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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. 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 
• Trafikale virkninger 
• Konsekvens for støy 
• Konsekvens for luft 
• Samlede virkninger (denne rapporten) 
 



              

Side: 
 2  

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 
Byggeplan 

Dato: 
11850 2021.03.26 

Dok. nr Samlede virkninger som følge av stortingsvedtak Sign Rev.: 
C_520 TN 01 

 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\Tilleggsutredning  

Denne rapporten er utarbeidet av Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS/ Asplan Viak AS m.fl. og 
omhandler de ulike endringene samt vurderer de samlede virkningene av alle 
enkeltendringene som følger av stortingsvedtaket.  
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Sammendrag 
Som følge av stortingsvedtaket bygges ikke bussvegen. Istedenfor bussveg omgjøres høyre 
bilfelt i Høviktunnelen til et sambruksfelt for kollektivtransport og tunge kjøretøy, i vest- og 
østgående retning. 
I dagsonene langs ny E18 vil det ikke være mulig å ha kollektivfelt på grunn behovet for 
feltbytte.  
Antall felt på E18 endres ikke som følge av stortingsvedtaket. Ombyggingen av 
Fornebukrysset utsettes i østgående retning.  
Området over Høviktunnelen er ikke en del av E18 Vestkorridoren etappe 1 og vil utvikles i 
et eget prosjekt i regi av Bærum kommune. I en midlertidig situasjon planlegges det for at 
eksisterende E18 mellom Høvik og Strandlokket benyttes som lokalveg, med to kjørefelt i 
hver retning hvorav høyre felt vil benyttes til kollektivfelt. Det er denne løsningen som er lagt 
til grunn for trafikkanalysen. 
Som følge av stortingsvedtaket vil holdeplasser etableres langs lokalvegen og ikke bussvegen. 
Dette betyr at holdeplassene ved Oksenøyveien og Ramstadsletta ikke bygges.  
Stortingsvedtaket innebærer ingen endring av Vestre lenke eller Gjønnestunnelen.  
I tillegg til endringer i vegnettet fjernes luftetårn over Gjønnestunnelen og Stabekklokket 
forkortes med ca. 50 meter. En forenklet løsning for Lysaker kollektivterminal inkluderes i 
prosjektets kostnadsramme. 
Tabell 0-1: Oppsummering delområder - vurdering av virkninger for løsningen etter stortingsvedtak 
sammenliknet med regulert løsning.  

Område 
med 
endring        
    

Trafikale 
virkninger 

Buss Sykkel og 
gange 

Støy Luft 

Lysaker Planarbeidet for Lysaker kollektivterminal igangsettes våren 2021. I det videre arbeidet må 
man sikre at løsningen gjennom Lysaker er tilfredsstillende for kollektiv, gående og 
syklende.   

Fornebu-
krysset  

Stort sett 
akseptabel 
avvikling, men 
noe forsinkelse på 
E18 pga. økt 
behov for 
feltbytter mellom 
Høviktunnelen og 
Fornebukrysset. 
Økt sann-
synlighet for 
uforutsette 
hendelser pga. 
hyppige feltbytter. 
Fullt utbygd 
Fornebukryss vil 
forbedre 
forholdene for 

I løsning etter 
stortingsvedta
ket må alle 
busser kjøre 
via Fornebu-
krysset.  
 

Hovedsykkel-
veg krysser 
Fornebuveien i 
plan, ellers kun 
mindre 
endringer. 

Tilsvarer 
regulert løsning 

Tilsvarer 
regulert løsning 
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Område 
med 
endring        
    

Trafikale 
virkninger 

Buss Sykkel og 
gange 

Støy Luft 

kjøretøy på E18. 
Ombyggingen vil 
bli prioritert 
dersom det skulle 
vise seg mulig 
innenfor vedtatt 
kostnadsramme. 

Vestre lenke-
Oksenøyveien 
– Tjernsmyr-
området  

Ingen endring av 
Vestre lenke ift. 
personbiltrafikk. 
Flere busser vil 
kjøre langs Vestre 
lenke som følge 
av at bussveg med 
tilhørende bussbru 
ikke bygges. 
Dette kan gi 
forsinkelser i 
kryss pga. rødtid i 
signalanleggene. 
Flere busslinjer 
kan gi forsinkelse 
pga. venting på å 
kjøre inn på 
holdeplass. 

Bussveg med 
holdeplass 
langs 
Oksenøyveien 
utgår. 
Påvirkning for 
de reisende 
med hensyn til 
busstilbud og 
flatedekning 
vil være 
avhengig av 
hvordan 
ruteopplegget 
blir. 

Mister 
tverrforbindelse 
for gående og 
syklende over 
E18 langs 
bussbru 

Redusert støy 
ved Fagerhøy 
Terrasse og 
boliger ved 
bussknutepunkt 
Oksenøyveien. 
 
Økt støy for 
boliger øst for 
Vestre lenke.  
 

Økt luft-
forurensning 
langs Vestre 
lenke. 
Endringer 
påvirker ikke 
behov for 
lokale tiltak. 

Trafikk på 
E18 

Avviklingen på 
E18 er stort sett 
akseptabel. 
Trafikk på E18 i 
østgående retning 
ses i sammenheng 
med løsning for 
Fornebukrysset 
med økt feltbytte 
som reduserer 
trafikksikkerhet 
og pålitelighet i 
trafikkavviklingen
. Feltbytte vil 
pågå hele vegen 
fra dagsonen etter 
Strandlokket frem 
til 
Fornebukrysset.   

Bussen har 
sambruksfelt i 
Høvik-
tunnelen, men 
blir påvirket 
av annen 
trafikk på 
Ramstadsletta 
og øst for 
Høvik-
tunnelen. 

Ikke relevant Trafikk-
endringen på 
E18 har liten 
effekt. 

Trafikk-
endringen på 
E18 har liten 
effekt. 

Stabekk-
lokket 

Endringer på 
Stabekklokket har 
i seg selv ingen 
trafikale 
virkninger. 

Bussen har 
kollektivfelt 
på lokalveg-
systemet. 
 
 
 

Justering av 
GS-system. 
Tverr-
forbindelse 
over lokket får 
økt betydning 

Økt støy for 
boliger langs 
Riiser- Larsens 
vei, Prof. Kohts 
vei samt nord 
for Prof. Kohts 
vei. Støyskjerm 

Økt 
luftforurensing 
over GS-
forbindelse 
mellom Vestre 
lenke og Prof. 
Kohts vei. 
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Område 
med 
endring        
    

Trafikale 
virkninger 

Buss Sykkel og 
gange 

Støy Luft 

langs lokkportal 
reduserer 
støynivået til 
boliger nord for 
E18. 

Området 
nærmest portal 
mest utsatt for 
høye 
konsentrasjoner 

Holtet-Strand Endringer på 
Holtet - Strand 
har i seg selv 
ingen trafikale 
virkninger. Se 
generelle 
vurderinger av 
trafikk på E18.  

Lokale 
bussruter må 
kjøre sammen 
med øvrig 
trafikk øst for 
Strandkrysset. 

Justering GS-
system oppå 
lokket.  
Endring til 
separert løsning 
for gående og 
syklende i 
undergangen 
under 
lokalvegen. 
Tilgjengelighet 
tilsvarende 
regulert 
løsning. 
Grønnere preg, 
økte 
opplevelses-
kvaliteter. 

Redusert støy 
v/ 
Folkehøyskolen 
og boliger langs 
regulert 
bussveg. 
Betydelig 
redusert 
støynivå for 
boliger ved 
Strandlokket. 
Økt støy for 
noen boliger i 
Markalleen 
hvor støyskjerm 
etableres. 

Gul sone 
trekkes noe 
tilbake fra 
bussvegen og 
inn mot E18 og 
lokalvegen. 
Endringene 
påvirker ikke 
behov for tiltak. 

Høvik Planarbeidet for Høvik igangsettes våren 2021.  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 blir 
ivaretatt i permanent løsning. I vurderingene under er det lagt til grunn den midlertidige 
situasjonen hvor eksisterende E18 mellom Høvik og Strandlokket benyttes som lokalveg, 
med to kjørefelt i hver retning hvorav høyre felt vil benyttes til kollektivfelt. 

 Trafikksituasjon 
for personbiler 
tilnærmet lik 
regulert løsning, 
men noe trafikk 
overføres fra E18 
til lokalvegnettet 
som følge av 
sambruksfelt i 
Høviktunnelen/ 
mindre kapasitet 
på E18.   
  

God kapasitet, 
men noe 
forsinkelse i 
både morgen- 
og 
ettermiddags-
rush. Det er 
forutsatt 
kollektivfelt 
på lokalvegen. 
Redusert 
forutsigbarhet 
ved avvik / 
stengt 
Høviktunnel. 
Alternativ 
bussrute 
foreslås ved 
avviks-
situasjoner. 

Smalere bredde 
på midlertidig 
hovedsykkel-
veg, ellers 
mindre 
endringer 
forutsatt at 
hovedsykkel-
veg etableres 
langs lokalveg 
inntil endelig 
planavklaring 
foreligger. 

Redusert 
støynivå i 
midlertidig 
situasjon 
forutsatt at 
trafikkmengde 
og hastighet 
beregnet for 
lokalveg på 
Strand 
videreføres inn 
på Høvik og 
dagens 
bebyggelse 
opprettholdes. 

Gul luftsone 
trekkes noe 
tilbake fra 
regulert 
bussveg og inn 
mot lokalvegen 
over 
Høviktunnelen. 
Endringene 
påvirker ikke 
behov for tiltak. 
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Område 
med 
endring        
    

Trafikale 
virkninger 

Buss Sykkel og 
gange 

Støy Luft 

Ramstad-
sletta – 
Høvik-
tunnelen 

Sambruksfelt i 
Høviktunnelen gir 
dårligere kapasitet 
for 
personbiltrafikk 
og økt behov for 
feltbytter som kan 
redusere trafikk-
sikkerheten og 
pålitelighet i 
trafikk-
avviklingen. 

