveg fra Fornebukrysset og vestover. Statens vegvesen
vil i samarbeid med Viken og Bærum og Oslo kommune starte
planlegging av strekningen Fornebukrysset - Franzebråten som gir
en god og trafikksikker løsning for gående og syklende gjennom
Lysaker.
På grunn av at parsellen gjennom Høvik er skilt ut som en egen
prosess, planlegges en midlertidig løsning for sykkel og gange
over Høviktunnelen og sykkelkobling mot Ramstadsletta dersom
veganlegget i dagsonen på Høvik ikke blir ferdigstilt samtidig med
resten av E18-tiltaket. Enkelte av de midlertidige løsningene vil gi
syklende nedsatt fremkommelighet og krysningspunkter med bil i
Sandviksveien. Midlertidig løsning innebærer også kryssing i plan
med avkjøringen til eksisterende bensinstasjon på Høvik. I videre
arbeid må det være fokus på en god og trafikksikker løsning for
syklister og gående.
For Høvik påpekes det i stortingsvedtaket at løsningen over
Høviktunnelen må gi god fremkommelighet for syklende og
gående. Det legges derfor til grunn at forholdene for sykkel og
gange blir ivaretatt i den permanente løsningen.
Ved Høvik, og flere andre steder langs hovedsykkelvegen, vil det
være påkoblingspunkter til øvrig gang- og sykkelvegnett. Ved
disse påkoblingspunktene må syklistene tilpasse farten. Dette
gjelder både i regulert løsning og stortingsvedtakets løsning.
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fortau, sykkelfelt og gang- og sykkelveger. Disse prinsippene
videreføres også etter stortingsvedtaket.
Det er i ny løsning lagt opp til optimalisering av noen gang-/
sykkelforbindelser. Det planlegges sykkelveg med fortau i
tverrforbindelsen ved Strandlokket. Denne endringen tas med i
dispsøknaden for Strandlokket. For øvrig vil det legges inn en
løsning med breddeutvidelse av gang-/sykkelvegen over
Stabekklokket frem til GS-bru over Riiser-Larsens vei i pågående
reguleringsendring for Stabekklokket.
Attraktivitet
I en midlertidig situasjon vil hovedsykkelvegen totalt sett oppleves
mindre attraktiv inntil permanent løsning på Høvik foreligger.
Midlertidige tilpasninger vil kunne føre til unødvendige omveger
og reduserte opplevelseskvaliteter. Midlertidig hovedsykkelveg
over Høviktunnelen vil dessuten være smalere enn i regulert
løsning på grunn av redusert tilgjengelig bredde innenfor dagens
vegareal.
Som følge av at bussvegen ikke bygges, vil det stedvis bli
justeringer på gang- og sykkelvegsystemet som for eksempel på
Stabekklokket og Strandlokket. Det vil også bli terrengendringer
for eksempel ved Holtet og Oksenøyveien. Dette vil i liten grad
påvirke attraktiviteten for hovedsykkelvegen og øvrig gang- og
sykkelvegnett.

Trygghetsfølelse
Gjeldende reguleringsplan legges til grunn for bygging av
anlegget. I gjeldende reguleringsplan er det forutsatt flere typer
tilrettelegging for sykkel; både hovedsykkelveg, sykkelveg med
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Sykkel og gange i anleggsperioden

I anleggsperioden er det lagt opp til at eksisterende gang- og
sykkelruter skal kunne opprettholdes mest mulig. Derfor blir det
blant annet montert provisoriske GS-bruer ved Holtet og ved
Oksenøyveien.
Stortingsvedtaket innebærer ingen endringer av betydning for
gående og syklende i anleggsperioden i forhold til den vedtatte
reguleringsplanen.
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VEDLEGG A

Midlertidig løsning for sykkel Strand – Ramstadsletta

Figur 29: Alternativ 1 - midlertidig løsning for sykkel mellom Strand og Ramstadsletta

Figur 30: Alternativ 2- midlertidig løsning for sykkel mellom Strand og Ramstadsletta
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Figur 31: Alternativ 3- midlertidig løsning for sykkel mellom Strand og Ramstadsletta
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