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Forord 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, godkjente den 8. september 2017 områderegule-

ringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes utarbeidet av Statens 

vegvesen Region øst.  

I etterkant av vedtaket har Statens vegvesen Region øst bearbeidet deler av planen. Denne optimalise-

ringen har medført behov for omregulering av deler av strekningen.  

Dette planforslaget omhandler områdene på nedre Stabekk. Hovedtrekkene i planforslaget innebærer ny 

løsning for kryssområdet mellom Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei hvor busstunnelen fra Lysaker 

kommer ut i dagen, heretter kalt Tjernsmyrtunnelen.  I tillegg er traseen for hovedsykkelvegen endret fra 

nordsiden til sørsiden av E18. Det vises til planbeskrivelsen for en mer detaljert beskrivelse av regule-

ringsplanens innhold og hovedgrep. 

Planforslaget utløser ikke krav om ny konsekvensutredning. Planens virkninger vil bli beskrevet i planbe-

skrivelsen og i temanotater. Det er også utarbeidet en illustrasjonsplan (tegninger og illustrasjoner) som 

følger planforslaget. 

Planforslaget er utarbeidet i regi av Statens vegvesen Region øst med Grete Tvedt som prosjektleder. 

En konsulentgruppe med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS som hovedkonsulent har bistått Statens vegvesen 

Region øst. Per Meaas er oppdragsansvarlig for konsulentgruppen.  

Foreliggende rapport omhandler anleggsgjennomføring. Rapporten er utarbeidet av Dr.Ing. A. Aas-Ja-

kobsen AS med Per Meaas som fagansvarlig.  

Rapporten omhandler hele anlegget fra Lysaker til Ramstadsletta. Anleggsgjennomføringen som gjelder 

arbeidet med Prof. Kohts vei og i Fornebukrysset, er beskrevet i henholdsvis kap. 9 og 11. 

 

Oslo, september 2018 
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1 GENERELT 

Løsningene som er vist i denne rapporten må oppfattes som prinsippløsninger som skal danne grunnlag 

for den videre detaljeringen. Hver enkelt anleggsfase vil bli nøyere vurdert og vil bli justert i byggepla-

nen. Dette gjelder både detaljert geometrisk plassering, omfang tidspunkt og varighet av de enkelte fa-

sene. De endelige fasene vil bli vist i egne detaljerte faseplantegninger, mens tidspunkter og varigheter 

vil fremkomme av frister i konkurransegrunnlagene og i entreprenørenes fremdriftsplaner. 

Vegsystemet er som foreslått i reguleringsplanen. I denne utgaven av rapporten er det lagt til grunn den 

utformingen av veganlegget som forelå da disse faseplanene ble utarbeidet. Noen få steder er det senere 

foretatt mindre justeringer som ikke har betydning for prinsippløsningene for anleggsgjennomføringen. 

På Ramstadsletta er koblingen til eksisterende E18 flyttet lengre mot øst. Det forenkler anleggsgjennom-

føringen, men dette er ikke revidert i denne utgaven av rapporten. 

2 ETAPPER 

Utgangspunktet for denne rapporten var at hele veganlegget fra Lysaker til Ramstadsletta skulle bygges 

ut som ett sammenhengende prosjekt i etappe 1. I en eventuell etappe 2 skulle en bygge strekningen 

Ramstadsletta til Slependen.  

Lysaker kollektivterminal bygges ut som et separat prosjekt. 

Det er forutsatt at E16 mellom Kjørbo og Wøyen er ferdig utbygd når arbeidene med dette anlegget star-

ter opp. Ny jernbanestasjon på Høvik er allerede satt i drift. 

3 FORSLAG TIL ENTREPRISEINNDELING 

Inndeling i entrepriser er tenkt som følger: 

Forslaget til bygge-entrepriser er: 

• Lokale støytiltak – flere entrepriser 

• E107: Forberedende arbeider Ramstadsletta 

• E108: Forberedende arbeider Ramstadsletta 

• E101: Forberedende arbeider Lysaker - Strand 

• E102: E18 Lysaker – Strand 

• E103: E18 Strand - Ramstadsletta 

• E104: Høvik 

• E105: Gjønnes 

• E106: Lysaker kollektivknutepunkt 

På figuren på neste side er det vist hvordan entreprisoppdeling er tenkt rent geografisk. 

I tillegg kommer det entrepriser for elektro og SRO samt lokale støytiltak. Inndelingen i entrepriser for 

disse er vist i figuren under. 

 

Framdriftsplan for byggefasen er inkludert i kap. 17. 
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4 FORUTSETNINGER FOR FASEPLANENE 

4.1 Prinsipper for omlegging av E18 

I så stor grad som mulig er det lagt til grunn for faseplanene: 

• at E18 skal ha samme antall felt og samme feltbruk som i dag i hele byggeperioden, dvs. 3 bilfelt 

vestover, mens det er 2 bilfelt og ett kollektivfelt østover. Fartsgrensen på E18 settes ned, men 

ikke til mindre enn 50 km/t, der det er behov på grunn av kurvatur. 

• at det foretas få og større vegomlegginger som gjør at trafikken kan gå i samme omlagte trase i 

lengre tid mens anleggsarbeidene kan skje på en rasjonell måte på et størst mulig område. 

• at trafikken til og fra og på E18 skal flyte på en enkel og for trafikantene oversiktlig måte slik at 

løsningene blir trafikksikre. 

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

• at både kollektivtrafikken og GS-trafikken også kan gå på en mest mulig uhindret, enkel og sikker 

måte. 

• at en tar hensyn til miljøforhold spesielt knyttet til støy, vann og støv.  

• at størst mulige arealer langs vegen blir disponible for utbyggingsformål tidligst mulig. 

4.2 Gang- og sykkelveger 

Gang- og sykkelveger vil i all hovedsak bli opprettholdt i anleggsperioden. Bare noen få av de langsgå-

ende gang og sykkelvegene blir direkte berørt. Kryssinger over eller under dagens E18 vil imidlertid bli 

direkte berørt. Disse finnes på følgende steder og er vist på figuren på neste side: 

• På Lysaker er det kryssing over E18 på Lysakerlokket. Dette er til dels utenfor planområdet og 

blir ikke berørt av anleggsaktiviteter. 

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

• Fotgjengerbru over E18 ved Holtet. Denne rives og erstattet med provisorisk bru alternativt kan 

fortau langs Michelets vei benyttes i stedet i deler av byggeperioden. 

• Undergang under E18 langs Michelets vei. Denne søkes opprettholdt lengst mulig. Når den ikke 

kan benyttes, etableres en erstatning som kan være den provisoriske brua ved Holtet. 

• Høviksvingen som går i bru over E18 og som har fortau, opprettholdes i det meste av anleggspe-

rioden. Når eksisterende bru rives og ny bru bygges opp igjen, etableres en erstatning. 

• På Ramstadsletta er det to underganger under E18. En nær Kirkeveien og en for Solviksveien. Det 

må vurderes nærmere om det enten kan være bare én kryssing eller om kryssing begge steder må 

opprettholdes i hele byggeperioden. 

• Under E18 i Blommenholmkrysset. Dette er utenfor planområdet og blir ikke berørt av anleggsak-

tiviteter. 

Det er regulert nye sykkelfelt langs Prof. Kohts vei mellom Markalléen og Gamle Drammensvei. Disse er 

tenkt bygget før anleggsarbeidene for ny E18 starter.  

4.3 Sikring av skoleveger i anleggsperioden 

Det er bare Lysaker skolekrets som ligger på begge sider av E18, og som krever at det opprettholdes 

kryssing av E18 for skoleveg. Denne kryssingen ivaretas av provisorisk kryssing ved Oksenøyveien og 

langs Michelets vei som nevnt i forrige kapitel. 

Høvik skolekrets ligger nord for E18 nær Ramstadsletta, og Høvik Verk skolekrets ligger sør for E18. 

Her er det derfor ikke kryssing for skolebarn, men det opprettholdes likevel kryssinger som nevnt oven-

for. 

4.4 Kollektivruter i anleggsperioden 

Alle kollektivruter er tenkt opprettholdt i hele anleggsperioden. Som nevnt i neste avsnitt, vil også bus-

sene kjøre på E18 som i dag.  

Langs E18 er det i dag bussholdeplasser ved Oksenøyveien, ved Holtet, på Høvik og på Ramstadsletta. 

En tar sikte på at disse bussholdeplassene i prinsippet opprettholdes i hele anleggsperioden. Løsningene 

vil være litt forskjellige i de enkelte byggefasene ved at de kan bli flyttet noe eller vil få en noe annen ad-

komst enn i dag. Dette vil bli detaljert utformet i neste planfase. Bussholdeplassene ved Holtet vil sann-

synligvis bli flyttet nærmere kryssingen med Michelets vei. I tillegg går det bussruter i Gamle Ringeriks-

vei og Professor Kohts vei med holdeplass på Nedre Stabekk og i Sandviksveien på Høvik som kan bli 

berørt av anleggsarbeidet. 
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Fotgjengerkryssinger over eller under E18 i dagens vegsystem er  

avmerket med blått.   
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4.5 Provisoriske omlegginger av E18 

Ved provisoriske omlegginger av E18 benyttes feltbredde 3,25 m. Det er satt av 1,5 m til midtdeler med 

betongrekkerk og 2,5 m til skulder / snøopplag / betongrekkverk ytterst. Dette gir total bredde på 26,0 m 

for 2x3 felt. I tillegg kommer breddeutvidelser i kurver. På betongrekkverkene i ytterkant vil en montere 

støyskjermer og / eller anleggsgjerder der hvor det er behov for dette. 

Trafikalt vil antall felt og feltbruken på E18 være den samme som i dag også i anleggsperioden. Hastig-

heten vil imidlertid stedvis bli satt ned på grunn av endret kurvatur. Dette kan føre til litt lengre reisetid 

når det ikke er kø. I rushtimene vil den reduserte fartsgrensen ha svært liten betydning fordi trafikken li-

kevel er lav på grunn av kø. 

I anleggsperioden vil det være de samme kryssene på E18 som i dag med unntak av at krysset på Strand 

som vil utgå. Trafikken som skulle benyttet dette krysset, må istedet benytte kryssene enten på Høvik el-

ler på Lysaker. Dette vil føre til noe endret kjøremønster for trafikk på lokalvegene. 

Trafikken på lokalveger forøvrig vil i all hovedsak bli som i dag, men en skal ikke se bort fra at noen tra-

fikanter vil velge andre kjøreruter enn E18. 

4.6 Rigg- og anleggsområder 

Noen arealer blir midlertidig benyttet til anleggsområder, riggområder og omlagte veger. Disse arealene 

skal tilbakeføres, planeres og tilsåes eller lignende i henhold til respektive reguleringsformål. Utbyg-

gingsarealer som midlertidig blir liggende uten bruk planeres og tilsåes. 

Anleggsrigger og midlertidige støyskjermer og lignende er forutsatt planlagt på en gjennomtenkt måte 

med hensyn på utforming, lokalisering, materialer, fargevalg, etc. 

Det er utarbeidet en egen rigg- og marksikringsplan som viser områder med spesielle naturkvaliteter som 

en skal ta hensyn til ved utarbeidelse av de detaljerte planene for anleggsarbeidene. 

5 SIKKERHET, HELSE OG MILJØ 

På dette planstadiet går en ikke inn på detaljerte forhold knyttet til SHA, men det legges til rette for at alt 

arbeid kan uføres på en sikker og effektiv måte.  

For de enkelte konstruksjonselementer settes det av tilstrekkelig plass til at de kan bygges. Det gjelder for 

eksempel ved at det er tilstrekkelig avstand mellom betongvegg som skal forskales og spuntvegg eller 

berg. Dette er søkt ivaretatt ved uttegningen av vegløsningene. 