Busser må 
kjøre lokalveg 
eller E18. 
Langs E18 på 
Ramstadsletta 
vil det på 
grunn av 
strekning med 
feltbytte ikke 
være mulig 
med 
kollektivfelt 
eller 
holdeplasser. 
Påvirkning for 
de reisende 
med hensyn til 
busstilbud og 
flatedekning 
vil være 
avhengig av 
hvordan 
ruteopplegget 
blir. 
 

Sykkel-
løsningen vil 
oppleves som 
fragmentert 
inntil resten av 
veganlegget 
over 
Høviktunnelen 
bygges. Behov 
for etablering 
av midlertidig 
kobling mellom 
hovedsykkel-
veg Høvik-
Strand og 
Ramstadsletta, 
må avklares.  

Boliger langs 
Snoveien nord 
for Høvik 
jernbanestasjon 
får redusert 
støynivå. For 
øvrige boliger 
liten eller ingen 
konsekvens. 

Endringene 
påvirker ikke 
behov for tiltak. 

Gjønnes   
 

Tilsvarende 
regulert løsning 

Tilsvarende 
regulert 
løsning 

Tilsvarende 
regulert løsning 

Tilsvarende 
regulert løsning 

Tilsvarende 
regulert løsning 

Samlet 
vurdering  

Trafikale virkninger:  
Akseptabel avvikling på E18, men forsinkelse kan oppstå på strekning mellom 
Høviktunnelen og Fornebukrysset. Dette oppstår på grunn av mange feltbytter. En høy andel 
feltbytter kan redusere trafikksikkerheten og pålitelighet i trafikkavviklingen. Noe trafikk 
kan bli overført fra E18 til lokalvegnettet som følge av sambruksfelt i Høviktunnelen som 
gir kapasitetsreduksjon på E18.    
 
Kollektivtrafikken vil få økt reisetid via lokalvegnettet i forhold til bussvegen i regulert 
løsning. Reisetiden vil i tillegg være mindre stabil, siden kollektivtrafikken må forholde seg 
til annen biltrafikk på deler av strekningen og inn mot kryss.  
 
Buss:  
Beregningene viser akseptabel fremkommelighet for bussen med noe forsinkelse 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.  
 
Potensielle bussruter som vil kunne benytte det nye vegsystemet er vurdert. Det er beskrevet 
5 lokalruter og 1 ekspressrute, samt en alternativ rute ved stengt Høviktunnel / 
avvikssituasjoner. For å sikre best mulig fremkommelighet langs denne traseen bør man i 
avvik ha bussbom i Sandviksveien og Markalleen. 
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Område 
med 
endring        
    

Trafikale 
virkninger 

Buss Sykkel og 
gange 

Støy Luft 

 
Det etableres ingen bussholdeplasser langs ny E18. Som følge av at bussvegen ikke bygges, 
utgår holdeplassene ved Ramstadsletta og ved Oksenøyveien. Påvirkning for de reisende 
med hensyn til busstilbud og flatedekning vil være avhengig av hvordan ruteopplegget blir.  
 
Sykkel og gange: 
Hovedprinsippet med en sammenhengende hovedsykkelveg 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 kan medføre at deler av 
anlegget i en midlertidig situasjon får redusert fremkommelighet, trygghetsfølelse og 
kontinuitet. Antall tverrforbindelser over E18 blir redusert følge av at bussvegen med 
bussbrua over E18 ikke bygges.  
 
Flere steder justeres gang- og sykkelforbindelser. De fleste endringene vil imidlertid ikke 
påvirke tilgjengeligheten for gående og syklende.  
 
Støy: 
Støynivået vil gå ned i områder der bussvegen tidligere var planlagt. Noen områder får økt 
støynivå enten som følge av at busstrafikken er fordelt ut på lokalvegnettet eller at 
Stabekklokket forkortes ved østre portal. 
 
Luft:  
Gående og syklende vil få bedre luftkvalitet på strekninger der bussvegen gikk tett inntil 
GS-vegen. Området oppå Stabekklokket opplever den største økningen i forurensing i 
forbindelse med forkorting av lokket, der GS-forbindelsen til Riiser-Larsens vei nå blir 
liggende i rød luftsone. For de resterende delene av strekningen vil endringene i luftkvalitet 
være marginale. 
 
Landskap og grønnstruktur: 
Det vil bli en økt andel grønne arealer som erstatning for asfaltarealer i områder regulert til 
bussveg. Innkorting av Stabekklokket gir generelt mindre grøntarealer på lokket.  En 
eventuell omregulering av deler av friområde ved Riiser-Larsens vei til bolig/næring 
medfører tap av grøntområder. 
 

 
Måloppnåelse 
Mål fra vedtatt reguleringsplan for E18 står fast selv om stortingsvedtaket har endret noen 
forutsetninger.  Utbygging av E18 samsvarer med overordnede samfunnsmål ved at det 
tilrettelegges for miljøvennlige transportformer som buss og sykkel, samt byutvikling ved 
knutepunktene. I tillegg vil ny E18 i tunnel bidra til at store, tett befolkede boligområder 
skjermes for støy- og luftforurensning. Dette gir grunnlag for at enkelte av disse kan fortettes 
ytterligere.  
Løsningen etter stortingsvedtaket bidrar i hovedsak til måloppnåelse tilsvarende regulert 
løsning, men gir redusert måloppnåelse i forhold til fremkommelighet, forutsigbarhet og 
tilgjengelighet for kollektiv, sykkel og gange sammenliknet med regulert løsning.  
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For å sikre måloppnåelsen også etter bompengeperioden, må utbyggingen av E18 i 
Vestkorridoren kombineres med samordnet areal- og transportplanlegging og sterkere 
virkemidler for å begrense biltrafikken. Brukerbetaling og parkeringsrestriksjoner er noen av 
virkemidlene for å unngå videre vekst i privatbilismen. Dette er tiltak som krever politiske 
beslutninger.  
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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 kuttes i østgående retning, luftetårn 
over Gjønnestunnelen fjernes og Stabekklokket forkortes med ca. 50 m. Som et tillegg 
kommer en forenklet løsning for Lysaker kollektivterminal slik at prosjektets kostnadsramme 
er redusert med ca. 800 mill. kr i forhold til regulert løsning. 
Kostnadsreduksjonen medfører behov for endring av reguleringsplan for E18 Vestkorridoren 
eller dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Endringene som stortingsvedtaket medfører, 
og mulige virkninger, belyses gjennom ulike tilleggsutredninger som skal vedlegges 
eventuelle reguleringsendringer og dispensasjonssøknader som utløses av stortingsvedtaket.  

1.1 Vurdering av utredningsbehov 

Bærum kommune har vurdert utredningsbehovet som følge av stortingsvedtaket, og mener 
endringene ikke blir berørt av bestemmelsene om konsekvensutredning i Plan- og 
bygningsloven. Endringene vurderes ikke å falle inn under vedlegg I eller II og ansees ikke å 
føre til nye «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», jfr. forskriftens § 8.  
Utredningsplikten og vurdering av konsekvenser oppfylles gjennom en ordinær prosess etter 
plan- og bygningsloven. Dette forutsetter at alle endringene beskrives og at det foretas en 
helhetsvurdering av alle enkeltendringene. Dette notatet vurderer de samlede virkningene av 
alle enkeltendringene som følger av stortingsvedtaket og baserer seg på konklusjonene fra 
tilleggsutredningene som er utarbeidet som følge av stortingsvedtaket for temaene buss, 
sykkel og gange, trafikk, støy og luft.  



              

Side: 
 12  

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 
Byggeplan 

Dato: 
11850 2021.03.26 

Dok. nr Samlede virkninger som følge av stortingsvedtak Sign Rev.: 
C_520 TN 01 

 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\Tilleggsutredning  

2 Mål for E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta 
Mål fra vedtatt reguleringsplan for E18 står fast selv om stortingsvedtaket har endret noen 
forutsetninger.  I dette kapitlet gjengis mål fra vedtatt E18-plan og mål/forutsetninger angitt i 
Prop. 38 S og Innst. 393 S. 

2.1 Samfunnsmål og effektmål 

Målene for transportsystemet i Vestkorridoren er utformet med bakgrunn i de nasjonale 
målene i NTP 2010-2019 og hensynet til de primære interessentene. Målene ble fastsatt i 
«Analyse av fremtidig transportsystem» 2008/2009. 
Samfunnsmål: 
Utviklingen av arealbruk og transportsystem på veg skal forbedre tilgjengeligheten til viktige 
reisemål og legge til rette for økt bruk av miljøvennlige transportformer som alternativer til 
bil. Tiltakene skal redusere trafikkskapte miljøproblemer i Vestkorridoren og redusere 
bilbruken. 
 
Effektmål: 

1. Et transportsystem med bedret tilgjengelighet og reduserte reisetider 
- Redusere rushtidsforsinkelser, næringsliv og kollektivtransport skal prioriteres. 
- Legge til rette for økt andel reiser med miljøvennlige transportmiddel. 
- Tilrettelegge for konsentrert utbygging av boliger, arbeidsplasser og service i 

viktige knutepunkt. 
2. Redusere trafikkskapte miljøproblemer 

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

En reduksjon av trafikkskapte miljøproblemer og reduksjon av bilbruk er forsterket ved 
Klimaforliket, med målet om ingen økning av persontransport i bil.  
I tillegg er det formulert krav til transportsystemet avledet av prosjektutløsende behov og 
samfunnsmål; 

1. Fri fremkommelighet for buss i E18-korridoren med tverrforbindelser, også i rush. 
2. Økt transportkapasitet på vegnettet i Vestkorridoren sammenlignet med 

referansekonseptet – målt som kapasitet for persontransport. 
3. Færre bosatte i områder med luftforurensning over nasjonale mål og med støy over 65 

dB, dvs. i rød sone i støykartlegging. 
4. Færre drepte og hardt skadde. 
5. Tunneler må kunne tømmes raskt ved ulykker, spesielt ved brann. 

2.1.1 Bærum kommunes mål for tiltaket 

Bærum kommunes overordnede mål for tiltaket fremkommer i hovedsak gjennom 
vedtak som er fattet i tidligere faser: 
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• Redusere miljøproblemene i E18-korridoren gjennom etablering av E18 i tunnel. 
• Forbedre fremkommeligheten, spesielt for næringslivets transporter, 

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

 

2.1.2 Hovedmål i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 (NTP) 

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

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

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

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

• Et transportsystem som er universelt utformet. 
 

