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FORMINGSVEILEDER

E18 LYSAKER - RAMSTADSLETTA MED
TVERRFORBINDELSE FORNEBU - GJØNNES

FORORD

Statens vegvesen Region Øst har utarbeidet
forslag til teknisk plan og reguleringsplan med
bestemmelser for E18-korridoren Lysaker –
Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes –
Fornebu.
Reguleringsplanen er utarbeidet med bakgrunn
i Kommunedelplan med konsekvensutredning
for E18 Lysaker – Slependen, vedtatt i Bærum
kommune juni 2014. Prosjektet inngår som
en del av Vestkorridor-prosjektet med bl.a.
ny E18 fra Oslo til Asker. Kommunedelplanen
Lysaker – Slependen omfattet teknisk plan med
konsekvensanalyse datert april 2013.
Grunnlaget for reguleringsplanen er presentert i
følgende rapporter:
• Planbeskrivelsen
• Reguleringsbestemmelser
• Plankart
• Illustrasjonsplan, A3 (tegninger og illustrasjoner)
• Kortversjon
• Brosjyre
• Temanotater

En konsulentgruppe med Dr. Ing. A. AasJakobsen AS som hovedkonsulent har bistått
Statens vegvesen Region øst. Snorre Slapgård er
oppdragsansvarlig for konsulentgruppen.
Foreliggende formingsveileder for E18
Vestkorridoren beskriver og gir et ambisjonsnivå
for fremtidig formgiving av transportårer,
konstruksjoner og landskap i utvikling av E18
vestover fra Framnes i Oslo til Drengsrud i Asker.
Formingsveilederen skal bidra til at vi får en
enhetlig utforming og gjennomtenkte løsninger
på det som bygges. Det er et mål å lage et
attraktivt anlegg med god kvalitet som utnytter
stedskvalitetene og bidrar til at flere foretrekker
å gå, sykle og reise kollektivt. Temanotatet er
utarbeidet av Grindaker AS. Christina Sæter har
vært hovedforfatter, Harald A. Olsen har vært
fagansvarlig.
Oslo, mai 2016

Alle dokumentene er utarbeidet i regi av Statens
vegvesen Region øst med Knut Gløersen som
prosjektleder.
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DEL 1 INNLEDNING
...gir en kort beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
strekningsbeskrivelse og målsetting med
formingsveilederen

Kraftig vegetasjon langs dagens E18 skaper
grønne korridorer og landskapsrom

FORMÅL MED
FORMINGSVEILEDEREN

MÅLGRUPPE

OVERORDNEDE FØRINGER

Formingsveilederen er en overordnet veileder som
skal bidra til god formgiving av transportårer med
konstruksjoner og sideterreng på vegstrekningen.
Formingsveilederen er basert på, og er derfor et
supplement til Statens vegvesens normaler og
retningslinjer.

Formingsveilederen skal gi prosjektledelsen og alle
prosjekterende kunnskap om hva som er viktig
å vektlegge med hensyn til utforming av veg,
sideterreng og elementer på E18 Vestkorridoren.

Følgende overordnede føringer er lagt til grunn for
arbeidet med formingsveilederen:

Formålet med veilederen er først og fremst
å være et arbeidsredskap som benyttes
i detaljplanleggingen av veganlegget.
Formingsveilederen skal gjennom sine prinsipper
for løsninger sikre et vakkert og helhetlig
veganlegg med en solid og god standard.

Formingsveilederen skal være et tidsbesparende
arbeidsverktøy for prosjekterende i alle planfaser.
All prosjektering skal utføres som et tverrfaglig
samarbeid der alle relevante fagtemaer er
representert.
Formingsveilederen skal også benyttes som
arbeidsverktøy i anleggsperioden og ved senere
drift og vedlikehold av vegstrekningen.

En slik standard vil også medvirke til effektiv drift
og vedlikehold og dermed lite forstyrrelser for
trafikken.

•

Flere foretrekker å gå, sykle og reise kollektivt
som følge av hvordan vi utformer våre
anlegg.

•

Statens vegvesen skal lage anlegg med varig
god kvalitet som kan driftes og vedlikeholdes
på en forsvarlig måte.

•

Stedskvaliteter skal utnyttes for å tilføre
prosjekter merverdi.
(Utdrag fra Arkitekturstrategi for Statens vegvesen)

•

ARKITEKTURSTRATEGI FOR STATENS VEGVESEN

•

NASJONAL GÅSTRATEGI

•

NASJONAL SYKKELSTRATEGI 2014-2023.