Fasene er søkt planlagt i færrest mulige hovedfaser hvor entreprenøren til enhver tid får størst mulig area-

ler å arbeide på, og hvor det er klarest mulig skille mellom trafikk og anleggsområder. Dessuten tilstrebes 

det at hver fase kan vare så lenge som mulig slik at trafikantene får tid til å venne seg til omlagt trasé. En 

foretrekker heller å benytte én eller få større omlegginger enn mange små dersom det er mulig teknisk og 

økonomisk. En søker også i størst mulig grad å få lagt trafikken over fra eksisterende vegnett til ny E18 

før en bygger om eksisterende E18 til lokalveg. Dermed blir det kun lokal trafikk som skal legges om når 

dette arbeidet utføres. 

6 VIBRASJONER, RYSTELSER OG STØY I ANLEGGSPERIODEN 

I forbindelse med tunneldriving, ramming av spunt og peler, pigging av berg og sprengning i dagen vil 

det oppstå vibrasjoner og rystelser i grunnen, samt støy. I tillegg vil øvrig anleggsvirksomhet som for ek-

sempel graving og massetransport medføre støy. 

Deler av anleggsarbeidene vil foregå i og nær opp til områder med tett bebyggelse. Det må derfor i kon-

kurransegrunnlaget for entreprisene settes krav til begrensning av vibrasjoner og rystelser for å unngå 

skader på bebyggelse. I tillegg vil det bli satt krav til arbeidstid for å få begrensning av støy for naboer. 

Vibrasjoner begrenses i henhold til NS 8141, 2. utgave 2001, ”Vibrasjoner og støt. Målinger av svinge-

hastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk”. Dette medfører at 

det vil bli satt grenseverdier på svingehastighet for hvert enkelt byggverk avhengig av vibrasjonskilde, 

grunnforhold, fundamenteringsmåte, type og utforming av byggverk og konstruksjonsmateriale. 

Ved sprengning vil vibrasjoner og rystelser kunne tilpasses krav gitt i NS 8141 ved blant annet tilstrekke-

lig oppdeling av salver. Ved ramming av peler og spunt vil krav kunne tilfredsstilles ved bruk av nytt, 

godt vedlikeholdt utstyr. 

Støy begrenses i henhold til T 1442, av 26.01.2005, ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleg-

ging, kap. 4. Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet”. 
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7 GENERELT OM FASEPLANENE 

Disse faseplanene beskriver hovedtrekkene i både vegomlegginger og arbeidsomfang. Detaljeringsgraden 

er kun tilstrekkelig til at en kan vise at det vil være mulig å gjennomføre arbeidene på en rasjonell måte. 

Dette notatet vil utgjøre grunnlaget for utarbeidelse av tegninger som viser de viktigste faseplanene mer 

detaljert. Disse vil være nøyaktige nok til at arealene kan reguleres med korrekte arealbegrensninger. I 

neste planfase blir det behov for ytterligere detaljering og optimalisering av faseplanene for å dekke alle 

mellomfaser. 

I beskrivelsen av anleggsgjennomføringen er området delt i følgende delområder: 

• Lysaker som omfatter tilknytning til kollektivterminalen, bussveg i tunnel vestover til Prof. 

Kohts vei og ny GS-veg fra Lysaker Torg og videre vestover på sørsiden av E18 samt sykkelfelt 

langs Prof. Kohts vei. 

• Lysaker Vest / Fornebukrysset som omfatter krysset mellom E18 og Ringveien /Snarøyveien. 

• Stabekk som omfatter E18 fra  vest for Fornebukrysset til Holtet. Dette inkluderer Stabekktunne-

len, ramper til / fra E18, bussveg fra bussbru over E18 til Holtet og hele veganlegget på Fornebu 

kalt Vestre Lenke. 

• Strand som omfatter strekningen på E18 fra NC-bygget i Holtet 45 til vest for Strandkrysset. 

Dette inkluderer også søndre del av Bærumsdiagonalen. 

• Strand til Ramstadsletta som omfatter strekningen på E18 fra vest for Strandkrysset til og med 

Høvik kirke. 

• Ramstadsletta som omfatter strekningen på E18 fra Høvik kirke til Blommenholmkrysset. 

• Gjønnes som omfatter portalområdet og kryss med Bærumsveien i forbindelse med Bærumsdia-

gonalen. 

Anleggsarbeidene innenfor hvert delområde er delt inn i et antall faser som er knyttet til trafikkavvik-

lingen i planområdet. Disse fasene er beskrevet nærmere i de neste kapitlene. Fasene innen hvert delom-

råde knyttes sammen med fasene i tilliggende delområder ved hjelp av framdriftsplanen som er utarbeidet 

og ligger i kap. 17. 

I faseplanene er følgende farger benyttet: 

Gult viser hvor trafikken går i fasen 

Rødt (rosa) viser hva som bygges i fasen 

Blått viser kombinert riggarealer og anleggsområder 

Oransje viser hvor GS-trafikken går 

Sort pil viser anleggsadkomster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: På noen få av tegningene som er benyttet i dette notatet, er de ulike konstruksjonene vist med vek-

selvis rød, gul og grønn farge for å skille dem fra hverandre. I noen tilfeller kan disse fargene forveksles 

med fargene som viser hva som skal bygges i fasen.  
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8 FASEPLANER FOR VOLLSVEIEN / BUSSVEG 

 

 

Planene for dette området vil bli omarbeidet i forbindelse med arbeidet med teknisk plan for Lysaker kol-

lektivknutepunkt. 

 

8.1 Fase 0 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen starter:  Fasen slutter:  Antall arbeidsdager: 760 d 

Arbeidsdager er definert som 5 dager i uken med fratrekk for helligdager, 3 uker sommerferie, en uke ju-

leferie og en uke påskeferie. 

Vegtrafikk 

I fase 0 går all trafikk som i dag. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i dag på nordøstsiden av Vollsveien, men stenges på vestsiden. GS-trafikk fra 

vest kan eventuelt gå i Nordraaks vei mens det foregår arbeid som er til hinder for GS-trafikken langs 

Prof. Kohts vei. 

Kollektivtrafikk 

All busstrafikk går som i dag. Togtrafikken berøres ikke. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges nytt veganlegg vest for Vollsveien. Dette omfatter busstunnel som sprenges ut mel-

lom Vollsveien og Prof.Kohts vei, ny rundkjøring i Vollsveien, portalkonstruksjon for busstunnelen samt 

ny GS-veg. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra ordinært vegnett. 

Riggområde 

Riggområde etableres innenfor anleggsområdet vest for Vollsveien, rett inntil Storebrandbygget.  
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8.2 Fase 1 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen starter:  Fasen slutter:  Varighet i arbeidsdager: 145 d 

Vegtrafikk 

Trafikken på Vollsveien og ramper mot E18 er lagt over på nytt anlegg etter noen mindre mellomfaser 

som ikke er vist. 

GS-trafikk 

Ny GS-vegsystem er tatt i bruk, men ny GS-bru over Vollsveien bygges ferdig i fasen. 

Kollektivtrafikk 

All busstrafikk går tilnærmet som i dag, men på nytt veganlegg  

Togtrafikken berøres ikke. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges veganlegget øst for Vollsveien og øvrige anlegg ferdigstilles. Ny GS-bru over Voll-

sveien bygges ferdig i fasen. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra ordinært vegnett. 

Riggområde 

Riggområde etableres innenfor anleggsområdet. 
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9 FASEPLANER FOR PROF. KOHTS VEI / BUSSVEG 

 

9.1 Alternative løsninger 

Prosjektet innebærer at man skal heve Prof. Kohts vei på en ca. 300 m lang strekning. På grunn av svært dår-

lige grunnforhold i Tjernsmyr, kan man ikke etablere den hevede vegen på en ordinær fylling. Istedet er det 

behov for å bygge Prof. Kohts vei på en markbru på denne strekningen. Markbru er en armert betongplate på 

grunnen som er fundamentert på peler til berg. For å få plass til å bygge dette anlegget, må man legge trafik-

ken til side for dagens veg.  

Man har vurdert to ulike løsninger for den omlagte vegen: 

• Omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei 

• Omlagt veg ut i Tjernsmyr 

Figurene på motstående side viser de to løsningene. Faseplaner for de løsningene er beskrevet i henholdsvis 

kap. 9.2 til 9.5 og 9.6 til 9.10. 

Dersom man skal benytte løsningen hvor omlagt veg er lagt ut i Tjernsmyr, må man legge vegen i omtrent 

samme høyde som dagens veg fordi strekningen er relativt kort og man må tilpasse seg byggingen av betong-

plater på dagens veg. Selv om man fyller opp med EPS-blokker som er svært lette, må grunnen forsterkes. Det 

kan gjøres ved at man setter ned kalk-sementpeler i et bredt område utover i myra. Da må man først fjerne all 

vegetasjon inkludert røtter. Delvis vil det avsatte anleggsområdet være for smalt til å få til en slik løsning.  

En annen mulighet er at man bygger den omlagte vegen på en markbru, dvs på en armert betongplate på grun-

nen som er fundamentert på peler til berg som er samme løsning som man vil benytte for selve Prof. Kohts 

vei. Uansett metode er myra så bløt at det vil være meget krevende å komme utpå med maskiner for å gjøre 

arbeidene og arbeidene vil være så tidkrevende at man antar det det vil bli vanskelig å bli ferdig i tide i for-

hold til andre arbeider på anlegget. 

Dersom man legger omlagt veg på nordsiden av dagens veg, blir den liggende på et sted hvor det er berg med 

et relativt tynt lag med jord over. Her er det forholdsvis enkelt å bygge omlagt veg. Det blir stedvis behov for 

enkle støttekonstruksjoner i form av bjelkestengsler eller kort spunt. Vegen vil bli liggende på samme nivå 

som den fremtidige vegen. 

Når man sammenligner de to løsningene for omlagt veg, har løsningen med omlagt veg nord for dagens Prof. 

Kohts vei flere avgjørende fordeler framfor løsningen med omlagt veg ut i Tjernsmyr: 

• Man reduserer sterkt det midlertidige inngrepet i naturområdet Tjernsmyr ved at man slipper å fjerne 

all vegetasjon inkludert røtter i et bredt belte noe som det vil ta lang tid å reetablere. 

• Løsningen kan gjennomføres iløpet av en tilstrekkelig kort tidsperiode. 

• Kostnadene er antatt å være både mindre og mer forutsigbare. 

• Selve veganlegget kan utføres på enklere og smidigere måte ved at entreprenøren har tilgang på det 

samlede anleggsområdet uten å ha en trafikkert veg tvers gjennom.  

Det vil være en viss ulempe for enkelte av boligene i Fagerhøy Terrasse at omlagt veg nord for dagens Prof. 

Kohts vei vil ligge nærmere boligene i byggefasen enn når anlegget er ferdig. Det kan gi noe økt støy i an-

leggsfasen.  

I arbeidet med byggeplanen, dvs i detaljprosjekteringen, vil man sjekke ut i mer detalj at det er riktig å legge 

den omlagte vegen nord for dagens veg. Hvis dette bekreftes, vil denne løsningen bli valgt. 
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Omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei – gul farge 

 

Omlagt veg ut i Tjernsmyr – gul farge 
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9.2 Fase 0 – Omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei  

Fasen omfatter kun de trafikkomlegginger som fører til fase 1.  