2.1.3 Mål for Oslopakke 3 

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

2.2 Utbygging og finansiering av E18 Lysaker-Ramstadsletta i Akershus. 
Prop. 38 S, Innst. 393 S (2019-2020) 

Stortinget vedtok 19. juni 2020 et justert alternativ for E18 Lysaker-Ramstadsletta slik det 
fremgår av Prop. 38 S og Innst. 393 S. Det justerte prosjektet for E18 Lysaker-Ramstadsletta 
innebærer følgende hovedmål:  

• God kollektivløsning 
• Bidrar positivt til nullvekstmålet 
• Samlet økonomisk ramme og finansiering som sikrer at det er realistisk å få 

gjennomført hele prosjektet. 
 



              

Side: 
 14  

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 
Byggeplan 

Dato: 
11850 2021.03.26 

Dok. nr Samlede virkninger som følge av stortingsvedtak Sign Rev.: 
C_520 TN 01 

 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\Tilleggsutredning  

3 Beskrivelse av aktuelle endringer  
I dette kapitlet gis en overordnet beskrivelse av løsningen etter stortingsvedtaket. Deretter 
beskrives i hovedtrekk hvilke endringer og virkninger stortingsvedtaket medfører 
sammenliknet med regulert løsning innenfor følgende delområder:  
• Lysaker 
• Fornebukrysset 
• Vestre lenke-Oksenøyveien-Tjernsmyr 
• Stabekklokket 
• Holtet-Strand 
• Høvik 
• Ramstadsletta-Høviktunnelen 

3.1 Overordnet beskrivelse av løsning etter stortingsvedtaket 

Som følge av stortingsvedtaket bygges ikke bussvegen. Istedenfor bussveg omgjøres høyre 
bilfelt i Høviktunnelen til et sambruksfelt for kollektivtransport og tunge kjøretøy, i vest- og 
østgående løp. 
I dagsonene langs ny E18 vil det ikke være det ikke være mulig å ha kollektivfelt på grunn av 
behovet for feltbytte.  
I regulert løsning er E18 utformet med tre gjennomgående felt i hver retning mellom Lysaker 
og Ramstadsletta. Antall felt på E18 endres ikke som følge av stortingsvedtaket. 
Ombyggingen av Fornebukrysset utsettes i østgående retning.  
Området over Høviktunnelen vil utvikles i et eget prosjekt i regi av Bærum kommune. I en 
midlertidig situasjon planlegges det for at eksisterende E18 mellom Høvik og Strandlokket 
benyttes som lokalveg, med to kjørefelt i hver retning hvorav høyre felt vil benyttes til 
kollektivfelt.  
Som følge av stortingsvedtaket vil holdeplasser etableres langs lokalvegen og ikke bussvegen. 
Dette betyr at holdeplassene ved Oksenøyveien og Ramstadsletta ikke bygges i denne 
etappen.  
Stortingsvedtaket innebærer ingen endring av Vestre lenke eller Gjønnestunnelen. Busslinjer 
som er antatt til å kjøre på disse strekningene vil derfor ha lik rute som i regulert løsning.  
I tillegg til endringer i vegnettet fjernes luftetårn over Gjønnestunnelen og Stabekklokket 
forkortes med ca. 50 meter. En forenklet løsning for Lysaker kollektivterminal inkluderes i 
prosjektets kostnadsramme. 
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Figur 3-1: Ny løsning som følge av stortingsvedtaket med holdeplasser, lokalvegsystem, Vestre lenke og 
Gjønnestunnelen   

3.2 Lysaker  

3.2.1 Løsning etter stortingsvedtaket 

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. 

Planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt, fastsatt 13. desember 2018 i Bærum kommune 
og 28. juni 2019 i Oslo kommune, bygger på løsninger som for en stor del 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.  



              

Side: 
 16  

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 
Byggeplan 

Dato: 
11850 2021.03.26 

Dok. nr Samlede virkninger som følge av stortingsvedtak Sign Rev.: 
C_520 TN 01 

 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\Tilleggsutredning  

I det videre arbeidet må man sikre at løsningen gjennom Lysaker er tilfredsstillende for 
kollektiv, gående og syklende.   

 
Figur 3-2: Dagens bussholdeplasser på Lysaker 

 
Figur 3-3: Oversiktsbilde fra Lysaker sett mot vest i løsning etter stortingsvedtaket uten bussveg og uten 
ombygging av Fornebukrysset østgående retning. 
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3.2.2 Virkninger 

Trafikale virkninger og buss 
Bussveg med Tjernsmyrtunnelen bygges ikke som følge av stortingsvedtaket, og busser som 
ville kjørt Tjernsmyrtunnelen til Lysaker terminal må kjøre på E18 sammen med øvrig 
trafikk. Modellresultatene viser at det stort sett vil være god avvikling på E18-strekningen ved 
Lysaker både for regulert løsning og løsningen etter stortingsvedtaket. I løpet av vår/sommer 
2021 pågår det arbeid med å finne løsninger/konsept for kollektivterminalen i henhold til de 
rammene som Stortinget har satt.  
 
Sykkel og gange 
En redusert løsning for Lysaker kollektivterminal inngår i prosjektet. Konsekvensen er at 
sykkelforbindelse mellom Fornebukrysset og Lysakerelva mangler finansiering som en del av 
prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.  
 
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 trafikksikker 
løsning for gående og syklende gjennom Lysaker.  
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3.3 Fornebukrysset 

3.3.1 Løsning etter stortingsvedtaket 

Fornebukrysset i østgående retning utsettes som kostnadsreduserende tiltak som følge av 
stortingsvedtaket. Tiltaket innebærer ny føring av bru for hovedsykkelveg med kryssing i plan 
med den eksisterende Fornebuveien.  
Regulert trase for Fornebuveien som skulle føres under bru for hovedsykkelveg bygges ikke i 
denne etappen. 

 
Figur 3-4: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området. Forslag til hovedendringer ved Fornebukrysset er 
markert på kartet. 

3.3.2 Virkninger 

Trafikale virkninger og buss 
Modellresultatene viser at det vil være akseptabel avvikling på E18-strekningen både for 
regulert løsning og løsningen etter stortingsvedtaket, men at det kan oppstå en forsinkelse på 
strekningen mellom Høviktunnelen og Fornebukrysset. Dette oppstår på grunn av mange 
feltbytter, særlig i løsningen etter stortingsvedtaket. Økningen kommer av at det etableres 
sambruksfelt i Høviktunnelen og at ikke Fornebukrysset i østgående retning bygges om. En 
høy andel feltbytter kan redusere trafikksikkerheten og pålitelighet i trafikkavviklingen. Det 
er i morgenrushet i østgående retning og i ettermiddagsrushet i vestgående retning som har 
størst trafikkmengder, og som er mest kritisk. 

Justering av trasé 
for bru for 
hovedsykkelveg  

Eksisterende 
Fornebuveien beholdes, 
og regulert trasé 
bygges ikke 

Hovedsykkelveg 
krysser 
Fornebuveien i plan  

Ombygging av 
ramper sør for 
E18 er utsatt 
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I regulert løsning ville bussene kjørt bussvegen via Tjernsmyrtunnelen med unntak av 
ekspressbusser og busser til Fornebu. I løsningen etter stortingsvedtaket må alle busser kjøre 
via Fornebukrysset.  
Ombygging av Fornebukrysset i østgående retning i samsvar med regulert løsning vil forbedre 
forholdene for kjøretøy på E18 i forhold til å utsette denne ombyggingen. Ombyggingen vil 
bli prioritert dersom det skulle vise seg mulig innenfor vedtatt kostnadsramme. Se nærmere 
omtale i rapporten C_510 Trafikale virkninger som følge av stortingsvedtak.  
Sykkel og gange 
Hovedsykkelvegen vil krysse Fornebuveien i plan, og ikke planskilt som forutsatt i regulert 
løsning. Vegen er adkomstveg til næringsbebyggelsen i Fornebuveien 1-13.  
Krysningspunktet markerer systemskiftet mellom den sammenhengende hovedsykkelvegen i 
vest og den kombinerte løsningen langs Fornebuveien i øst. Systemskifte/kryss må utformes 
på en slik måte at gående, syklende og bilister klarer å lese situasjonen og handle på en måte 
som unngår ulykker.  Overordnet konsept for utformingen er vist i Figur 3-5.  
Hovedsykkelvegen vil få god kobling til eksisterende lokalsykkelvegnett tilsvarende regulert 
løsning, herunder kobling mot Fornebu og til nasjonal sykkelrute 1.  

 
Figur 3-5: Løsning etter stortingsvedtaket som viser overordnet konsept for hovedsykkelvegen som krysser 
eksisterende Fornebuveien i plan. 

Støy og luft 
Løsningen etter stortingsvedtaket gir ingen vesentlige endringer for støysituasjon og 
luftkvalitet sammenliknet med regulert løsning. 
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Landskap og grønnstruktur 
Løsningen etter stortingsvedtaket er lik regulert løsning for Fornebukryssets nordside av E18. 
På sørsiden av E18 gir utsetting av bygging av Fornebukrysset reduserte terrenginngrep og 
mer av eksisterende vegetasjon kan bevares. 

3.4 Vestre lenke - Oksenøyveien - Tjernsmyrområdet 

3.4.1 Løsning etter stortingsvedtaket 

 
Figur 3-6: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området. Forslag til hovedendringer ved Oksenøyveien er 
markert på kartet. 

Ved Oksenøyveien senkes hovedsykkelvegen ned på terreng innenfor regulert plassering, og 
arealet regulert til kollektivformål blir grønt. Gang-sykkelkobling mellom Oksenøyveien og 
hovedsykkelvegen bygges ikke fordi tverrforbindelsen for buss utgår.  
Bussbru over E18 med gang-/ sykkelveg bygges ikke, og dermed utgår kobling til, og 
ombygging av, Prof. Kohts vei over tunnelportal, samt ny rundkjøring med Gml. 
Drammensvei.   
I Tjernsmyrområdet beholdes dagens sykkelfelt langs Prof. Kohts vei og fortau langs sørsiden 
av vegen vest for krysset med Gamle Drammensvei og fortau på nordsiden øst for krysset.   