•

KOMMUNEDELPLAN E18 FRA LYSAKER TIL
SLEPENDEN

•

ESTETISKE RETNINGSLINJER FOR BÆRUM
KOMMUNE (1997)

•

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 - 2030

•

NASJONAL TRANSPORTPLAN

•

PROSJEKTMÅL FOR REGULERINGSPLAN E18
LYSAKER-RAMSTADSLETTA

Trafikkvekst skal tas med kollektiv,
sykkel og gange.
(Utdrag fra Nasjonal transportplan)

•

Det skal være attraktivt å gå for alle

•

Flere skal gå mer.

		

(Utdrag fra Nasjonal gåstrategi)

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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OPPBYGGING AV
FORMINGSVEILEDEREN

PROSEDYRE VED REVISJON
OG FRAVIK

Veilederen er bygd opp som et kortfattet
arbeidsredskap/oppslagsverk som gir prinsippielle
løsninger for utforming av veg, sideterreng og
elementer. Veilederen er inndelt i følgende deler:

Formingsveilederen har status som et internt
styringsdokument. Det er et tverrfaglig dokument
og endringer eller fravik skal avklares med aktuell
fagressurs i samarbeid med fagressurs landskap
og godkjennes av prosjektleder.

DEL 1 INNLEDNING
Gir en kort beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
strekningsbeskrivelse og målsetting for
formgivning.
DEL 2 OPPLEVELSESKVALITETER
Beskriver trafikantens opplevelse med fokus på
hvordan strekningen kan utformes for å skape
variasjon og stimuli samtidig som vegsystemet
skal ha en egen identitet og være lett lesbart.
Del 2 tar også for seg opplevelse av veganlegget
fra omgivelsene.

Veilederen videreføres med ytterligere detaljering
i senere planfaser og driftsfasen. Arbeidet skal
organiseres som en tverrfaglig temagruppe
med deltagelse av landskapsarkitekt/arkitekt og
godkjennes av prosjektets ledelse.

BEGREPSAVKLARING
•

KAN: Ordet benyttes når løsninger for
utforming og materialer ikke er endelig
avklart, og det er behov for ytterligere arbeid
i neste prosjektfase for å finne optimale
løsninger.

•

SKAL: Ordet benyttes når løsninger for
utforming og materialer er endelig fastlagt i
teknisk plan.

For nye parseller videreføres prinsipper som er
avklart i dette dokumentet.

DEL 3 VEGUTFORMING
Beskriver valgt formspråk og viser anbefalte
utformingsprinsipper for felleselementer samt for
de ulike vegkategoriene: E18, lokalveg, bussveg,
hovedsykkelveg og gang- og sykkelveger.
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VESTKORRIDOREN E18 FRAMNES - ASKER
Formingsveilederen er utarbeidet for delparsellen
Lysaker - Ramstadsletta, men skal i tillegg
legge føringer for helheten i prosjektet E18
Vestkorridoren, fra Framnes til Asker. Prinsipper
i formingsveilederen skal således videreføres i
egne formingsveiledere ved videre planlegging og
bygging i kommende parseller.

AKERSHUS
OSLO
ER

Videreføring av formingsprinsippene skal sikre
en helhetlig og god utforming ved fremtidige
prosjekter langs E18.

TA
SLET

STAD
RAM

Framnes

Sandvika

Lysaker stasjonsområde er et eget prosjekt og
føringer for dette er i liten grad omtalt i denne
formingsveilederen.
Vestre lenke fra Oksenøyveien og sørover skal
utformes i samsvar med formingsveiledere for
Fornebu.

AK
- LYS

Asker

Oversiktskart Vestkorridoren E18. Parsellen Lysaker - Ramstadsletta markert med oransje.
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BAKGRUNN - PROSJEKTET

Kommunedelplan for ny E18 Lysaker - Slependen
ble vedtatt 18. juni 2014 av kommunestyret i
Bærum kommune. E18 Lysaker - Ramstadsletta er
første etappe i utbyggingen av Vestkorridoren.
Med utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan i
Bærum skal det utarbeides reguleringsplan for
strekningen E18 Lysaker - Ramstadsletta, med
tilhørende tverrforbindelser.

Langs Vestkorridoren er det et
behov for:
•

Å øke kollektivandelen

•

Bedre framkommeligheten på vegnettet,
spesielt for næringstransport.