9.3 Fase 1 – Omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei  

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, antas arbeidene i 

denne fasen å pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 27.07.2021 Fasen slutter ca. des 2021 Varighet ca. 5 måneder 

Vegtrafikk 

I fase 0 går trafikken på Prof. Kohts vei som i dag, men innenfor eksisterende vegareal er trafikken flyttet 

så lang sydover som mulig, ved at sykkelfeltet benyttes til kjøreareal slik at det gjøres plass langs nordsi-

den av vegen for eventuelle anleggsarbeider. 

Gamle Drammensvei er stengt for biltrafikk, men åpen for busser. 

Den provisoriske vegen vil få en bredde på totalt 7,0 m inkludert skuldre. Regnet fra syd er det satt av føl-

gende plass til den omlagte vegen fra topp skråning/mur/spunt/steng: 1m til betongrekkverk, 0,5 m skulder, 2 

x 3,0 m til bilfelt, breddeutvidelse for buss som varierer, 0,5 m skulder, 1,2 m grøft, bergskjæring med helning 

10:1, 1 m berghylle og 1 m til spunt og gjerde. 

GS-trafikk 

I dag er det fortau langs nordsiden av Prof. Kohts vei. Det er også en sti mellom Prof. Kohts vei og Philip 

Pedersens vei langs Granfosslinjen. 

Gangtrafikken i fasen kan gå i Nordraaks vei eller Philip Pedersens vei fordi det vil foregå arbeider tett 

inn på fortauet i Prof. Kohts vei slik at det sikkerhetsmessig ikke er forsvarlig å benytte fortauet langs ve-

gen i denne fasen. 

Syklister kjører sammen med bilene uten sykkelfelt. Syklistene kan også benytte Nordraaks vei som al-

ternativ rute. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går som i dag, men nederst i Gamle Drammensvei blir det bare ett kjørefelt forbi anleggs-

punktet slik at man kan få bygget den permanente natursteinsmuren mot Brydeskogen og tilkoblingen til 

omlagt veg. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges den omlagte Prof. Kohts vei i skråningen ovenfor dagens veg. Den omlagte vegen 

blir liggende på omtrent samme nivå som den nye vegen. 

Det må enten bygges en provisorisk bru over påhugget for Tjernsmyrtunnelen, eller man kan bygge deler 

av portalkonstruksjonen samtidig med bygging av omlagt veg. 

Nederst i Gamle Drammensvei bygges mesteparten av den permanente natursteinsmuren mot Brydesko-

gen. 

Ved avslutning av fasen må det være noen mindre forskyvninger av vegen lokalt med kjøring i ett felt for 

at man skal kunne koble den eksisterende vegen med omlagt veg. 

I denne fasen kan entreprenøren også begynne på arbeider syd for dagens Prof. Kohts vei. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Philip Pedersens vei og delvis fra Prof. Kohts vei. 

Riggområde 

Riggområde vil være på ballbanen med innkjøring fra Philip Pedersens vei. 
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9.4 Fase 2-– Omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, antas arbeidene i 

denne fasen å pågå i følgende periode: 

Fasen varer ca. inntil 1 år, dvs til ca. desember 2021. 

Vegtrafikk 

I fasen går trafikken på omlagt Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei. Prof. Kohts vei er stengt mellom 

Gamle Drammensvei og Philip Pedersens vei. Adkomst til Philip Pedersens vei er via Prof. Kohts vei fra 

vest. Her vil det være en høydebegrensning under GS-brua over Prof. Kohts vei hvor skiltet fri høyde er 

4,0 m. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken i fasen kan gå i Nordraaks vei eller Philip Pedersens vei. Det er også en sti mellom Prof. 

Kohts vei og Philip Pedersens vei langs Granfosslinjen. 

Syklister kjører sammen med bilene uten sykkelfelt i Gamle Drammens vei og omlagt Prof. Kohts vei. 

Ettersom Prof. Kohts vei er stengt mellom Gamle Drammensvei og Philip Pedersens vei, må syklister 

som skulle kjørt her sykle på Philip Pedersens vei. Syklistene kan også benytte Nordraaks vei som alter-

nativ rute. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går som i dag.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen kan man bygge på hele veganlegget i Prof. Kohts vei inkludert Tjernsmyrtunnelen  og land-

kar for K310 som er bussbrua over E18. 

I fasen ferdigstiller man rundkjøringen og Prof. Kohts vei mellom Gamle Drammensvei og Philip Peder-

sens vei. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Philip Pedersens vei og delvis fra Prof. Kohts vei. 

Riggområde 

Riggområde vil være på ballbanen med innkjøring fra Philip Pedersens vei. 
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9.5 Fase 3-– Omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, antas arbeidene i 

denne fasen å pågå i følgende periode: 

Fasen varer fra ca. desember 2021 til ca. august 2024.  

Vegtrafikk 

I fasen går trafikken på omlagt Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei. Rundkjøringen er tatt i bruk, og 

Prof. Kohts vei er nå åpen mellom Gamle Drammensvei og Philip Pedersens vei.  

GS-trafikk 

Gangtrafikken i fasen kan gå i Nordraaks vei eller Philip Pedersens vei. Det er også en sti mellom Prof. 

Kohts vei og Philip Pedersens vei langs Granfosslinjen. 

Syklister kjører sammen med bilene uten sykkelfelt på omlagt Prof. Kohts vei og på sykkelfelt i ny del 

mellom Gamle Drammensvei og Philip Pedersens vei. Syklistene kan også benytte Nordraaks vei som 

alternativ rute. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går som i dag.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygger man ferdig hele veganlegget i Prof. Kohts vei inkludert Tjernsmyrtunnelen og land-

kar for K310, som er bussbrua over E18.  

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Philip Pedersens vei og delvis fra Prof. Kohts vei. 

Riggområde 

Riggområde vil være på ballbanen med innkjøring fra Philip Pedersens vei. 
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9.6 Fase 4-– Omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, antas arbeidene i 

denne fasen å pågå i følgende periode: 

Fasen varer fra ca. august 2024 til ca. mars 2025.  

Vegtrafikk 

I fasen går trafikken på ny Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei.  

GS-trafikk 

Gangtrafikken i fasen kan gå i Nordraaks vei eller Philip Pedersens vei. Det er også en sti mellom Prof. 

Kohts vei og Philip Pedersens vei langs Granfosslinjen. 

Syklister kjører sammen bruker ny Prof. Kohts vei. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på ny Prof. Kohts vei.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen fjernes den omlagte vegen nord for Prof. Kohts vei og anlegget ferdigstilles på denne siden 

av Prof. Kohts vei. Dessuten bygger man ferdig hele veganlegget sør for Prof. Kohts vei inkludert Tjerns-

myrtunnelen og landkar for K310, som er bussbrua over E18.  

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Philip Pedersens vei og delvis fra Prof. Kohts vei. 

Riggområde 

Riggområde vil være på ballbanen med innkjøring fra Philip Pedersens vei. 
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9.7 Fase 0 – omlagt veg ut i Tjernsmyr 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 27.07.2021 Fasen slutter: 13.12.2021 Antall arbeidsdager 100 d  

Vegtrafikk 

I fase 0 går all trafikk som i dag. 

GS-trafikk 

I dag er det fortau langs nordsiden av Prof. Kohts vei. Det er også en sti mellom Prof. Kohts vei og Philip 

Pedersens vei langs Granfosslinjen. 

Gangtrafikken kan være som i dag, men kan eventuelt gå i Nordraaks vei mens det foregår arbeid som er 

til hinder for GS-trafikken langs Prof. Kohts vei. Østgående sykkelfelt vil tidvis bli berørt i forbindelse 

med bygging av omlagt veg tett inntil Prof. Kohts vei. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går som i dag.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges eller kan bygges betongplater på grunnen sør for Prof. Kohts vei. Disse blir funda-

mentert på peler til berg. Dette inkluderer også landkar for K310 bussbru over E18. På betongplaten byg-

ges det opp med blokker av superlette masser for permanent bruk til rett nivå. Provisorisk veg for Prof. 

Kohts vei bygges opp av lette masser. I skissen under viser grønn strek eksisterende terreng, rød strek 

provisorisk veg og brun strek viser antatt bergoverflate. Planen nedenfor indikerer omfanget. 

 

 

 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Philip Pedersens vei og delvis fra Prof. Kohts vei. 

Riggområde 

Riggområde vil være på ballbanen med innkjøring fra Philip Pedersens vei. 
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Tjernsmyrtunnelen 
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9.8 Fase 1 – omlagt veg ut i Tjernsmyr 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 16.11.2021 Fasen slutter: 05.08.2024 Antall arbeidsdager 625 d 

Vegtrafikk 

Biltrafikk på Prof.Kohts vei i begge kjøreretninger er lagt over på provisorisk veg. Den provisoriske vegen 

vil få en bredde på totalt 9 m. Dette blir fordelt på 2 x 3,0 m til bilfelt, 0,5 m skuldre og 1m til betongrekkverk 

på hver side. 

 

 

 

Det kan vurderes å etablere en minirundkjøring i krysset mellom Prof. Kohts vei og Gamle Drammens-

vei. I byggeplanarbeidet, må man vurdere om det kan være mest hensiktsmessig å stenge Prof. Kohts vei 

for trafikk mellom Gamle Drammensvei og Philip Pedersens vei. 

GS-trafikk 

Gang- og sykkeltrafikken på Prof.Kohts vei er flyttet til Philip Pedersens vei, men noe av denne trafikken 

kan eventuelt gå i Nordraaks vei. Sykler kan fortsatt sykle på omlagt Prof. Kohts vei, men må da sykle 

sammen med bilene.  

Gangstien ned fra Fagerhøyvn og trapper/stier til fra private eiendommer ned til Prof. Kohts vei blir 

stengt i denne fasen. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken på Prof.Kohts vei opprettholdes som i dag og går sammen med biltrafikken. Bussholde-

plassen nær krysset med Gamle Drammensvei må legges ned i denne fasen. Fremkommelighet for buss 

sammen med forholdsvis stor biltrafikk er hovedårsaken til at Prof. Kohts vei opprettholdes med 2 kjøre-

felt i omlagt situasjon. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen sprenges først ut påhugg til Tjernsmyrtunnelen samt de utvidelser som er nødvendige langs 

Prof. Kohts vei for senere bygging av markbruene. Dette fører til at det blir et disponibelt areal utenfor 

Tjernsmyrtunnelen som vist med rød farge på figuren ved siden av.  

Påhugget ligger noe lavere i forhold til Prof. Kohts vei slik at det kan bli en brattere oppkjøring fra tunne-

len enn det det vil bli for den ferdige vegen. 

Deretter vil en også sprenge ut hele busstunnelen fram til påhugget ved Vollsveien. Når de første salvene 

skal tas ut, må Prof. Kohts vei stenges når salven går og det ryddes opp. 

Renseanlegg for tunnelvann må etableres på riggområdet sør for Prof. Kohts vei. Det samme gjelder 

trafo. Tunnelvifte må plasseres i påhuggsonen. For å få til dette må det legges kabler og ledninger under 

den omlagte vegen.  

I denne fasen kan man fortsette å bygge K310 som er bussbru over E18.  

I denne fasen bygges også pelede betongplater for Prof. Kohts vei og betongportal for Tjernsmyrtunne-

len. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst til riggområdet er fra Philip Pedersens vei. 

Adkomst til bergtunnelen og massetransporten går på det røde arealet som er vist i figuren over.  

Sprengstein transporteres mest sannsynlig vestover og videre på anleggsbru over E18 til utfylling for 

Vestre Lenke eller kjøres ut på E18 ved Strand. En kan også tenke seg at sprengstein kan transporteres 

østover på Prof. Kohts vei til Lysaker og derfra ut på E18 eller til utfylling for Vestre Lenke. 

Utstyr som skal inn i tunnelen må fraktes på tvers av Prof. Kohts vei. Når dette skjer, må det være korte 

stengninger av Prof. Kohts vei. 