GS-bru legges på 
terreng på et 
lavere nivå   

Tverrforbindelse for 
buss bygges ikke og 
blir grønn  

Bussveg, bussholdeplass og 
bussbru bygges ikke og blir 
grønn 
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Figur 3-7: Området ved Oksenøyveien sett mot øst fra Vestre lenke i løsning etter stortingsvedtaket inkl. ca. 50 
m avkorting av Stabekklokket. 

3.4.2 Virkninger 

Trafikale virkninger og buss 
Løsningen etter stortingsvedtaket innebærer ingen endring av Vestre lenke i forhold til 
regulert løsning. Vestre lenke bygges med holdeplasser og to felt i hver retning hvorav det ene 
feltet er kollektivfelt.  
Ved å ikke bygge bussvegen med tilhørende bussbru, vil flere busser gå langs Vestre lenke 
enn i regulert løsning. Dette kan gi forsinkelser i krysset med Oksenøyveien på grunn av 
rødtid i signalanleggene. Flere busslinjer kan gi forsinkelse på grunn av venting for å kjøre 
inn på holdeplass.  
Løsningen etter stortingsvedtaket medfører at bussveg og holdeplassen langs i Oksenøyveien 
ikke bygges. Påvirkning for de reisende med hensyn til busstilbud og flatedekning vil være 
avhengig av hvordan ruteopplegget blir. 
Prof. Kohts vei beholdes slik den er i dag. I regulert løsning var det lagt til grunn at busser 
skulle i Tjernsmyrtunnelen. Det var imidlertid regulert en kobling mellom bussvegen og Prof. 
Kohts vei som skulle sikre avvikling for busser for eksempel ved avvikssituasjoner/stengt 
Tjernsmyrtunnel. Stortingsvedtaket innebærer at busstrafikken i Prof. Kohts vei fortsetter 
omtrent som i dag og at biltrafikken for øvrig blir omtrent som i regulert løsning.  
Sykkel og gange 
Terrengendringene ved Oksenøyveien vil i liten grad påvirke hovedsykkelvegen med hensyn 
til kontinuitet, fremkommelighet og trygghetsfølelse og trafikksikkerhet. Tilgjengeligheten til 
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hovedsykkelvegen og øvrig gang- og sykkelvegnett blir redusert ved at kobling til 
Oksenøyveien og bussbru over E18 ikke bygges.  
Siden bussbrua over E18 ikke bygges blir antall tverrforbindelser for sykkel og gange over 
E18 blir redusert sammenliknet med regulert løsning. 
Tverrforbindelsen over Stabekklokket vil derfor bli viktigere som følge av stortingsvedtakets 
løsning, se nærmere beskrivelse i kap. 3.5. 
Støy 
Løsningen etter stortingsvedtaket medfører at boliger i området rundt Fagerhøy Terrasse vil få 
et redusert støynivå. Det gjelder også boliger i umiddelbar nærhet til bussknutepunktet i 
Oksenøyveien når bussknutepunktet og Kilentunnelen ikke bygges. 
Landskap og grønnstruktur 
Mellom E18 og Oksenøyveien blir det økt andel grøntarealer når bussveg og tilhørende 
holdeplass ikke bygges. Hovedsykkelvegen blir i større grad liggende i grønne omgivelser. 
Imidlertid er tilgrensende areal på sørsiden regulert til næring slik at dette med tiden vil 
endres.   
I Tjernsmyrområdet beholdes Prof. Kohts vei med dagens løsning. Det blir dermed redusert 
inngrep i naturvernområdet rundt Tjernsmyr og eksisterende vegetasjon kan beholdes. Langs 
nordsiden av Prof. Kohts vei ville regulert løsning gitt omfattende inngrep i den bratte 
skråningen. I løsningen etter stortingsvedtaket kan denne vegetasjonskledde skråningen 
beholdes urørt. 
En eventuell omregulering av friområde ved Riiser-Larsens vei til bolig/næring medfører tap 
av grøntområder, se nærmere omtale i kap. 4.7.3. 
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3.5 Stabekklokket  

3.5.1 Løsning etter stortingsvedtaket 

 
Figur 3-8: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området. Forslag til hovedendringer er markert på kartet. 

Sammenliknet med vedtatt reguleringsplan 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 gangforbindelse fra Stabekklokket til bru over Vestre lenke som har 
hovedsykkelveg med fortau.   

3.5.2 Virkninger 

Trafikale virkninger og buss 
Denne endringen har i seg selv ingen trafikale virkninger.  
Sykkel og gange 
Forkorting av selve lokket medfører at eksisterende gangforbindelse over lokket må forskyves 
østover tilsvarende lokkforkortelsen.  
Tilgjengeligheten over lokket blir tilsvarende regulert løsning, men tverrforbindelsen vil 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 1 meter sammenliknet med 
regulert løsning. En breddeutvidelse vil gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet, og økt 
trygghetsfølelse for gående og syklende.   
Støy  

Lokket forkortes 50 
meter, murer forlenges 
tilsvarende 

Justering av 
gangforbindelser 
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Ved å forkorte Stabekklokket ca. 50 m øker støynivået til boliger langs Riiser-Larsens vei og 
Prof. Kohts vei sammenliknet med regulert løsning. Forkorting av lokket får også 
konsekvenser nord for Prof. Kohts vei og gir noe økt støy for boliger langs Fargerhøyveien.  
Ved å fordele ut antatt antall busser som skulle gå på regulert bussveg til lokalvegnettet, vil 
støynivået øke ved boliger langs Oksenøyveien (øst for Vestre lenke) sammenliknet med 
regulert løsning. Beregningsresultatene er vist Figur 4-5. 
For å senke støynivået ved disse boligene er det vurdert skjermingstiltak. I tillegg ønsker 
Bærum kommune at det vurderes skjermingstiltak over og bak portalen for om mulig redusere 
støynivået oppe på Stabekklokket. Vurderte skjermingstiltak er beskrevet nedenfor. 
Stabekklokket – Skjerm på støttemur 
Det er vurdert effekten av en 3 m høy støyskjerm på toppen av støttemuren langs nordsiden av 
E18, se Figur 3-9. Hensikten er å redusere støy til boligene nord for støttemuren, da boligene i 
dette området får et økt støynivå med løsning med kortere lokk. 
Med foreslått skjermingstiltak reduseres støynivået bak skjermen med opptil 6 dB. Tiltaket 
kompenserer delvis for økt støynivå nord for E18, som følge av at Stabekklokket forkortes. 
Tre boligblokker og en enebolig blir tatt ut av rød støysone. 

 
Figur 3-9: Forslag til 3 m høy støyskjerm på støttemur. 
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Figur 3-10: Støysonekart (Lden) uten støyskjerm 

 
Figur 3-11: Støysonekart (Lden) med støyskjerm på støttemur 

Stabekklokket – Skjerm tvers over portal 
Det er vurdert effekten av en støyskjerm tvers over tunnelportalen, for å se om dette kan 
redusere støynivået i parkområdet mellom tunnelportalen og Vestre lenke. Med foreslått 
skjermingstiltak reduseres støynivået bak skjermen med opptil 6 dB. Effekten av tiltaket 
begrenses til parkområdet, men området ligger fortsatt i rød støysone siden en av støykildene 
er trafikk fra Vestre lenke. 
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Figur 3-12: Forslag til 3 m høy skjerm over tunnelportal 

 
Figur 3-13: Støysonekart (Lden) med støyskjerm på støttemur 

 
Figur 3-14: Støysonekart (Lden) med støyskjerm på støttemur og over portal 
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Luft  
Forkorting av Stabekklokket medfører økt forurensing over gangforbindelsen mellom Vestre 
lenke og Prof. Kohts vei på grunn av nærmere beliggenhet til munningsutslipp. Området 
nærmest portalen er mest utsatt for høye konsentrasjoner av luftforurensning. 
Beregningsresultater er vist i Figur 4-8. Det bør unngås å plassere benker eller 
aktivitetsanlegg for nært portalen, men heller etablere dette lengre innover på lokket. 
Landskap og grønnstruktur 
Nå lokket forkortes, blir det generelt mindre grøntarealer på lokket. Fysisk og visuell avstand 
mellom gang-/sykkelveg langs Vestre lenke og lokk-kanten reduseres. Løsningen vil fremstå 
komprimert og mindre naturlig i landskapsbildet. 
En eventuell støyskjerm over tunnelportal, se Figur 3-12, vil fremstå som et fremmedelement 
i landskapet. 
 

3.6 Holtet - Strand  

3.6.1 Løsning etter stortingsvedtaket 

For området Holtet-Strand medfører stortingsvedtaket at bussvegen, med tilhørende buss-
holdeplasser og busstunnel ikke bygges. Når busstunnelen (Kiletunnelen) ikke bygges, kan 
hovedsykkelveg senkes øst for Holtet 45 samtidig som tilfredsstillende stigningsforhold skal 
opprettholdes. Det etableres støyvoll i areal regulert til bussveg slik at behov for støyskjermer 
sør for hovedsykkelvegen kan unngås.   

 
Figur 3-15: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området. Forslag til endringer er markert på kartet. 

 

Støyvoll h=2 meter etableres i 
regulert areal for bussveg. 

Hovedsykkelveg senkes av 
hensyn til behov for 
grunnforsterkning. 
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Figur 3-16: Snitt som viser prinsipp for støyvoll i areal regulert til bussveg 

 
Figur 3-17: Løsning uten bussveg mellom Stabekklokket og Strandlokket sett mot vest. Oversikt E18 og lokalveg. 
Kollektivfelt/sambruksfelt er markert med blått. 

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, erstattet 
av en gang- og sykkelveg på bakkeplan mot Holtet. Hovedsykkelvegen er plassert tilsvarende 
regulert løsning. 
Bussholdeplasser etableres langs lokalveg istedenfor oppå lokket, med universelle 
gangadkomster og trappeløsning til undergang, se Figur 3-20. 
Undergangen under lokalvegen langs Michelets vei endres i utforming til et bredere tverrsnitt 
fra gang- og sykkelveg i regulert løsning til sykkelveg med fortau (3+2 meter). 
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Figur 3-18: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området. Forslag til endringer er markert på kartet. 

 

 
Figur 3-19: Terreng over Strandlokket uten bussveg, og med gang- og sykkelvegsystem. Hovedsykkelveg er 
plassert tilsvarende regulert løsning. 

GS-bru over bussveg 
bygges ikke. Erstattes 
av GS-veg på terreng 
for gående mot Holtet 

Bussholdeplasser 
langs lokalveg med 
universelle 
gangadkomster + trapp 

Liten justering 
av GS-veg 

Ny kobling mellom 
hovedsykkelveg 
og GS-veg 

Portalmur forlenges 
pga bussbru som 
ikke bygges  
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Figur 3-20: Hovedsykkelvegen går i bru over Strandkrysset som i regulert løsning. Figuren viser ny plassering 
av holdeplasser ved Strand og gangforbindelser. Disse holdeplassene var i regulert løsning plassert langs 
bussvegen oppå Strandlokket. 

3.6.2 Virkninger 

Trafikale virkninger og buss 
Trafikkmengden på E18 er stort sett lik som i regulert løsning, og avviklingen er stort sett 
akseptabel. Imidlertid må trafikk på E18 i østgående retning ses i sammenheng med løsning 
for Fornebukrysset beskrevet i kap. 3.2 og konsekvens med økt feltbytte som reduserer 
trafikksikkerhet og pålitelighet i trafikkavviklingen. Feltbytte vil pågå hele vegen fra 
dagsonen etter Strandlokket frem til Fornebukrysset.   
Sambruksfelt i Høviktunnelen i begge retninger gir også økt feltbytte. Dette kan skape 
dårligere avvikling og kø i vestgående retning i ettermiddagsrushet.  
For lokalvegen er trafikksituasjonen mellom rundkjøring på Strand og rundkjøring på 
Stabekklokket relativt lik regulert løsning. På denne strekningen er det ikke kollektivfelt, og 
fremkommeligheten for bussen blir påvirket av annen trafikk  
 
Holdeplasser som i regulert løsning var plassert langs bussveg på Strandlokket, flyttes ca. 230 
meter vestover langs lokalveg, se Figur 3-20. Vest for holdeplassene blir det kollektivfelt mot 
Høvik. 
Sykkel og gange 
Tiltaket får ingen virkninger for hovedsykkelvegen med hensyn til kontinuitet, tilgjengelighet, 
fremkommelighet, trygghetsfølelse og trafikksikkerhet.  
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Gangvegsystemet 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. 
Støy 
Ved å ikke bygge bussvegen vil støynivået reduseres ved Holtekilen folkehøyskole og 
omkringliggende boliger. Støynivået reduseres ytterligere ved at det bygges en 
støyvoll/skjerm mot E18 ved Holtet.  
Støynivået reduseres betydelig for boliger på Strandlokket siden all trafikk legges i tunnel i 
løsning etter stortingsvedtaket. Boliger vest for Strandlokket vil i hovedsak få en betydelig 
reduksjon i støynivå. Dette skyldes færre busser (nesten halvparten av bussene er lagt i 
Høviktunnelen i beregningsgrunnlaget), lavere hastighet fordi bussene kjører på lokalvegen 
samt at bussene holder seg på bakkenivå istedenfor på bru. 
For boliger i Markalleen, vest for Strandlokket, vil derimot støynivået øke pga. at bussene nå 
kjører på bakkenivå. For å redusere støynivået ved disse boligene bygges en 3 m høy 
støyskjerm langs anleggsgrensen. Beregningsresultatene og plassering av støyskjerm er vist i 
Figur 4-6. 
Luft 
Som følge av stortingsvedtaket vil en andel av bussene bli flyttet inn på E18, mens de 
resterende fordeles på lokalveger avhengig av retning. For Holtet-Strand vil dette medføre 
endring i luftkvalitet ved at den gule sonen trekkes noe tilbake fra bussvegen og inn mot E18 
og lokalvegen, se differanseplot i Figur 4-9. Endringene etter stortingsvedtaket påvirker ikke 
behov for tiltak. 
Landskap og grønnstruktur 
I regulert løsning ville forskjæring for busstunnelen gitt inngrep i skråningen opp mot 
blokkene øst for Holtet 45. Skråningen har verdifull vegetasjon og bevares i sin helhet når 
bussvegen ikke bygges. 
Sør for E18 har strekningen mellom Holtet 45 og Strandlokket generelt et trangt tverrsnitt i 
regulert løsning. I løsning etter stortingsvedtaket erstattes bussvegen av grøntarealer og 
tverrsnittet vil fremstå romsligere. Området mellom støyvoll/-skjerm og hovedsykkelvegen 
beplantes og strekningens attraktivitet for gående og syklende vil øke. 
Regulert GS-bru ved østre portal Strandlokket blir unødvendig når bussvegen ikke bygges. 
Dette vil gi et roligere landskapsbilde i portalsonen.  
Strandlokket vil i større grad fremstå som et parkdrag på tvers av E18 og lokalveger når 
bussvegen med tilhørende holdeplasser ikke bygges. Grøntarealene på lokket blir dermed en 
enda viktigere del av grønnstrukturen i området. Bedre plass gjør det også mulig å fjerne 
regulert støttemur mot Kveldsro terrasse og erstatte denne med en grønn skråning. 
Det vurderes som positivt for landskapsbildet omkring rundkjøringen på Strand at bru for 
regulert bussveg ikke bygges. 
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3.7 Høvik 

3.7.1 Løsning etter stortingsvedtaket 

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 tar sikte på å starte opp planarbeidet på Høvik våren 2021. 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 prinsippsnitt i Figur 3-22. 

 
Figur 3-21: Kobling til eksisterende vegnett på Høvik fra Strand 



              

Side: 
 33  

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 
Byggeplan 

Dato: 
11850 2021.03.26 

Dok. nr Samlede virkninger som følge av stortingsvedtak Sign Rev.: 
C_520 TN 01 

 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\Tilleggsutredning  

 
Figur 3-22: 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. 

3.7.2 Virkninger 

Trafikale virkninger og buss 
For lokalvegen er trafikksituasjonen for personbiler mellom rundkjøring på Strand og Høvik 
kirke relativt lik regulert løsning.  
Sambruksfeltet i Høviktunnelen medfører at E18 får en kapasitetsreduksjon sammenliknet 
med regulert løsning. Dette kan føre til at noe biltrafikk velger å kjøre via lokalvegen i 
perioder med redusert fremkommelighet på E18.  
Busser som i regulert løsning ville brukt bussvegen, vil i løsningen etter stortingsvedtaket 
kjøre langs lokalvegen. For å sikre forutsigbarhet i fremføringen av busser, legges det til 
grunn en løsning med kollektivfelt mellom rundkjøringene ved Strand og Høvik kirke. I 
rundkjøringene må bussene forholde seg til annen biltrafikk.  
Potensielle bussruter på strekningen Høvik-Strand er beskrevet som rute 3, 4 og 5 i rapport 
C_511 Virkninger for buss som følge av stortingsvedtak.  
For beskrivelse av trafikale virkninger og virkninger for buss som følge av stortingsvedtaket 
på hele strekningen Lysaker-Ramstadsletta vises det til kap. 4 samt til rapport C_510 
Trafikale virkninger som følge av stortingsvedtak og C_511 Virkninger for buss som følge av 
stortingsvedtak.  
Sykkel og gange 
I henhold til stortingsvedtaket skal man sikre at løsningen over Høviktunnelen gir god 
framkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtransporten, syklende og gående. Det legges 
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derfor til grunn at forholdene for sykkel og gange blir ivaretatt både i den midlertidige og den 
permanente løsningen.  
I regulert løsning vil hovedsykkelveg etableres med bredde 4,5 meter inkludert 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 medfører redusert fremkommelighet og konfliktpunkter med bil. 
Virkninger av mulig midlertidig kobling til sykkelløsningen på Ramstadsletta beskrives i kap. 
3.7. 
For gående vil det i midlertidig løsning være dagens gangvegsystem som benyttes på 
strekningen over Høviktunnelen. 
Støy 
Støysituasjon avklares som en del av planarbeidet for Høvik. Støysituasjon vil bli påvirket av 
utforming av bebyggelse og vegsystem i den endelige løsningen. Dersom man i en midlertidig 
situasjon i påvente av en endelig arealavklaring legger til grunn at trafikkmengde og hastighet 
beregnet for lokalvegen på Strand videreføres inn på Høvik og dagens bebyggelse 
opprettholdes, vil man få et redusert støynivå sammenliknet med regulert løsning. 
Luft 
Som følge av stortingsvedtaket vil en andel av bussene bli flyttet inn på E18, mens de 
resterende fordeles på lokalveger avhengig av retning. For Strand-Høvik vil dette medføre 
endring i luftkvalitet ved at den gule sonen trekkes noe tilbake fra regulert areal for bussvegen 
og inn mot lokalvegen over Høviktunnelen. Endringene etter stortingsvedtaket påvirker ikke 
behov for tiltak. 
Landskap og grønnstruktur 
Bærum kommune vil starte opp igjen planarbeidet på Høvik våren 2021. Midlertidig løsning 
på strekningen er en rasjonell og rimelig måte å utnytte dagens vegareal på, og løsningen gir 
god framkommelighet for ulike trafikantgrupper. Løsningen tilfører ikke landskap og 
grønnstruktur kvaliteter. 
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3.8 Ramstadsletta - Høviktunnelen 

3.8.1 Løsning etter stortingsvedtaket  

 

 
Figur 3-23: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området. Forslag til endringer er markert på kartet.  

Bussvegens areal tenkes i første omgang å bli grønn. Det er også behov for en driftsveg for å 
betjene E18-anlegget fra nordsiden av vegen. Dette gjelder særlig tekniske innretninger 
knyttet til belysning og skilting.  
Hovedsykkelveg langs Ramstadsletta bygges i henhold til regulert løsning mellom 
Glassverkveien og Jenshaugveien, og kobles midlertidig til Sandviksveien i begge ender. 
Fortsettelse av hovedsykkelveg videre vestover bestemmes i pågående arbeid med 
reguleringsplan for E18 Ramstadsletta – Slependen/Nesbru. 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. Det vises til rapport C_512 Virkninger for 
sykkel og gange som følge av stortingsvedtak for beskrivelse av mulige koblinger. 