Riggområde 

Riggområde vil være på ballbanen med innkjøring fra Philip Pedersens vei.  
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9.9 Fase 2 – omlagt veg ut i Tjernsmyr 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 06.08.2024 Fasen slutter: 30.09.2024 Antall arbeidsdager 40 d 

Vegtrafikk 

Trafikken på Prof.Kohts vei går fortsatt på provisorisk veg forbi anleggsstedet. Dette er som i forrige 

fase. Dessuten stenges Gamle Drammensvei for trafikk. 

GS-trafikk 

Syklende benytter nå provisorisk veg forbi anleggsstedet. Gangtrafikken ledes via Philip Pedersens vei 

mot Lysaker. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken benytter nå provisorisk veg forbi anleggsstedet sammen med biltrafikken.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen forsetter byggearbeidene i forrige fase. I tillegg bygges vegarmen fra den nye rundkjø-

ringen og mot Gamle Drammensvei. Her skal vegen heves i forhold til dagens nivå. Disse arbeidene utfø-

res så raskt som mulig for at stengningen av Gamle Drammensvei kan åpnes for trafikk. I arbeidet med 

byggeplan kan man vurdere om det vil være mulig å la busser passere i ett felt forbi dette stedet i Gamle 

Drammensvei. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Philip Pedersens vei og fra Prof. Kohts vei. 

Riggområde 

Riggområde vil være på ballbanen med innkjøring fra Philip Pedersens vei. 
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9.10 Fase 3 – omlagt veg ut i Tjernsmyr 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 01.10.2024 Fasen slutter: 12.03.2025 Antall arbeidsdager 110 d 

Vegtrafikk 

Trafikken på Prof.Kohts vei går nå i ett felt på ny veg forbi anleggsstedet. Her vil det være lysregulering. 

Gamle Drammensvei åpnet igjen for trafikk. Mellom Gamle Drammensvei og Philip Pedersens vei er 

Prof. Kohts vei stengt for trafikk. Trafikken til og fra Philip Pedersens vei vil da gå vi Prof. Kohts vei fra 

vest. 

Når fasen er avsluttet, vil trafikken i Prof. Kohts vei, Philip Pedersens vei og Gamle Drammensvei gå 

som tidligere. 

GS-trafikk 

Mellom Gamle Drammensvei og Philip Pedersens vei er Prof. Kohts vei stengt for gående og syklende-

Syklende kan benytte Gamle Drammensvei eller Nordraaks vei.  

Gangtrafikken ledes via Philip Pedersens vei mot Lysaker. 

Kollektivtrafikk 

Mellom Gamle Drammensvei og Philip Pedersens vei er Prof. Kohts vei stengt for trafikk. Busstrafikken 

benytter forutsettes å benytte Gamle Drammensvei.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges anlegget mellom Gamle Drammensvei og Philip Pedersens. Dessuten avsluttes ar-

beidene i søndre kant av Prof. Kohts vei fram mot K310. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Philip Pedersens vei og fra Prof. Kohts vei. 

Riggområde 

Riggområde vil være på ballbanen med innkjøring fra Philip Pedersens vei. 
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10 FASEPLANER FOR LYSAKER VEST / FORNEBUKRYSSET 

 

10.1 Fase 0 (ikke vist) 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 19.02.2025 Fasen slutter: 19.02.2025 Antall arbeidsdager 0 u  

Vegtrafikk 

Vegtrafikk 

I fase 0 går all trafikk som i dag. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i dag. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på nytt veganlegg.  

Hva bygges i fasen 

Intet bygges. Kun trafikkomlegging ved at trafikk fra Ring 3 til E18 går via Snarøyveien og Vestre Lenke 

og Høvik til E18 på Ramstadsletta. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra vegnettet. 

Riggområde 

Riggområde etableres mellom ramper innenfor areal regulert til vegareal. 

 

10.2 Fase 1 (nord for E18) 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 20.02.2025 Fasen slutter: 05.03.2026 Antall arbeidsdager 240 d 

Vegtrafikk 

På E18 vil det gå tre smale felter forbi anleggsområdet for K260 (rampen fra Ring 3 til E18). 

Trafikken fra Fornebu til Drammen går via Vestre Lenke, dvs. at rampen fra Snarøyveien til E18 er 

stengt. 

Trafikk fra Ring 3 til E18 går via Snarøyveien og Vestre Lenke og Høvik til E18 på Ramstadsletta. 

K261 tenkes bygd med prefabrikerte betongelementer. Disse må heises på plass ved en eller flere natte-

stengninger av rampene som går fra E18 og Ring 3 til Fornebu. I den situasjonen må Ring 3 mot sør i 

Granfosstunnelen stenges og trafikken ledes til E18 via Lilleakerveien og/eller Vækerøveien. Trafikk fra 

E18 til Fornebu må gå via rundkjøringen i krysset med Michelets vei på Strand og tilbake på Vestre 

Lenke. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken berøres ikke. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på nytt veganlegg.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges nye ramper med tilhørende konstruksjoner K260 og K261.  

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra E18, Philip Pedersens vei, Prof. Kohts vei og Ringveien som antydet på figuren. 

Riggområde 

Riggområdet vil bestå av små områder lokalt i og nær krysset.  
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Skissen viser kun hvordan trafikken går i  

forbindelse med nordsiden av krysset 
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10.3 Fase 2 (sør for E18) 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 27.03.2025 Fasen slutter: 28.10.2025 Antall arbeidsdager 130 d 

Vegtrafikk 

Det er forutsatt at Vestre Lenke er åpnet for trafikk.  

Trafikk fra Drammen til Fornebu benytter nå Vestre Lenke og trafikk fra østgående E18 til Lysaker kjø-

rer også via Vestre Lenke. 

Dagens rampe fra Fornebu til Lysaker er i fase 0 rettet noe ut og benyttes til denne trafikken som nå vil 

ha mål både mot Lysaker og Oslo. 

Adkomst til Fornebuveien 1-13 blir som i dag. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken berøres ikke. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på nytt veganlegg. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges ny rampe fra E18 til Fornebu som krever berguttak på vestsiden av rampen samti-

dig med støttemur K311 foran Aleksandragården samt vestre del av sykkelbrua K263 over rampen.  

Dessuten bygges ny rampe fra E18 mot Lysaker med tilhørende bru, K262. K262 tenkes bygd med pre-

fabrikerte betongelementer. Disse må heises på plass ved en eller flere nattestengninger av rampene som 

går fra E18 og Ring 3 til Fornebu. I den situasjonen må Ring 3 mot sør i Granfosstunnelen stenges og tra-

fikken ledes til E18 via Lilleakerveien og/eller Vækerøveien. Trafikk fra E18 til Fornebu må gå via rund-

kjøringen i krysset med Michelets vei på Strand og tilbake på Vestre Lenke.  

I entreprisen for Lysaker kollektivknutepunkt skal Lilleakerveien senkes og blir stengt mens dette skjer. 

Man må detaljere denne situasjonen i reguleringsplanarbeidet med Lysaker kollektivknutepunkt før man 

vet om man kan benytte Lilleakerveien i denne perioden. 

Videre rives bru for rampen fra Fornebu til E18 mot Oslo og det bygges deretter ny rampe på bakkeplan. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra E18 og Snarøyveien/Ringveien sør for E18. 

Riggområde 

Riggområde er små områder lokalt i krysset. 
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10.4 Fase 3 (sør for E18) 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 29.10.2025 Fasen slutter: 05.03.2026 Antall arbeidsdager 85 d 

Vegtrafikk 

Nå er alle rampene til og fra E18 og Ring 3 åpnet for trafikk. 

Adkomst til Fornebuveien 1-13 blir som i dag. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken berøres ikke. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på nytt veganlegg. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges ny adkomstveg til Fornebuveien 1-13. 

Dessuten bygges en del av sykkelbrua K263 over rampene til og fra Ring 3 og over rampen fra Fornebu 

til E18 mot Lysaker/Oslo. Når brua skal støpes over disse rampene, må rampene stenges for trafikk. I den 

situasjonen må aktuell trafikk ledes via Vestre Lenke og E18. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Fornebuveien. 

Riggområde 

Riggområde er små områder lokalt i og ved krysset. 
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10.5 Fase 3 (sør for E18) 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 06.03.2026 Fasen slutter: 10.06.2026 Antall arbeidsdager 60 d 

Vegtrafikk 

Alle rampene til og fra E18 og Ring 3 åpnet for trafikk. 

Ny adkomst til Fornebuveien 1-13 er åpnet. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken berøres ikke. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på nytt veganlegg. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges resterende del av sykkelbrua K263 samt istandsetting av tilstøtende arealer. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Fornebuveien. 

Riggområde 

Riggområde er små områder lokalt i og ved krysset. 
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11 FASEPLANER FOR STABEKK 

 

 

11.1 Fase 0 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 31.03.2020 Fasen slutter: 21.08.2020 Antall arbeidsdager 80 d 

Vegtrafikk 

I fase 0 går all trafikk som i dag. 

GS-trafikk 

Det må etableres provisorisk bru for gående over E18 ved Oksenøyveien. Dette er ikke vist på skissen 

Her er det i dag er undergang under E18. Forøvrig skal gangtrafikken gå som i dag. 

Kollektivtrafikk 

 Det blir behov for erstatning av bussholdeplasser ved Oksenøyveien. Forøvrig skal busstrafikken gå som 

i dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges provisorisk vegareal både syd og nord for E18 slik at E18 kan legges om for neste 

fase. Målet er at vestgående E18-trafikk skal gå nord for Stabekklokket. 

Dessuten kan arbeider på tilgjengelige arealer på nordsiden av E18 samt ute på Fornebu startes opp uten 

at dette er vist på skissen. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra lokalvegnettet. 

Riggområde 

Riggområde etableres på nordsiden av E18 ved Riiser Larsens vei. 

Riggområdet ved Oksenøyveien benyttes for arbeider på Fornebu. 
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11.2 Fase 1 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 27.07.2020 Fasen slutter: 03.03.2021 Antall arbeidsdager 150 d 

Vegtrafikk 

E18 går hovedsakelig på dagens veg, men er lagt om sydover ved Oksenøyveien. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken går som i forrige fase. Kryssingen under E18 ved Oksenøyveien er nå stengt og erstattet 

av en provisorisk overgang som ikke er vist på skissen.  

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på omlagt E18. Bussholdeplassene er flyttet og får midlertidige adkomster på en sikker 

måte forbi rigg- og anleggsområdene. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges nedramping for vestgående E18 mot nytt Stabekklokk slik at omlagt E18 for vest-

gående trafikk kan gå her og videre på nordsiden av lokket mens det bygges. 

Arbeider med dagsonen foran NC-bygget og påhugg for Høviktunnelen starter opp uten at det er vist på 

skissen. Arbeider med omlagt veg forbi Kveldsro Terrasse pågår samtidig, se faseplaner for Strand. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra lokalt vegnett og via riggområdene. 

Riggområde 

Riggområdene er på nordsiden av E18 ved Riiser Larsens vei. 
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11.3 Fase 2 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 27.07.2021 Fasen slutter: 01.11.2021 Antall arbeidsdager 70 d 

Vegtrafikk 

Vestgående E18-trafikk går nå på 3 felt på innløst areal ved Riiser Larsens vei nord for Stabekklokket. 

Legg merke til at denne trafikken må krysse over nytt veganlegg foran NC-bygget. 

Østgående trafikk på E18 går stort sett på samme sted som i forrige fase, men langs fjellskjæringen mot 

Michelets vei er østgående trafikk flyttet over til der vestgående trafikk går i dag. Dvs. at dagens E18 for 

det meste benyttes. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken berøres som i forrige fase. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på omlagt E18.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen sprenges fjellskjæringen mot Michelets vei slik at det i neste fase vil være mulig å flytte 

østgående E18 lengst mulig mot sør. 