Bussvegg bygges 
ikke og blir delvis 
grønn. Det etableres 
en driftsveg. 

Hovedsykkelveg kobles 
midlertidig til Sandviksveien 
i påvente av endelig 
løsning på Høvik. 
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Figur 3-24: Løsning uten bussveg på Ramstadsletta sett mot vest. Sambruksfelt starter etter strekning med 
feltbytte og er markert med blått. 

3.8.2 Virkninger 

Trafikale virkninger og buss 
I Høviktunnelen etableres det sambruksfelt i begge retninger for kollektivtransport og tunge 
kjøretøy som gir dårligere kapasitet på E18 for personbiltrafikk enn i regulert løsning. 
Sambruksfelt i Høviktunnelen gir også økt feltbytte i begge retninger som reduserer 
trafikksikkerhet og pålitelighet i trafikkavviklingen.  
Langs E18 på Ramstadsletta vil det på grunn av strekning med feltbytte ikke være mulig med 
kollektivfelt eller holdeplasser på denne strekningen. Påvirkning for de reisende med hensyn 
til busstilbud og flatedekning vil være avhengig av hvordan ruteopplegget blir. 
Potensielle bussruter som vil benytte E18, er beskrevet som rute 6 i rapport C_511 Virkninger 
for buss som følge av stortingsvedtak. Dette vil i hovedsak være regionale busser, flybuss, 
Brakar og Ruters ekspressbusser. 
For beskrivelse av trafikale virkninger og virkninger for buss som følge av stortingsvedtaket 
på hele strekningen Lysaker-Ramstadsletta vises det til kap. 4 samt til rapport C_510 
Trafikale virkninger som følge av stortingsvedtak og C_511 Virkninger for buss som følge av 
stortingsvedtak.  
Sykkel og gange 
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 over Høviktunnelen må gi god tilgjengelighet og fremkommelighet for syklende og 
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gående.  Det legges derfor til grunn at forholdene for sykkel og gange blir ivaretatt i den 
permanente løsningen.  
Sykkelløsningen langs Ramstadsletta vil oppleves som fragmentert inntil resten av 
veganlegget over Høviktunnelen bygges. Dersom det blir behov for å etablere en midlertidig 
kobling mellom hovedsykkelveg Høvik-Strand og Ramstadsletta, må løsning avklares 
nærmere slik at forholdene for sykkel og gange blir tilfredsstillende med hensyn til 
trafikksikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet.   

 
Figur 3-25: Hovedsykkelveg langs Ramstadsletta bygges som forutsatt i regulert løsning mellom Glassverkveien 
og Jenshaugveien, og kobles midlertidig til Sandviksveien i begge ender. 

Støy 
Ved at bussvegen ikke bygges, vil boliger langs Snoveien nord for Høvik jernbanestasjon, få 
redusert støynivå. For øvrige boliger i området har løsning etter stortingsvedtaket liten eller 
ingen konsekvens. Beregningsresultatene er vist i Figur 4-7. 
Luft 
Som følge av stortingsvedtaket vil en andel av bussene bli flyttet inn på E18, mens de 
resterende fordeles på lokalveger avhengig av retning. For Høvik-Ramstadsletta kan det 
forventes en liten forbedring for boligene som lå nært bussvegen, og lokalt vekslende gul og 
rød sone mot de nærmeste byggene langs E18. Endringene etter stortingsvedtaket påvirker 
ikke behov for tiltak. 
Landskap og grønnstruktur 
Løsning etter stortingsvedtaket vil generelt føre til et mindre asfaltert areal og dermed større 
grønne arealer. Større grøntarealer vurderes som positivt både for brukerne av veganlegget og 
for naboene i inntilliggende områder. 
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3.9 Gjønnes 

Stortingsvedtaket angir at luftetårnet på Gjønnes utgår. Det henvises til rapport X_520 
Konsekvens for luft som følge av stortingsvedtak for nærmere begrunnelse og henvisning til 
grunnlagsdokumenter. 

 
Figur 3-26: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området. Planlagt plassering av luftetårn er markert på 
kartet. 

Foruten fjerning av luftetårn innebærer ikke stortingsvedtaket endringer for delområde 
Gjønnes. 
Det vil være en rekke andre mindre endringer som krever at det vil bli foretatt en samlet 
reguleringsendring på Gjønnes. Disse er ikke knyttet til stortingsvedtaket, og Gjønnes er 
derfor ikke omtalt mer i sammenheng med vurderingen av endringene knyttet til 
stortingsvedtaket. 

Luftetårn bygges 
ikke 
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4 Samlet vurdering av virkninger 

4.1 Delrapporter 

Dette kapitlet gir en oppsummering av hovedkonklusjonene fra gjennomførte 
tilleggsutredninger som følge av stortingsvedtaket. For nærmere informasjon vises det til 
følgende rapporter: 

• C_510 Trafikale virkninger som følge av stortingsvedtak  

• C_511 Virkninger for buss som følge av stortingsvedtak  

• C_512 Virkninger for sykkel og gange som følge av stortingsvedtak 

• X_518 Konsekvenser for støy som følge av stortingsvedtak 

• X_520 Konsekvens for luft som følge av stortingsvedtak 

• C_520 Samlede virkninger som følge av stortingsvedtak (denne rapporten). Øvrige 
virkninger som følge av stortingsvedtaket omtales i kap. 4.7. 

4.2 Trafikale virkninger 

For nærmere informasjon vises det til rapport C_510 Trafikale virkninger som følge av 
stortingsvedtak. 
Stortingsvedtaket medfører at den regulerte bussvegen langs E18 Lysaker-Ramstadsletta ikke 
bygges som en del av E18 Vestkorridoren etappe 1. Dette fører til at kollektivtrafikken må 
kjøre en annen rute for å betjene lokalområdet langs strekningen, samt at sambruksfelt i 
Høviktunnelen fører til dårligere kapasitet for personbiltrafikk.  
For å kartlegge de trafikale konsekvensene, er det benyttet en trafikksimuleringsmodell, og 
man har beregnet trafikkmengder og reisetiden på ulike sentrale strekninger for ulike 
kjøretøygrupper. Dette er utført for følgende alternativ:  

• Alternativ 1: regulert løsning 
• Alternativ 2: løsning etter stortingsvedtaket 
• Alternativ 3: løsning etter stortingsvedtaket, men med fullt utbygd Fornebukryss  

 
Det presiseres at modeller alltid vil ha usikkerhet, og man må benytte modellresultater med 
forsiktighet.  
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Figur 4-1: Modellområdet for trafikkberegningene dekker E18 mellom Sandvika og Skøyen, samt store deler av 
lokalvegnettet rundt. 

På E18-strekningen er det beregnet stort sett god avvikling og lite forsinkelse for regulert 
løsning. Dette gjelder både for personbiltrafikk, tungbilstrafikk og ekspressbusser. I 
rushretningene, det vil si i østgående retning i morgenrushet og i vestgående retning i 
ettermiddagsrushet, kan det oppstå noe forsinkelse på grunn av feltbytter mellom 
Høviktunnelen og Fornebukrysset.  
Det er beregnet at regulert løsning har et lite omfang av feltbytter. Dette taler for et godt, 
robust og trafikksikkert system. 
I beregningene for løsningen etter stortingsvedtaket (både alternativ 2 og 3), viser modellen at 
det vil oppstå mer forsinkelse i vestgående retning i ettermiddagsrushet enn i regulert løsning. 
Dette gjelder for alle tre kjøretøygrupper (kollektiv, tungbil, personbil). Dette er på grunn av 
sambruksfeltet i Høviktunnelen som medfører lavere kapasitet på E18 og økt antall feltbytter.   
I østgående retning i morgenrushet er det også beregnet mer forsinkelse i løsning etter 
stortingsvedtaket enn i regulert løsning.  Dette gjelder for alle tre kjøretøygrupper. Det er også 
mer forsinkelse på denne strekningen i alternativ 3 enn det er i regulert løsning, men mindre 
enn i løsningen etter stortingsvedtaket. Forsinkelsen oppstår på strekningen med feltbytte 
mellom Høviktunnelen og Fornebukrysset.  
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På strekningen med feltbytte må kjøretøy fra Høviktunnelen og kjøretøy fra påkjøringsrampen 
fra lokalvegen/Gjønnestunnelen flettes sammen og koordinere seg inn mot Fornebukrysset. 
Når det er sambruksfelt i Høviktunnelen, må all denne koordineringen foregå etter at 
sambruksfeltet er opphevet, og det er flere feltbytter på en kortere strekning, sammenlignet 
med regulert løsning hvor flere kjøretøy kan posisjonere seg i selve Høviktunnelen. På 
strekningen med feltbytte er det ikke mulig å ha sambruksfelt, så busser og tungbiltrafikk vil 
ha like stor forsinkelse som personbiltrafikken.  
I vestgående retning øker antall feltbytter fra regulert løsning til løsning etter 
stortingsvedtaket (både med og uten fullt utbygd Fornebukryss). Økningen er negativ med 
tanke på trafikksikkerhet og pålitelighet i trafikkavviklingen for alle kjøretøygrupper, men 
omfanget av feltbytter er likevel på et akseptabelt nivå.  
I østgående retning øker antall feltbytter kraftig sammenliknet med regulert løsning, noe som 
reduserer trafikksikkerhet og pålitelighet i trafikkavviklingen.  
Dersom man bygger om Fornebukrysset slik som reguleringsplanen viser, dvs. som i 
alternativ 3, reduseres antall feltbytter. Spesielt viktig er denne forbedringen for busstrafikken 
som kan kjøre i høyrefeltet på hele strekningen fra østre ende av Stabekklokket og inn til 
holdeplassen på Lysaker, i stedet for å dele plass med øvrig trafikk til Oslo forbi avkjøringen 
til Ring 3. Dette taler for at man bør bygge ut Fornebukrysset på sørsiden av E18 slik som 
regulert løsning viser. 
Sambruksfeltet i Høviktunnelen medfører at E18 får en kapasitetsreduksjon sammenliknet 
med regulert løsning. Dette kan føre til at noe biltrafikk velger å kjøre via lokalvegen i 
perioder med redusert fremkommelighet på E18.  