Arbeidet med Stabekklokket kan starte opp i vestre ende. Dessuten pågår arbeider med deler av dagsonen 

foran NC-bygget. Videre pågår arbeidet med påhugg for Høviktunnelen. 

Veganlegget ute på Fornebu fortsette eller kan starte opp i denne fasen. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomstene er som i forrige fase. Anleggstrafikken for å bygge vestgående for E18 av Stabekk-

lokket går fra Prof. Kohts vei og i provisorisk bru over omlagt vestgående E18 med vestvendt rampe ned 

mot anleggsområdet. En rampe langs Prof. Kohts vei betjener anleggsområdet ved Kveldsro Terrasse. 

Riggområde 

Riggområdene er som i forrige fase. 
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11.4 Fase 3 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 27.07.2021 Fasen slutter: 19.05.2023 Antall arbeidsdager 430 d 

Vegtrafikk 

Vestgående E18-trafikk går nå som i forrige fase. 

Østgående trafikk på E18 går delvis på dagens østgående E18 og er delvis flyttet så langt mot syd som 

mulig på provisorisk vegareal. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken berøres som i forrige fase. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på omlagt E18.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges komplett Stabekklokk for vestgående E18.  

Dessuten pågår arbeider med deler av dagsonen foran NC-bygget, påhuggsonen for Høviktunnelen, selve 

Høviktunnelen, Bærumsdiagonalen og veganlegget ute på Fornebu. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomstene er som i forrige fase.  

Riggområde 

Riggområdene er som i forrige fase. 
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11.5 Fase 4 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 22.05.2023 Fasen slutter: 11.11.2024 Antall arbeidsdager 345 d  

Vegtrafikk 

Vestgående trafikk på E18 bruker fremdeles omlagt veg i 3 felt nord for Stabekklokket på innløst areal 

ved Riiser Larsens vei slik som i forrige fase. Ca. ½ år ut i fasen, fra 24.08.2021, vil den vestgående tra-

fikken på E18 bli ført inn i Høviktunnelen slik som vist på figuren. 

Østgående trafikk på E18 flyttes inn i nytt løp for fremtidig vestgående trafikk under Stabekklokket. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken berøres som i forrige fase. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på omlagt E18.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges Stabekklokket for østgående E18 samt det øvrige veganlegget på sørsiden av E18. 

Dette gjelder også veganlegget ute på Fornebu som kan bygges i denne fasen om en skulle ønske det. 

Eventuelt avsluttes arbeidene som ble startet opp i forrige fase. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomstene er fra henholdsvis Prof. Kohts vei og Oksenøyveien. 

Riggområde 

Riggområdene er som i forrige fase. 
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11.6 Fase 5 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 12.11.2024 Fasen slutter: 16.05.2025 Antall arbeidsdager 120 d 

Vegtrafikk 

Både øst- og vestgående trafikk på E18 går nå gjennom den ferdigbygde Stabekklokket ved Riiser Lar-

sens vei. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken vil gå langs Oksenøyveien og Michelets vei  

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går fortsatt på omlagt E18.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges anleggene oppå og langs Stabekklokket og senest i denne fasen bygges veganlegget 

ute på Fornebu ferdig. 

Som egne underfaser må trafikken flyttes over til Høviktunnelen vest for dette området. I denne forbin-

delse må en bygge deler av bru over midtdeleren i E18 der hvor omlagt E18 krysser midtdeleren på ny 

E18. Dette krever egne løsninger som foreløpig ikke er detaljert ut. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomstene er som i forrige fase. 

Riggområde 

Riggområdene er som i forrige fase, men de fraflyttes og ferdigstilles i slutten av fasen. 
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11.7 Detaljer ved Oksenøyveien 

Se skisser motstående side. 

I fase 0 må en bygge omlagt E18 så langt sør at man i fase 1 kan bygge permanent vegoppbygging for 

den permanente E18 øst for Stabekklokket. Her skal vegen senkes i forhold til dagens vegnivå. Dette be-

stemmer hvor langt sør omlagt E18 må legges. E18 må ikke legges om lengre øst enn at bussbrua K310 

kan bygges som vist i neste kapitel. Provisorisk gangbru søkes montert i denne fasen. 

I fase 1 må man bygge fundamenter for muren K322, permanent drenssystem etc. samt foreta omlegging 

av elektro og VA etter behov i tillegg til at man bygger vegoppbyggingen i endelig tykkelse og oppbyg-

ging.  

I fase 2 overtar entreprenøren for E18 anlegget. Nå tar man ut bergskjæringen mot Michelets vei, mens 

østgående trafikk går i vestgående felter på dagens E18. Ved Stabekklokkets østre ende legges østgående 

E18 så langt nord som mulig i forhold til at den skal legges inn under Stabekklokket i fase 4. og det da 

må være plass til skråning for å oppta høydeforskjellene. 

I fase 3 bygges Stabekklokket vestgående i dette området. 
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11.8 Bygging av bussbrua – K310 

Se skisser motstående side. 

Det er tatt utgangspunkt i fase 3 på Stabekk når byggefasene for brua vises, men arbeidene kan starte i 

fase 2 og eventuelt fortsette i fase 4 eller 5 

Fase A 

Bussbrua nord for E18 bygges fram til og med fundamentet som er nærmest E18. 

På sørsiden av E18 bygges støttemuren K311, deler av K323 og fundament og landkar for bussbrua sør 

for E18. Når konstruksjonene er på plass, bygges vegarealet for ny E18 sør for dagens E18. 

Fase B 

Østgående E18-trafikk flyttes så langt sør som mulig på det nye vegarealet. Hensikten med dette er å gi 

plass til å bygge brufundament og søyler i midtdeleren. Av samme grunn skyves vestgående E18-trafikk 

flyttes så langt nord som mulig. 

I denne fasen bygges brufundament og søyler i midtdeleren. Adkomst er fra vest fra byggeområdet for 

Stabekklokket. 

Når søylene i midtdeleren er på plass, forskales og armeres det for bussbrua over begge kjøreretninger på 

E18. 

Fase C 

Denne fasen er situasjonen når betongen støpes ut og stivner over vestgående løp. Dette må utføres som 

natt- / helg- eller feriearbeid. 

I denne fasen går det 2 felt i hver retning på E18 på sørsiden av søylene i midtrabatten. Hvis plassen tilla-

ter det, kan det gå 2 felt mot Oslo og 3 felt ut av byen. 

Fase D 

Denne fasen er situasjonen når betongen støpes ut og stivner over østgående løp. 

I denne fasen går det 2 felt i hver retning på E18 på sørsiden av søylene i midtrabatten. Hvis plassen tilla-

ter det, kan det gå 2 felt mot Oslo og 3 felt ut av byen. 
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11.9 Snitt som viser fasene 

Snittene på neste side viser utførelsen i hver enkelt fase i det snittet hvor det er trangest plass dvs ved Mi-

chelets vei nr. 11. 
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11.10 Provisorisk GS-bru ved Oksenøyveien 

Denne provisoriske brua, samt andre provisoriske bruer på prosjektet, er foreslått utført som modulbasert fag-

verksbru i stål, av typen Acrow eller tilvarende. Vegvesenet sentralt leier ut slike bruer til de ulike vegprosjek-

tene. Antall fag for hvert spenn kan tilpasses i byggeplan. Se figur nedenfor for illustrasjon fra et annet prosjekt.  

Generelt er det forutsatt maksimal helning på 1:10 for provisoriske GS-bruer. 

 

 
 

 

Brua etableres i fase 0 på sørsiden av Cisco-bygget og går over dagens E18, samt over omlagt veg i påføl-

gende anleggsfaser. Høyde på brua velges slik at underliggende støttemur kan bygges.  

 

En foreslått utforming av denne brua er modellert i 3D, og satt sammen med eksisterende terreng og andre 

3D-modeller i prosjektet. Se figur til høyre for et utklipp fra modellen, der brua er vist med fremtidig vegan-

legg. Provisorisk bru er vist i lyseblått. Lengste spenn på foreslått bru er ca. 33 m. Total lengde er ca. 190 m. 

 

Et av bruas søyletårn plasseres i midtrabatten for dagens E18, for å begrense lengden på det største spennet. 

Brua kan benyttes i alle påfølgende anleggsfaser der det der nødvendig med provisorisk GS-krysning. Det vil 

være plass til GS-trafikk mellom Cisco-bygget og provisorisk bru. 

 

Som et alternativ til denne løsningen, kan det vurderes en GS-bru som er tilknyttet/påhengt den provisoriske 

anleggsbrua beskrevet i det påfølgende avsnittet. 

 

 

 

Utklipp fra fase 1 (gult viser trafikkert omlagt E18) 

 

 

 

3D-illustrasjon av provisorisk bru  
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11.11 Provisorisk bru for anleggstrafikk ved Oksenøyveien 

For å minske belastningen på dagens vegsystem i forbindelse med massetransport fra veganlegget til øy i 

Lysakerfjorden hvor steinmassene er tenkt fylt ut, kan det være fordelaktig at det etableres en provisorisk 

bru for anleggstrafikk. Denne brua etableres i fase 0, slik at den er virksom for anleggstrafikk i fase 1. Se 

utklipp fra faseplan for fase 1, der blå linje angir foreslått anleggsbru. 

 

Som et alternativ til den provisoriske GS-brua presentert i forrige avsnitt, kan det vurderes som det skal etab-

leres en provisorisk GS-bru tilknyttet denne anleggsbrua. Det kan, se lilla linje i utklipp til høyre. 

 

En foreslått utforming av denne anleggsbrua er modellert i 3D, og satt sammen med eksisterende terreng og 

prosjekterte veger og konstruksjoner. Se figur til høyre for et utklipp fra modellen, der provisorisk bru for an-

leggstrafikk er vist i blått.  

 

De største spennene går over Stabekklokket og portal for busstunnel, og er ca. 30 m lange. Total brulengde er 

ca. 225 m. Det er foreslått at lengste spenn er normalt på E18, for å begrense spennlengdene. Helning på ram-

per er foreslått 1:8. Skrå retningsendringer er foreslått for å øke fremkommeligheten for lastebiler.  

 

Bredde på brua må vurderes nærmere ut fra anleggsmaskinenes sporingsbredder.  

 

Søyletårnet som er plassert mellom løpene i Stabekklokket, kan det bli nødvendig å flytte på mellom ulike 

faser, for å muliggjøre bygging av Stabekklokket. Det bør da vurderes om den nye betongkonstruksjonen for 

det vestgående løpet kan benyttes som underlag for fundament for denne provisoriske brua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Utklipp fra fase 1 

Blå linje angir anleggsbru, lilla linje angir alternativ tilknyttet GS-bru  

 

 

3D-Illustrasjon av provisorisk bru for anleggstrafikk  
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11.12 Bygging av bru på midtdeleren foran NC-bygget – K410 

Se skisse på motstående side. 

Man må i forberedende arbeider bygge permanent vegoppbygging der omlagt E18 skal gå. Dessuten byg-

ges fundamenter for K411 og K412. Muren J414 bygges ferdig. 