4.3 Buss 

For nærmere informasjon vises det til rapport C_511 Virkninger for buss som følge av 
stortingsvedtak. 
 
Som følge av stortingsvedtaket blir det ikke en sammenhengende prioritert busstrase 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. 

4.3.1 Fremtidig linjenett 

Det nye vegsystemet gir flere muligheter til å utvikle rutetilbudet (se oversikt i Figur 4-2). 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.  
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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.  
 

 
Figur 4-2: Oversikt over potensielle bussruter som kan benytte det nye vegsystemet. Skissen viser 5 lokalruter og 
1 ekspressrute (rute 6), samt en alternativ rute ved stengt Høviktunnel/avvikssituasjoner (rute 7). 

4.3.2 Fremkommelighet  

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. 
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. 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. Det vises også til rapport C_510 Trafikale virkninger 
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som følge av stortingsvedtak, for mer informasjon om reisetider og fremkommelighet for buss 
og biltrafikk for øvrig.  

4.3.3 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 sambruksfeltet 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 i henhold til den regulerte løsningen vil 
forbedre forholdene både for buss og øvrige kjøretøygrupper. Ombyggingen vil bli prioritert 
dersom det skulle vise seg mulig innenfor vedtatt kostnadsramme. 
Størst forskjell mellom regulert løsning og løsningen 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 rapporten C_511 
Virkninger for buss som følge av stortingsvedtak. For å sikre best mulig fremkommelighet 
langs denne traseen bør man i avvik ha bussbom i Sandviksveien og Markalleen. 

4.3.4 Holdeplasser og trafikksikkerhet 

I likhet med regulert løsning, blir det ingen holdeplasser på E18 mellom Lysaker og 
Blommenholm. 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. 
 
Trafikksikkerheten blir ivaretatt med enten signalregulert gangfelt over lokalveg mellom 
holdeplasser eller med planskilt kryssing. 

4.3.5 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.  
 
Den regulerte bussvegen skulle først tas i bruk etter at etappe 2 var ferdigstilt. 
Stortingsvedtaket innebærer således ingen realitetsendring på Ramstadsletta før etappe 2 har 
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en vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanarbeid for etappe 2 er startet opp. I forbindelse 
med dette arbeidet må løsningen for buss avklares. 

4.4 Sykkel og gange 

For nærmere informasjon vises det til rapport C_512 Virkninger for sykkel og gange som 
følge av stortingsvedtak. 

4.4.1 Hovedtrekk endringer 

De viktigste endringene med betydning for sykkel og gange: 

• 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 Lysaker-Ramstadsletta. 

• 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. 

• 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. 

4.4.2 Helhetlig vurdering av samlede virkninger 

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

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

strekningen  
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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, se Figur 4-3.  
 

 
Figur 4-3: Tverrforbindelse for sykkel og gange langs bussbru over E18 som ikke bygges er markert med rødt 
kryss. 

Utvalg sykkelforbindelser (tilrettelagt/ikke-
tilrettelagt 
Reguleringsplan Tjernsmyrområdet 
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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 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. 

 
Figur 4-4: Hovedsykkelvegen med dens forbindelser, øvrige gang- og sykkelforbindelser, samt bussholdeplasser 
som følge av stortingsvedtaket. Det foreslås midlertidige løsninger for hovedsykkelveg mellom Strand og 
Ramstadsletta i påvente av en permanent løsning. 
 
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 hovedsykkelveg fra Fornebukrysset og vestover. Statens vegvesen vil i 
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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.   
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. 
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 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. 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. 
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4.5 Støy 

For nærmere informasjon vises det til rapport X_518 Konsekvenser for støy som følge av 
stortingsvedtak. 
De viktigste endringene som følge av stortingsvedtaket som får konsekvenser for støy, er at 
bussvegen ikke skal bygges samt at Stabekklokket forkortes. Dette medfører at boliger som 
ligger i områder hvor bussvegen ikke bygges, i all hovedsak får et redusert støynivå. For 
boliger langs Oksenøyveien og områder i nærheten av Stabekklokket vil støynivået øke. Det 
skyldes at busstrafikken fordeles ut på lokalvegnettet, og at Stabekklokket forkortes i østre 
ende.  
Beregninger av utendørsstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for støy fra 
vegtrafikk. Det er beregnet støy 4 m over terreng både for regulert løsning og løsningen etter 
stortingsvedtaket. Beregningsresultatene vises i figurene nedenfor. 

 
Figur 4-5: Beregnet lydnivådifferanse 4 m over terreng mellom løsning med og uten bussveg for området 
Lysaker - Stabekklokket. Blå farge markerer områder der støynivået reduseres sammenlignet med løsning med 
bussveg, og rød farge markerer områder der støynivået øker. 
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Figur 4-6: Beregnet lydnivådifferanse 4 m over terreng mellom løsning med og uten bussveg for området 
Stabekk-Strand. Blå farge markerer områder der støynivået reduseres sammenlignet med løsning med bussveg, 
og rød farge markerer områder der støynivået øker. 

 
Figur 4-7: Beregnet lydnivådifferanse 4 m over terreng mellom løsning med og uten bussveg for Ramstadsletta. 
Blå farge markerer områder der støynivået reduseres sammenlignet med løsning med bussveg, og rød farge 
markerer områder der støynivået øker. 
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4.6 Luftforurensning 

For nærmere informasjon vises det til rapport X_520 Konsekvenser for luft som følge av 
stortingsvedtak. 
Konsekvenser for luft er vurdert for E18 Lysaker-Ramstadsletta. Det er gjennomført 
luftberegninger for traseen Lysaker-Strand for å undersøke konsekvensene av forkorting av 
Stabekklokket og bortfall av bussvegen. Resultatene er oppgitt som differanseplot, se Figur 
4-8 og Figur 4-9. I de resterende områdene er det gitt en kvalitativ vurdering av luftkvaliteten.  
Resultatene fra luftberegningene viser marginale forandringer i luftkvalitet for området 
Lysaker-Strand. De største endringene vises på toppen av Stabekklokkets østre portal, og 
langs vegbanen på grunn av noe økt trafikk. Løsningen etter stortingsvedtaket medfører 
forbedring langs tidligere planlagte bussveg, men har også en marginal negativ effekt i 
luftkvalitet ved boliger langs lokalveger som busstrafikken nå settes inn på, uten at det 
medfører behov for tiltak.  
Dersom området oppå Stabekklokket benyttes som friområde, anbefales det at plassering av 
benker og aktivitetsanlegg legges lenger unna portalen og vurderes med bakgrunn i 
luftkvalitets- og støyberegningene.  
Boliger som påvirkes negativt vil totalt sett få en bedring i luftkvalitet sammenliknet med 
dagens situasjon. Enkelte bygninger risikerer å fortsatt bli liggende innenfor gul/rød luftsone 
uavhengig av løsningen etter stortingsvedtaket. Bebyggelsen som opplever størst økning i 
PM10-konsentrasjon ligger nært vegbanen, og negative effekter for luft vil generelt avta med 
økende avstand til veg.  
Endringer i antall boliger som blir berørt av luftforurensing er marginale, og faller inn under 
usikkerhet knyttet til resultatene. 
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Figur 4-9: Differanseplot absoluttverdi µg/m3 for 8.høyeste døgn for regulert løsning og løsning etter 
stortingsvedtak for område Stabekklokket-Strand. Forbedringer i luftkvaliteten vises med blått, mens økt 
konsentrasjon av svevestøv etter stortingsvedtaket vises med rødt.  

Figur 4-8: Differanseplot PM10 absoluttverdi µg/m3 for 8.høyeste døgn for regulert løsning og løsning etter 
stortingsvedtak for område Lysaker-Stabekklokket. Forbedringer i luftkvaliteten vises med blått, mens økt 
konsentrasjon av svevestøv etter stortingsvedtaket vises med rødt. 
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4.7 Øvrige virkninger 

4.7.1 Landskap og grønnstruktur 

De viktigste endringene for landskap og grønnstruktur langs E18-korridoren som følge av 
stortingsvedtaket og at bussvegen ikke bygges er: 
Positive endringer: 

• Større grøntarealer bevares i Fornebukrysset. 
• Asfaltarealer erstattes med større grøntarealer mellom E18 og Oksenøyveien. 

(Tidligere bussveg og holdeplass.) 
• Terreng og vegetasjon bevares langs begge sider av Prof. Kohts vei øst for kryss 

med Gamle Drammensvei. 
• Inngrep i forskjæring for busstunnel i skråning opp mot blokker øst for Holtet 45 

unngås. 
• Bedre plass og større grøntarealer langs hovedsykkelveg mellom Holtet 45 og 

Strandlokket. 
• Regulert GS-bru ved østre portal Strandlokket utgår.  
• Grøntarealer på Strandlokket øker og får en bedre bruksmessig og estetisk kvalitet 

uten bussveg og holdeplass. 
• Høy mur mot Kveldsro terrasse utgår og erstattes med grønn skråning. 
• Regulert bussbru over rundkjøring på Strand utgår.  
• Økte grøntarealer i regulert busstrasé over Ramstadsletta. 
• Luftetårn på Gjønnes utgår. 

Negative endringer: 

• Innkorting av Stabekklokket gir generelt mindre grøntarealer på lokket og 
avstanden mellom gang-/sykkelveg langs Vestre lenke og lokk-kanten reduseres. 
Løsningen vil fremstå komprimert og mindre naturlig i landskapsbildet. 

• En eventuell støyskjerm på tvers over østre portal av Stabekklokket vil fremstå 
som et fremmedelement i landskapet. 

• En eventuell omregulering av deler av friområde ved Riiser-Larsens vei til 
bolig/næring, se nærmere omtale i kap. 4.7.3, medfører tap av areal regulert til 
park. 

• Lokalvegnettet over Høviktunnelen utsettes og erstattes med midlertidig løsning i 
eksisterende E18-trasé. 