Brua K410 på midtdeleren vil det bli krevende å bygge etter at trafikken begynner å legges inn på nytt 

veganlegg. Det skyldes at brua i så fall må bygges med mye trafikk på begge sider. Derfor foreslås at en 

del av brua bygges i entreprisen E101 «Forberedende arbeider». På figuren på neste side er situasjonen 

vist. Gul farge viser hvor trafikken på E18 går i begynnelsen av fase 4, mens vestgående trafikk vil gå inn 

i Høviktunnelen i slutten av fase 4 som er vist med grå farge. I entreprise E101 «Forberedende arbeider» 

bygges den delen av brua som er omrammet med blå farge, mens resten av brua bygges i entreprise E102 

før Høviktunnelen åpnes. Søylene som bygges i denne entreprisen er også vist med blå farge, mens de to 

søylene som er vist med rød farge må bygges etter at E18 går i endelig trasé. For disse to søylene bygges 

fundamentene i entreprise E101 «Forberedende arbeider», mens selve søylene og veggskivene inntil de 

aktuelle søylene bygges i entreprise E102. Dette vil kreve at brubjelken må henges opp i en overliggende 

provisorisk bjelke som skal ta opp lastene inntil de to røde søylene er bygd. 

Figurene ved siden av viser situasjonen når gjenstående søyler og vegger bygges. Sorte piler viser an-

leggsadkomster. 

 

 

Søyle og vegg som bygges når vestgående trafikk er lagt inn i Høviktunnelen. 

 
Søyle og vegg som bygges i når vestgående trafikk er lagt inn i Høviktunnelen, østgående trafikk er lagt inn i 

østgående løp i Stabekklokket, men før vestgående trafikk tar i bruk vestgående løp i Stabekklokket.   
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12 FASEPLANER FOR STRAND 

 

12.1 Fase 0 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 31.03.2020 Fasen slutter: 02.03.2021 Antall arbeidsdager 210 d 

Vegtrafikk 

I fase 0 går all trafikk som i dag. Unntaket er at rampene til og fra E18 i Strandkrysset er lagt ned. Miche-

lets vei under E18 foreslås opprettholdt slik at området sør for E18 beholder denne forbindelsen til om-

verdenen. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken går som i dag med unntak av gangbrua over E18 ved Kveldsro Terrasse som rives. Her må 

en eventuelt vurdere å etablere en provisorisk gangbru i stedet. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går som i dag med unntak av bussholdeplassene ved Kveldsro Terrasse som fjernes. Her 

må en eventuelt vurdere erstatning av disse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges provisorisk vegareal syd for E18 slik at E18 kan legges om i neste fase. 

Anleggsarbeidene på nordsiden av E18 starter opp i fasen. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra lokalvegnettet og riggområder på nord- og sydsiden av E18. 

Riggområde 

Riggområder etableres på sydsiden av E18 ved Strand. Dessuten etableres riggområdene på nordsiden av 

E18 ved Riiser Larssens vei for arbeidene som skal pågå i de neste fasene. 
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12.2 Fase 1 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 27.07.2021 Fasen slutter: 24.06.2024 Antall arbeidsdager 690 d 

Vegtrafikk 

E18 er lagt så langt syd som mulig med smalest mulige 2x3 felter. Også i denne fasen er rampene til og 

fra E18 i Strandkrysset er lagt ned. Michelets vei under E18 foreslås opprettholdt gjennom det meste av 

fasen. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken vil gå som i dag, men gangbrua mellom Kveldsrosvingen og Holtet er nå revet slik at en 

må vurdere om det er behov for en provisorisk gangbru istedet. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går som i forrige fase. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges hele det nye veganlegget nord for omlagt E18. 

Både Høviktunnelen og tunnelen for Bærumsdiagonalen drives fra Kveldsro Terrasse. Hvor stor del av 

hver tunnel som det er hensiktsmessig å drive herfra, vurderes nærmere i lys av total fremdrift. Mest 

sannsynlig vil det være aktuelt å drive omtrent halvparten fra hver side og at en benytter en rigg i hvert 

løp. 

På slutten av denne fasen bygges provisorisk lokalveg i vestgående retning forbi Strandkrysset. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra lokalt vegnett og via riggområdene. 

Riggområde 

Riggområdene er på nordsiden av E18 ved Prof. Kohts vei og ved Strand, men riggområdet ved Strand er 

lite anvendbart i denne fasen. 
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12.3 Fase 2 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 25.06.2024 Fasen slutter: 23.05.2025 Antall arbeidsdager 210 d 

Vegtrafikk 

Trafikken på E18 er lagt inn i ny Høviktunnel i vestgående retning og går på ny avkjøring til ny lokalveg 

ved Kveldsro Terrasse.  

Østgående trafikk på E18 bruker samme omlagte trasé som i forrige fase i dette området.  

Det vil imidlertid i denne fasen være behov for å stenge kryssingen under E18 i enkelte perioder når deler 

av nytt kryss mellom lokalvegen og Michelets vei skal bygges. Da blir det behov for å benytte henholds-

vis Michelets vei mot Fornebu og Fagerstrandveien mot Høvik for omkjøring. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken går som i forrige fase.  

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på omlagt E18 i østgående retning og på ny E18 / lokalvegen i vestgående retning.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges ny eller provisorisk lokalveg for østgående trafikk på lokalvegen i Strandkrysset. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra lokalvegnettet. 

Riggområde 

Riggområder er som i forrige fase. 
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12.4 Fase 3 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 26.05.2025 Fasen slutter: 04.11.2025 Antall arbeidsdager 100 d 

Vegtrafikk 

Østgående trafikk på E18 er nå lagt også inn i Høviktunnelen. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken er som i forrige fase.  

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på lokalvegen, Vestre lenke og bussvegen mot Oslo.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges gjenstående veganlegg sør for ny E18. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Michelets vei og fra Holtet. 

Riggområde 

Riggområdet er primært ved Strand for arbeidene som er beskrevet her. 
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12.5 Tunnelkryssinger i Høviktunnelen og Bærumsdiagonalen 

Tunnelene for Bærumsdiagonalen krysser over Høviktunnelene med så liten klaring at det ikke vil være berg 

mellom tunnelene etter utsprengning. Hvis kryssingen hadde vært tilnærmet vinkelrett, kunne en ha bygd 

bruer for Bærumsdiagonalen inne Høviktunnelene. Kryssingen er veldig skjev slik at bruer ville blitt både 

lange og skjeve. Derfor har en istedet valgt en løsning med armert full utstøping i Høviktunnelene under Bæ-

rumsdiagonalen. Denne utstøpingen må foretas før Bærumsdiagonalen sprenges over Høviktunnelene. 

 

Tilsvarende krysser den eksisterende Holtekiltunnelen over Bærumsdiagonalen med så vertikal liten avstand 

at det heller ikke her blir igjen berg mellom tunnelene. Her er også kryssingene veldige skjeve slik at en her 

også har valgt en løsning med armert full utstøping i Bærumsdiagonalen under Holtekiltunnelen. 

 

Bygging av disse kryssingene legger føringer for fremdriften av tunnelene. Bygging av Høviktunnelen ligger 

på kritisk linje i fremdriften. Det er derfor vesentlig at den fulle utstøpingen ikke medfører forsinkelser i frem-

driften av disse tunnelene. Hvordan dette er tenkt gjennomført er beskrevet nedenfor. 

 

Trinn 1: 

 

Se skissen til høyre (vær oppmerksom på at nummerering av konstruksjoner er endret siden figuren ble laget). 

 

Begge tunnelløp i Høviktunnelen sprenges ut fra øst og så langt at kryssingen med Bærumsdiagonalen er pas-

sert. Her etableres et kjørbart tverrslag mellom tunnelløpene. 
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Trinn 2: 

 

Se skissen til høyre (vær oppmerksom på at nummerering av konstruksjoner er endret siden figuren ble laget). 

 

Nå foretas full utstøping i østgående løp av Høviktunnelen under kryssingen av Bærumsdiagonalen. Adkoms-

ten for disse arbeidene er fra øst i østgående løp av Høviktunnelen. 

 

Utsprengning av begge løp i Høviktunnelene fortsetter samtidig med adkomst gjennom vestgående løp av Hø-

viktunnelen og ved bruk av det kjørebare tverrslaget. 

 

Samtidig kan utsprengning av begge løp i Bærumsdiagonalen pågå fra Strand og nordover mot Høviktunne-

len. Dette er ikke vist på skissen. 

 

 
   



 

 

  

E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta – Teknisk plan B-104 Anleggsgjennomføring Rev. 6 

 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\06 Reguleringsplaner\02 Regplan Prof_Kohts vei\Teknisk plan\Notater\B-104 Anleggsgjennomføring\Rev 6\B-104 Anleggsgjennomføring_Tjernsmyr.docx 

Side 72 av 109 

  

Trinn 3 

 

Se skissen til høyre (vær oppmerksom på at nummerering av konstruksjoner er endret siden figuren ble laget). 

 

Nå foretas full utstøping i vestgående løp av Høviktunnelen under kryssingen av Bærumsdiagonalen. Ad-

komsten for disse arbeidene er fra øst i vestgående løp av Høviktunnelen. 

 

Utsprengning av begge løp i Høviktunnelene fortsetter samtidig med adkomst gjennom østgående løp av Hø-

viktunnelen og ved bruk av det kjørebare tverrslaget. 

 

Samtidig kan en foreta full utstøping i sydgående løp av Bærumsdiagonalen under Holtekiltunnelen som fører 

VA-ledninger. Dette skjer med adkomst fra Strand gjennom det samme løpet. Det må nå tas pause i utspreng-

ningen av dette løpet. Utsprengning av nordgående løp kan pågå samtidig fra syd fram mot Høviktunnelen, 

men dette er ikke vist på skissen. 

 

Bildet under viser en typisk strekning i Holtekiltunnelen. Før Bærumsdiagonalen sprenges ut under denne tun-

nelen, må det etableres nye fester for ledningene til tunnelens vegger og tak slik at eksisterende fundamenter 

kan fjernes. Det må vurderes hvordan en skal få etablert disse fundamentene ettersom de ligger langt inne i 

tunnelen og plassen er begrenset. Utsprengningen fra undersiden må planlegges omhyggelig og må foretas på 

en forsiktig måte for ikke å skade ledningene. Trolig kan ledningene tas midlertidig ut av bruk akkurat når 

utsprengningen foretas. 

 

 

Bilde fra Holtekiltunnelen 
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Trinn 4: 

 

Se skissen til høyre (vær oppmerksom på at nummerering av konstruksjoner er endret siden figuren ble laget). 

 

Utspengning av begge løp i Høviktunnelene fortsetter med adkomst begge løp. 

 

I sydgående løp av Bærumsdiagonalen fortsetter utsprengningen etter at utstøpingen under Holtekiltunnelen 

er ferdig.  

 

Samtidig foretas full utstøping i nordgående løp av Bærumsdiagonalen under Holtekiltunnelen etter at tunne-

len er sprengt ut tilstrekkelig langt. Dette skjer med adkomst fra Strand gjennom det samme løpet. Det må nå 

tas pause i utsprengningen av dette løpet. Driving av Bærumsdiagonalen er ikke på kritisk linje slik at en kor-

tere stans i drivingen ikke har betydning for ferdigstillelsen. 

 

En ser av skissen at Bærumsdiagonalen krysser Holtekiltunnelen en gang til litt lenger nord. Her er det imid-

lertid god stor vertikal avstand mellom tunnelene. 
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12.6 Provisorisk GS-bru ved Kveldsrosvingen 

Denne provisoriske brua vil opprettholde GS-forbindelse mellom Holtet og Kveldsrosvingen. Eksisterende GS-

bru må rives i fase 0 da denne er i konflikt med omlagt E18 i fase 1.  

 

Brua etableres i fase 0, med tilsvarende prinsipp som provisorisk GS-bru ved Oksenøyveien på Stabekk. ¨ 

 

En foreslått utforming av denne brua er modellert i 3D, og satt sammen med eksisterende terreng og andre 3D-

modeller i prosjektet. Se figur til høyre for et utklipp fra modellen, der brua er vist med fremtidig veganlegg. 