4.7.2 Anleggstrafikk og anleggsgjennomføring 

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. De valgte løsningene og prinsippene i selve 
anleggsgjennomføringen endres lite eller ingenting som følge av stortingsvedtaket. Imidlertid 
endres omfanget på grunn av de elementene som utgår. Dette gjelder primært bussbrua over 
E18, selve bussholdeplassen ved Oksenøyveien, Stabekklokket som forkortes, Kiletunnelen 
og Tjernsmyrtunnelen, en gangbru ved Kveldsro Terrasse og bussbru på Strand. 
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Stortingsvedtaket innebærer ingen endringer av betydning for gående og syklende i 
anleggsperioden i forhold til den vedtatte reguleringsplanen. 

4.7.3 Omregulering GF1 - Friområde Riiser-Larsens vei  

Stortingsvedtaket forutsetter at det aktivt skal søkes etter inntektsgenererende tiltak. jf. side 3 i 
innstillingen: 

Partene forplikter seg til aktivt å søke etter inntektsgenererende / kostnadsreduserende 
tiltak som bl.a. økte inntekter gjennom omregulering av eiendom og grunneierbidrag. 
Det forutsettes at Bærum kommune, som reguleringsmyndighet gjennomfører de 
nødvendige prosesser om omreguleringer i samarbeid med Statens vegvesen og Viken 
fylkeskommune. 

Regulert friområde GF1 ved Riiser-Larsens vei peker seg ut som et aktuelt område for 
omregulering til byggeområde. Prosessen knyttet til en eventuell omregulering av friområdet 
vil starte opp slik at det kan avklares hvordan Statens vegvesen skal istandsette området. 
Eventuell reguleringsplanendring bør være vedtatt september 2022 for å unngå 
tilleggskostnader.  

 
Figur 4-10: Foreløpig område som kan være aktuelt å vurdere ift. en eventuell omregulering fra friområde til 
bolig/næring er markert med rød stiplet strek.  
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5 Måloppnåelse 
I dette kapitlet vurderes i hvilken grad løsning etter stortingsvedtaket bidrar til oppnåelse av 
mål beskrevet i kap.2. 
I korthet er hovedtrekkene i målene for E18 Vestkorridoren, uavhengig av stortingsvedtaket, 
et transportsystem med bedret fremkommelighet, reduserte reisetider, ingen ulykker med 
hardt skadde eller døde, begrenset klimagassutslipp, reduksjon i trafikkskapte miljøproblemer, 
tilrettelegge for konsentrert utbygging i viktige knutepunkt og et universelt utformet 
transportsystem. 
Det er videre en overordnet målsetting i Oslopakke 3, Kommuneplan og Energi- og klimaplan 
for Bærum kommune at trafikkveksten skal tas med kollektive transportmidler samt økt gange 
og sykkelbruk.  

• Differensiering av trafikantgrupper med egen hovedsykkelveg og 
kollektivfelt/sambruksfelt, redusert antall kryss og strengere krav til sikkerhet på nytt 
vegsystem vil redusere trafikkulykker slik som forutsatt i regulert løsning.  

• Det er god avvikling for ekspressbussene som kjører på E18 og akseptabel avvikling 
for lokalrutene i løsningen etter stortingsvedtaket forutsatt at det etableres kollektivfelt 
på lokalvegen mellom Strand og Ramstadsletta. Ved uforutsette hendelser får bussen 
dårligere fremkommelighet og forutsigbarhet med hensyn til rutetider enn regulert 
løsning med bussveg. Dette gir bussen redusert konkurransefortrinn kontra bil 
sammenliknet med regulert løsning. 

• Sambruksfelt i Høviktunnelen gir fremkommelighet for næringstransport. På 
strekningen mellom Høviktunnelen og Fornebukrysset vil det være et større omfang av 
feltbytter som kan medføre at næringstransport opplever redusert fremkommelighet i 
rushperiodene. 

• Ombygging av Fornebukrysset i østgående retning vil forbedre fremkommeligheten 
for kjøretøy på E18 og redusere risiko for uforutsette hendelser. Ombyggingen vil bli 
prioritert dersom det skulle vise seg mulig innenfor vedtatt kostnadsramme. 

• Sykkel som alternativt transportmiddel med en gjennomgående hovedsykkelveg på 
hele strekningen opprettholdes i løsningen etter stortingsvedtaket, og får bedret 
fremkommelighet og høyere sikkerhet på egen sykkelveg med planskilt kryssing av 
bilveger. Kryss i plan med Fornebuveien og systemskifte, samt bortfall av 
tverrforbindelse over E18, gir redusert fremkommelighet og tilgjengelighet for sykkel 
og gange sammenliknet med regulert løsning. 

• Bussholdeplasser og gangveger vil bli universelt tilgjengelige. 

• Stor reduksjon i trafikkskapte miljøproblemer. Ny E18 i tunnel vil bidra til at store, 
tett befolkede boligområder skjermes for støy- og luftforurensning. Innkorting av 
Stabekklokket gir lokalt noe økt støy og luftforurensning sammenliknet med regulert 
løsning.  

• E18 i tunnel, Gjønnestunnelen og Vestre lenke til Fornebu reduserer uønsket trafikk på 
lokalvegnettet og bidrar til bedre miljø- og tettstedskvalitet tilsvarende regulert 
løsning. Etablering av E18 Vestkorridoren gir grunnlag for at enkelte av disse arealene 



              

Side: 
 55  

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 
Byggeplan 

Dato: 
11850 2021.03.26 

Dok. nr Samlede virkninger som følge av stortingsvedtak Sign Rev.: 
C_520 TN 01 

 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\Tilleggsutredning  

kan fortettes ytterligere samt gjør det mulig for kommunen å sikre en videreutvikling 
av arealene nær viktige kollektivknutepunkt.  

• Stortingsvedtaket frigjør i utgangspunktet ikke flere utbyggingsarealer enn regulert 
løsning. I innstillingen til stortingsvedtaket stilles det imidlertid krav om at partene 
forplikter seg til aktivt å søke etter inntektsregulerende/kostnadsreduserende tiltak som 
bl.a. økte inntekter gjennom omregulering av eiendom. 
 

• Dersom ny E18 finansieres med bompenger som forutsatt i vedtatt reguleringsplan, er 
trafikken over bygrensesnittet beregnet til å være tilnærmet lik i løsningen etter 
stortingsvedtaket og i regulert løsning. Målet om nullvekst i personbiltransporten mot 
Oslo vil dermed kunne nås. Grunnlaget for beregningene er nærmere beskrevet i 
C_510 Trafikale virkninger som følge av stortingsvedtak.  

Tiltaket bidrar til måloppnåelse, men for å sikre måloppnåelsen over tid må utbyggingen av 
E18 i Vestkorridoren kombineres med nye restriksjoner for å begrense biltrafikken. I 
forutsetningene for løsningen som følge av stortingsvedtaket (brev fra SD til Stortingets 
kontroll- og konstitusjonskomité 29.05.20) står det blant annet at partene (Viken, BK og 
SVV) forplikter seg til å gjennomføre trafikkregulerende og/eller trafikkstyrende tiltak for å 
oppnå måloppnåelse. Slike tiltak kan være parkeringsrestriksjoner og restriksjoner på bilbruk i 
byområder. Det kan også være økte kostnader for bilistene/brukerbetaling. Dette er tiltak som 
krever politiske beslutninger. En bompengeordning kan i dagens lovverk ikke være 
permanent. For å oppnå mål om nullvekst i privatbilisme også utover bompengeperioden, 
forutsettes en lovendring som gjør det mulig å etablere en form for permanent vegprising. 
Eventuelt må det utformes et finansieringsopplegg med hjemmel i forskrift om køprising. 
Den fysiske utformingen og feltbruken av veganlegget er avklart. Mulige tiltak vil i liten grad 
kreve betydelige fysiske tiltak, og kan iverksettes dersom man ikke har nådd de målene som 
er satt for prosjektet. I tillegg er det ca. 7 år til anlegget skal tas i bruk.  
I tiden fram til veganlegget tas i bruk er følgende avklaringer relevante for å vurdere behovet 
for iverksetting av trafikkregulerende og/eller trafikkstyrende tiltak:  

- Avklaring om Fornebukrysset ombygges også for østgående retning 
foreligger 

- Reguleringsplanen for Ramstadsletta-Slependen er vedtatt 
- Man har bedre oversikt over hvordan trafikken utvikler seg 

 
Oppsummering 
Mål fra vedtatt reguleringsplan for E18 står fast selv om stortingsvedtaket har endret noen 
forutsetninger.  Utbygging av E18 samsvarer med overordnede samfunnsmål ved at det 
tilrettelegges for miljøvennlige transportformer som buss og sykkel, samt byutvikling ved 
knutepunktene. I tillegg vil ny E18 i tunnel bidra til at store, tett befolkede boligområder 
skjermes for støy- og luftforurensning. Dette gir grunnlag for at enkelte av disse kan fortettes 
ytterligere.  
Løsningen etter stortingsvedtaket bidrar i hovedsak til måloppnåelse tilsvarende regulert 
løsning, men gir redusert måloppnåelse i forhold til fremkommelighet, forutsigbarhet og 
tilgjengelighet for kollektiv, sykkel og gange sammenliknet med regulert løsning.  
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For å sikre måloppnåelsen også etter bompengeperioden, må utbyggingen av E18 i 
Vestkorridoren kombineres med samordnet areal- og transportplanlegging og sterkere 
virkemidler for å begrense biltrafikken. Brukerbetaling og parkeringsrestriksjoner er noen av 
virkemidlene for å unngå videre vekst i privatbilismen. Dette er tiltak som krever politiske 
beslutninger.  
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6 Referanser  
/1/ C_510: Trafikale virkninger som følge av stortingsvedtak  
/2/ C_511: Virkninger for buss som følge av stortingsvedtak  
/3/ C_512: Virkninger for sykkel og gange som følge av stortingsvedtak 
/4/ X_518: Konsekvenser for støy som følge av stortingsvedtak 
/5/ X_520: Konsekvens for luft som følge av stortingsvedtak 
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