Provisorisk bru er vist i lyseblått. Lengste spenn på den foreslåtte brua er ca. 55 m, og total lengde er ca. 150 

m. Rampe i sør har helning 1 : 10 ned til eksisterende terreng, og på nordsiden er det en helning på ca. 1 : 20 

ned til terrenget ved Kveldsrosvingen. 

 

Denne utformingen tar hensyn til det nærliggende ventilasjonstårnet, og det er mulig å få bygget ett fundament 

til søyletårn utenfor dagens E18 og fremtidig omlagt E18 under anleggsfaser. 

 

 

 

 
Planskisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utklipp fra fase 1 (gult felt viser trafikkert omlagt E18)  

 

 

3D-Illustrasjon av provisorisk GS-bru (sett mot nord) 

 



 

 

  

E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta – Teknisk plan B-104 Anleggsgjennomføring Rev. 6 

 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\06 Reguleringsplaner\02 Regplan Prof_Kohts vei\Teknisk plan\Notater\B-104 Anleggsgjennomføring\Rev 6\B-104 Anleggsgjennomføring_Tjernsmyr.docx 

Side 75 av 109 

  

  



 

 

  

E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta – Teknisk plan B-104 Anleggsgjennomføring Rev. 6 

 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\06 Reguleringsplaner\02 Regplan Prof_Kohts vei\Teknisk plan\Notater\B-104 Anleggsgjennomføring\Rev 6\B-104 Anleggsgjennomføring_Tjernsmyr.docx 

Side 76 av 109 

  

 

 

13 FASEPLANER MELLOM STRAND OG RAMSTADSLETTA 

 

13.1 Fase 0 (ikke vist) 

Vegtrafikk 

I fase 0 går all trafikk som i dag. Ny Høvik stasjon inkludert Høviksvingen og deler av Markveien er 

bygget om av Jernbaneverket i 2013-2014. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i dag. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går som i dag.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges det ikke noe på denne strekningen. 

Anleggsadkomst 

Ingen anleggsadkomster i området. 

Riggområde 

Ingen riggområder i området. 

13.2 Fase 1 (ikke vist) 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 24.09.2024 Fasen slutter: 09.05.2025 Antall arbeidsdager 150 d  

Vegtrafikk 

Trafikken på E18 er lagt inn i ny tunnel forbi Høvik. Eksisterende E18 er nå er blitt lokalveg med mode-

rat trafikk. Trafikken forutsettes avviklet på 2 +2 felt hvorav høyre felt på hver side benyttes til kollektiv 

fram til bussvegen kan tas i bruk. Trafikken legges om lokalt etter behov. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i dag. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på bussfelt langs lokalvegen.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges nytt veganlegg på begge sider av lokalvegen. Det bygges også bussbru og støtte-

murer nord for eksisterende E18 på Høvik samt undergang for hovedsykkelvegen i avkjøringen til dagens 

Shellstasjon.  

Foreløpig bygges ikke ny bru for Høviksvingen over lokalvegen. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er langs lokalvegen og fra Markalléen. 

Riggområde 

Riggområde er ved Markalléen og eventuelt noe på Ramstadsletta. 

13.3 Fase 2a, 2b, osv. (ikke vist) 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 12.05.2025 Fasen slutter: 24.06.2026 Antall arbeidsdager 260 d 

Vegtrafikk 

Trafikken på lokalvegen legges skrittvis over på nytt vegsystem mens ny lokalveg med tilhørende rabat-

ter etc. bygges ferdig. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken kan legges over på ny hovedsykkelveg. 
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Kollektivtrafikk 

Busstrafikken kan legges over på ny bussveg.  

Hva bygges i fasen 

I disse fasene bygges ny lokalveg med tilhørende rabatter etc. ferdig. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er langs lokalvegen og fra Markveien. 

Riggområde 

Riggområde er ved Markveien og eventuelt noe på Ramstadsletta. 

 

13.4 Bygging av ny bru for Høviksvingen 

Skissen viser situasjonen når det bygges ny bru for Hø-

viksvingen, K520, over lokalvegen. Da er bussbru og 

støttemurer nord for eksisterende E18 allerede bygget.  

I denne fasen rives bru for Høviksvingen over dagens 

E18 som er blitt ny lokalveg, og ny bru samme sted 

bygges. 

Trafikken går da mellom Høvik og Høvikveien via 

rundkjøringen vest for kirken, på ny bussveg og opp til 

brua over jernbanen. For å sikre dette, vil det bli etab-

lert spuntkonstruksjoner rundt det nordre landkaret for 

brua. 
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14 FASEPLANER FOR RAMSTADSLETTA 

 

14.1 Fase 0  

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 04.11.2020 Fasen slutter: 10.06.2024 Antall arbeidsdager 838 d  

Vegtrafikk 

I fase 0 går all trafikk som i dag. Unntaket er at det etableres ny adkomst til Ramstadsletta direkte av og 

på i vestgående retning. Dette er som i dag, men plasseringen tilpasses situasjonen i forbindelse med an-

leggsarbeidene. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i dag med unntak av gangkryssingen under E18 lengst øst på Ramstadsletta som 

må stenges. Det må vurderes nærmere om det er akseptabelt, eller om en provisorisk erstatning er nød-

vendig fordi varigheten av stengningen blir på mer enn 3 år. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går som i dag med unntak av at det ikke blir bussholdeplasser langs E18 på Ramstadsletta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges det meste av nytt veganlegg på Ramstadsletta.  

På sørsiden av dagens E18 bygges utvidelser av E18 som gjør det mulig å legge om vegen i neste fase.  

På nordsiden av dagens E18 bygges portalene / betongtunnelene for tunnelen for Høviktunnelen. Dette 

kan det gjøres uten at en trenger å stenge Drammenbanen i lengre perioder. Kortere stengninger kan kan-

skje bli nødvendig for etablering av spunt for byggegropen langs banen. 

Høviktunnelen drives delvis fra Ramstadsletta. Hvor stor del som det er hensiktsmessig å drive herfra, 

bestemmes av fremdriftsmessige forhold. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Ramstadsletta. 

Riggområde 

Riggområde etableres på nordsiden av E18 på det gamle hotellområdet. 
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14.2 Fase 1 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 11.06.2024 Fasen slutter: 09.05.2025 Antall arbeidsdager 210 d  

Vegtrafikk 

Vestgående trafikk på E18 går i Høviktunnelen og på ny veg på Ramstadsletta. Østgående trafikk på E18 

går på dagens E18 fra Ramstadsletta unntatt en mindre forskyvning av vegen mot sør, og videre forbi Hø-

vik. Forskyvingen mot sør medfører at Sandviksveien bare får ett felt. Her må det være lysregulering for 

å styre trafikken, alternativt må det vurderes om det er mer hensiktsmessig at vegen stenges midlertidig 

mens byggearbeidene pågår. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i forrige fase. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går som i forrige fase. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges E18 i østgående retning med tilhørende ramper på Ramstadsletta ferdig.  

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er enten fra de ferdig bygde tunnelene for østgående løp i tunnelen forbi Høvik eller på 

rampe fra brua for vegen Ramstadsletta over E18. Alternativt til og fra E18 i kjøreretningen. 

Riggområde 

Riggområde er som i forrige fase. 
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14.3 Fase 2 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 12.05.2025 Fasen slutter: 08.01.2026 Antall arbeidsdager 150 d 

Vegtrafikk 

Trafikken i begge retninger på E18 og tilhørende ramper er lagt over på det nye veganlegget. Sandviks-

veien er stengt eller passerer bare i ett felt. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i forrige fase. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på det nye veganlegget.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges GS-veg og arealet mellom E18 og Sandviksveien ferdig. Dessuten bygges bruene 

over E18 ferdige og deler av Sandviksveien bygges om. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Sandviksveien. 

Riggområde 

Riggområde er som i forrige fase. 
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14.4 Snitt som viser fasene 

Figuren under viser med sort og grønn strek hvor E18 går i dag. Rød strek viser hvor østgående E18 vil 

gå i fase 1. Snittene på neste side viser utførelsen i hver enkelt fase i det snittet hvor det er trangest plass. 
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14.5 Provisorisk GS-bru ved Ramstadsletta øst 

Her etableres provisorisk GS-krysning ved å benytte eksisterende kulvert under E18, rampe på terreng og bru. 

Provisorisk bru etableres med tilsvarende løsning som provisorisk bru ved Oksenøyveien på Stabekk, med mo-

dulbasert fagverksbru.  

 

En foreslått utforming av denne GS-krysningen er modellert i 3D, og satt sammen med eksisterende terreng og 

andre 3D-modeller i prosjektet. Se figur til høyre for et utklipp fra modellen, der brua er vist med fremtidig 

veganlegg. Lengste spenn på den foreslåtte brua er ca. 33 m, og total lengde er ca. 150 m i (fase 1). 

 

 

Fase 0: Trafikk på dagens E18.  

Brua som er vist i lys og mørk blå på 3D-illustrasjonen etableres i denne 

fasen. Bru K550 bygges delvis innfor rødt område vist på faseplan til 

venstre. Den eksisterende kulverten under E18 benyttes i sin helhet, og er 

tilknyttet den mørkeblå rampen. Dette blir delvis rampe på terreng, og del-

vis bru. Helning på rampe ned til kulvert er 1:10. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Vestgående trafikk på ny E18, og østgående trafikk på dagens E18.  

Den provisoriske brua som ble etablert i fase 0, bru benyttes i fase 1. Ved 

slutten av fase 1 forlenges den provisoriske brua slik at ny rampe etableres 

i området for dagens vestgående  E18, se rød bru og rampe på 3D-illustra-

sjon. Nordre del av kulverten rives, slik at den kan tilknyttes til flyttet 

rampe. Etter at rød bru og rampe er etablert, kan denne benyttes i fase 2 

som GS-krysning.  

 

 

 

 

 

Det bør også vurderes hvorvidt det er behov for bru for massetransport av 

steinmasser fra veganlegget som skal til utfylling i Lysakerfjorden. Hvis 

det skal etableres en slik bru, kan det enten etableres en rampe opp til den 

delvis ferdige betongbrua K550 etter fase 0, eller som en kombinert løs-

ning med GS-bru, tilsvarende som ved Oksenøyveien på Stabekk. Løs-

ningen er ikke vist her. 

 

Blå linje på utklippet til venstre antyder mulig anleggsadkomst ved byg-

ging av østgående E18 fra anleggsområdet på nordsiden av E18. Dette 

skjer delvis fra den permanente brua som er bygget over vestgående løp.  

 

 

 

  

 

 

 

 
3D-illustrasjon av provisorisk GS-bru (sett mot øst) 

 

 

 

 
Planskisse av ramper fra kulvertåpning 
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14.6 Provisorisk GS-bru ved Solvikveien 

Her vil det være nødvendig med omlegginger av GS-forbindelsen på tvers av E18 mellom fase 0, 1 og 2. I dette 

området er det en eksisterende kulvert i dag, og denne kan benyttes i sin helhet i fase 0 og 1. I fase 1 og 2 kan 

GS-krysningen etableres ved å benytte eksisterende rampe på terreng, provisoriske ramper og prosjektert be-

tongbru K620. Provisorisk ramper etableres med tilsvarende løsning som provisorisk bru på Stabekk, med mo-

dulbasert fagverksbru av stål.  

 

En foreslått utforming av denne GS-krysningen er modellert i 3D, og satt sammen med eksisterende terreng og 

andre 3D-modeller i prosjektet. Se figur til høyre for et utklipp fra modellen, der den provisoriske krysningen 

for fase 1 og 2 er vist med fremtidig veganlegg. Lengde på provisoriske ramper av stål er ca. 50 m.  

 

 Fase 0. Trafikk på dagens E18.  

I denne fasen kan GS-vegen gå i den eksisterende GS-

kulverten og videre på terrenget gjennom anleggsområdet.  

 

Bru K620 bygges innenfor rødt område i denne fasen. 

 Fase 1. Trafikk på dagens E18 østgående  og ny E18 

vestgående.  

I denne fasen etableres det en provisorisk rampe opp til 

delvis bygget bru K620, se lyseblå rampe på 3D-

illustrasjon.  

 

Blå linje på figur til venstre angir mulig anleggsadkomst, 

med provisorisk rampe. Provisorisk rampe for 

anleggsadkomst  kan etableres med modulbasert 

stålfagverk, tilsvarende som ved provisorisk bru ved 

Oksenøyveien. Anleggsadkomsten er ikke vist på 3D-

illustrasjon. 

 

 Fase 2. Trafikk i begge retninger på ny E18.  

Den provisoriske rampen flyttes sør for ny E18, se rød 

rampe på 3D-illustrasjon.  I denne fasen kan betongbrua 

ferdigstilles.  

 

 

 

 

 

 

 
3D-illustrasjon av provisoriske GS-ramper opp til bru K620 (sett mot vest) 

Blå strek angir gangbane i fase 1. 
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15 FASEPLANER PÅ RAMSTADSLETTA I ETAPPE 2 

15.1 Generelt 

Etter at strekningen Lysaker-Ramstadsletta er bygd ut i etappe 1, vil etappe 2 være fra Ramstadsletta til 

Slependen. Når etappe 2 bygges ut, vil det være viktig at en kan bygge sammenkoblingen mellom de to 

etappene på en mest mulig enkel måte. I dette kapitelet vises hvordan dette kan utføres, og hva som må 

være forberedt i etappe 1 for at dette skal la seg gjøre. 

15.2 Fase 0 

Vegtrafikk 

Trafikken i begge retninger på E18 og tilhørende ramper går på det nye veganlegget.  

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som for etappe 1 og går på bru over E18 ved Solviksveien. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken blir som for etappe 1 og går på bru over E18 ved Solviksveien i østgående retning og di-

rekte inn på E18 i vestgående retning. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges provisorisk E18 for begge retninger. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Solviksveien /Sandviksveien og E18. 

Riggområde 

Riggområde blir på anleggsområdet. 
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15.3 Fase 1 

Vegtrafikk 

Trafikken i begge retninger på E18 er flyttet til provisorisk trasé.  

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som for etappe 1. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken blir som for etappe 1, men med kortere ramper. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges mesteparten av nytt veganlegg nord for den provisoriske E18. Sandvikatunnelen 

drives delvis fra Ramstadsletta. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Ramstadsletta. 

Riggområde 

Riggområde blir på anleggsområdet. 
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15.4 Fase 2 

Vegtrafikk 

Trafikken i vest retning er overført til nytt veganlegg. E18 vestover går altså i Sandvikatunnelen og vest-

gående lokalveg er tatt i bruk. Østgående E18 går fortsatt på provisorisk trasé.  

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som for etappe 1. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken i begge retninger går nå på ny bussveg til Blommenholm og videre. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges østgående Sandvikatunnel og østgående lokalveg ferdig.  

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Ramstadsletta og over miljølokket, dvs. over bussveg og lokalveg, som ikke er 

vist på skissen. 

Riggområde 

Riggområde blir på anleggsområdet. 
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15.5 Fase 3 

Vegtrafikk 

Trafikken også i østgående retninger går nå på E18 i Sandvikatunnelen  og på østgående lokalveg. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som for etappe 1. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går på bussvegen som i forrige fase. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges GS-veg og arealet mellom E18 og Sandviksveien ferdig 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Ramstadsletta og over miljølokket, dvs. over bussveg og lokalveg, som ikke er 

vist på skissen. 

Riggområde 

Riggområde blir på anleggsområdet. 
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16 FASEPLANER FOR GJØNNES 

 

16.1 Fase 0 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 07.12.2020 Fasen slutter: 30.08.2021 Antall arbeidsdager 160 d 

Vegtrafikk 

I fase 0 går all trafikk som i dag. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i dag med unntak av gangvegen over Bærumsveien til Gjønneshallen som stenges 

mens nytt veganlegg bygges. Denne gangtrafikken må benytte de øvrige gangvegene i området. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken går som i dag.  

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges vegareal for omlegging av Bærumsveien og Gjønnesjordet. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst er fra Bærumsveien og Gjønnesjordet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riggområde 

Riggområde etableres på innenfor anleggsområdet og ved bensinstasjonstomta. 
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16.2 Fase 1 / 2 

Fasens varighet 

Denne fasen var opprinnelig delt i to faser, hver med varighet 10 dager. Det er antatt at varigheten kan bli 

kortere enn dette. Muligheten for to faser er beholdt i tilfelle en finner at det er mest rasjonelt å bygge én 

bru for hver kjøreretning. 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 31.08.2021 Fasen slutter: 13.12.2021 Antall arbeidsdager 75 d 

Vegtrafikk 

I fasen er Bekkestuatunnelen stengt. Trafikken som skulle gått i tunnelen går på Gjønnesjordet rundt 

Bekkestua. Øvrig trafikk går som i dag. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i forrige fase. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken blir som i forrige fase med unntak av at bussene som skulle kjørt i tunnelen også må kjøre 

rundt Bekkestua. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges provisorisk bru for Bærumsveien over Bærumsdiagonalen rett utenfor Bekkestua-

tunnelen. Dette omfatter avgraving av løsmasser, etablering av fundamenter for provisorisk bru og mon-

tering av den provisoriske brua. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst blir som i forrige fase. 

Riggområde 

Riggområde blir som i forrige fase. 
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16.3 Fase 3 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 14.12.2021 Fasen slutter: 02.01.2023 Antall arbeidsdager 240 d 

Vegtrafikk 

Bærumsveien er lagt om til ny trasé. Gjønnesjordet er flyttet til midlertidig veg øst for Gjønneshallen. 

Det er redusert rundkjøring i krysset mellom Bærumsveien og Høvikveien. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i forrige fase. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken blir som i forrige fase. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen bygges påhugg for Bærumsdiagonalen og portalkonstruksjon for tunnelen.  

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst blir som i forrige fase. 

Riggområde 

Riggområde blir som i forrige fase. 



 

 

  

E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta – Teknisk plan B-104 Anleggsgjennomføring Rev. 6 

 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\06 Reguleringsplaner\02 Regplan Prof_Kohts vei\Teknisk plan\Notater\B-104 Anleggsgjennomføring\Rev 6\B-104 Anleggsgjennomføring_Tjernsmyr.docx 

Side 101 av 109 

  

  



 

 

  

E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta – Teknisk plan B-104 Anleggsgjennomføring Rev. 6 

 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\06 Reguleringsplaner\02 Regplan Prof_Kohts vei\Teknisk plan\Notater\B-104 Anleggsgjennomføring\Rev 6\B-104 Anleggsgjennomføring_Tjernsmyr.docx 

Side 102 av 109 

  

 

 

16.4 Fase 4 

Fasens varighet 

Dersom anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider er den 02.03.2020, vil arbeidene i 

denne fasen pågå i følgende periode: 

Fasen Starter: 03.01.2023 Fasen slutter: 12.08.2025 Antall arbeidsdager 600 d 

Vegtrafikk 

Bærumsveien går i ny trasé. Gjønnesjordet er flyttet tilbake. Provisoriske bruer utenfor Bekkestuatunne-

len er nå fjernet og erstattet av ny veg. 

GS-trafikk 

Gangtrafikken blir som i forrige fase. 

Kollektivtrafikk 

Busstrafikken blir som i forrige fase. 

Hva bygges i fasen 

I denne fasen sprenges tunnelene ut med en rigg i hvert løp. Tunnelene drives også fra Strand. Hvor stor 

del som det er hensiktsmessig å drive herfra, vurderes i lys av total fremdrift. 

Anleggsadkomst 

Anleggsadkomst blir som i forrige fase. 

Riggområde 

Riggområde blir som i forrige fase. 
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17 FRAMDRIFTSPLAN 

17.1 Framdriftsplan 

Det er utarbeidet utkast til framdriftsplan for bygging av hele anlegget. Denne er vedlagt på de neste si-

dene.  

Framdriftsplanene viser de logiske sammenhengene med hensyn på rekkefølgen av faser på og mellom 

de ulike strekningene. 

Fremdriftsplanen tar hensyn til at det bare utføres arbeid på arbeidsdager. Som tidligere nevnt er dette 

definert som 5 dager i uken med fratrekk for helligdager, 3 uker sommerferie, en uke juleferie og en uke 

påskeferie. 

I framdriftsplanen som er vedlagt, er anleggsstart er for entreprise E101 forberedende arbeider antatt den 

02.03.2020 som er i overenstemmelse med foreløpig overordnet framdriftsplan. En eventuell tidligere 

eller senere oppstart vil forskyve ferdigstillelse tilsvarende. 

Det er lagt inn noen forutsetninger for å unngå unødvendig lang byggetid: 

• Det er lagt inn noen mindre forberedende arbeider på Ramstadsletta for å sikre at man kan få etab-

lert påhugg for Høviktunnelen ved jernbanen tilstrekkelig tidlig. Disse arbeidene påvirker ikke 

vegtrafikken, og er ikke medregnet i byggetiden. 

• Alle aktiviteter starter så tidlig som mulig. 

• Ved utsprengning av Høviktunnelen drives begge løp samtidig og fra begge ender, dvs. at man 

må ha 4 stuffer i drift samtidig. 

• Tjernsmyrtunnelen mellom Vollsveien og Prof. Kohts vei drives fra begge ender, dvs. at man må 

ha 2 stuffer i drift samtidig. 

• Kiletunnelen på Stabekk er ikke på kritisk linje. Denne kan derfor drives fra én ende, dvs. med 

bare en tunnelrigg. 

• Ved utsprengning av Gjønnestunnelen drives begge løp samtidig fra Strand og Gjønnes, dvs. at 

man må ha 4 stuffer i drift samtidig. 

• Ved bygging av Stabekklokket hvor en bygger ett løp om gangen, benyttes to støpevogner (en i 

hver ende) for å korte ned byggetiden tilstrekkelig. 

17.2 Byggetid 

Med forutsetningene ovenfor blir total byggetid omtrent 6 år og 4 måneder målt fra oppstart av entre-

prise E101 forberedende arbeider. Fra første hovedomlegging av E18 til Høviktunnelen åpner går det ca. 

4 år. 

 

 

17.3 Varighet av de ulike anleggsarbeidene 

De ulike delene av veganlegget åpnes for trafikk etter hvert som de blir ferdige. Tid fra anleggsarbeidene 

starter og fram til de de viktigste milepelene, er anslagsvis som angitt nedenfor, se også figuren: 

 

Den første mindre omleggingen av E18 (ved Oksenøy-

veien) 4 mnd 

E18 flyttes til ny provisorisk trasé 1 år 

Trafikk på E18 settes på i vestgående løp i Høviktun-

nelen 4 år 3 mnd 

E18 går under Stabekklokket i begge retninger 4 år 7 mnd 

E18 settes på i østgående løp i Høviktunnelen 5 år 2 mnd 

Trafikk settes på Gjønnestunnelen 5 år 6 mnd 

Trafikk settes på lokalveg på Stabekk og Vestre Lenke 5 år 

Fornebukrysset, Sandviksveien, lokalvegen Strand-

Ramstadsletta og resten av anlegget åpnes 6 år 4 mnd 
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