•

Redusere miljøbelastningen på omgivelsene

•

Tilrettelegge for framkommelighet og
sikkerhet for sykkeltransport og gangtrafikk.

Prosjektet innebærer:
•

Ny 5 km E18 med seks felt i tunnel og veg i
dagen. 70 % av vegen skal gå i tunnel.

•

Ny hovedlokalveg Strand - Høvik.

•

Egen separat bussveg som skal gå uavhengig
av annen trafikk.

•

Ny hovedsykkelveg - separat fra annen trafikk.

•

Tverrforbindelse Gjønnes - Strand med fire felt
i tunnel, Bærumsdiagonalen.

•

Ny forbindelse fra E18 til Fornebu, Vestre
lenke.

8
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STREKNINGSBESKRIVELSE
Lysaker
Området preges av tett, moderne kontorbebyggelse
og tunge, komplekse samferdselsanlegg i
flere plan. Lysakerelva, parkområdene ved
Sollerudstranda og utsikten til Lysakerfjorden er
viktige blågrønne kvaliteter i et område med mye
harde og “grå” flater.

Fornebukrysset og Professor Kohts vei
v/Tjernsmyr
Fornebukrysset er et komplekst planskilt
motorvegkryss med ramper og brukonstruksjoner
i betong og med mye mellomareal med bl.a.
frodig trevegetasjon som gir et grønt preg. Store
kontorbygg ligger på begge sider av E18.
Professor Kohts vei preges av grønne omgivelser
med tett løvskog på Tjernsmyr i sør, og en
skogkledt skrent opp mot villaområdet, Myra, i
nord.

Holtekilen, Vestre lenke - Fornebu
Nordsiden av E18 preges i dag av lavereliggende
rekkehusbebyggelse med mye frodig vegetasjon
langs vegen. Delstrekningen avsluttes med
kontorbygg i hver ende. Sør for E18 er det et
villaområde helt i øst og en del næringsarealer
under avvikling innerst i Holtekilen. Videre vestover
ligger en høyde med lavblokker og rekkehus i
Michelets vei med en skogkledt skrent ned mot
E18, og flere kontorbygg helt i vest.

10
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Holtet - Høvik

Høvik

Ramstadsletta

E18 ligger i en rett korridor med villabebyggelse
og frodig trevegetasjon på begge sider. Vegen
ligger delvis i skjæring med høye murer opp mot
boligområdene. Støyskjermer av varierende kvalitet
strekker seg langs begge sider av E18. Flere
særpregede og iøyenfallende trevillaer ligger på
høydene nord og syd for vegen vest for Holtet.

Nord for E18 ligger Drammensbanen med nye
Høvik stasjon og med villabebyggelse på høyden
videre nordover. Sør for E18 ligger Høvik sentrum
med forretnings- og kontorbygg langs vegen og
villabebyggelse på høydedraget videre sørover. På
en kolle helt i vest ligger den karakteristiske Høvik
kirke delvis gjemt av løvtrevegetasjon.

Nord for E18 i øst ligger villlabebyggelse som går
over i lave næringsbygg mot vest. Videre vestover
ligger et rekkehusområde før villabebyggelsen tar
over igjen mot Blommenholm. Sør for E18 preges
området av villabebyggelse bortsett fra et område
med større næringsbygg og grøntarealer helt i øst.
Vestre del har tett trevegetasjon på begge sider av
vegen mens man i øst har utsyn mot høydedrag
med trebevokste villahager både mot nord og syd.
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Utsikt mot Lysakerfjorden

Steinbru ved Lysaker

Bru i Fornebukrysset. Foto: Google Streetview

E18 sett fra Lysaker mot Fornebukrysset
Foto:Arne Flothyl, Statens vegvesen

E18 S

Cisco bygget

Fornebukrysset

P
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Strand-Høvik. Foto:Arne Flothyl, Statens vegvesen

Professor Kohts vei v/Tjernsmyr

1 INNLEDNING

Gangbru ved Strand
E18 ved Høvik. Foto: Arne Flothyl, Statens vegvesen
Mur og vegetasjon langs E18 mot Kveldsro terrasse

Høvik kirke

Refleksbil - Ramstadsletta. Foto: Karl Braanaas

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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Gjønnes
Gjønnes ligger i nordenden av Bærumsdiagonalen
omtrent en km fra resten av planområdet,
og omtales derfor for seg selv. Gjønnes er et
sammensatt område med villaområder sør for
Bærumsveien, skole, idrettshall og T-banestasjon
med parkering nord for Bærumsveien.
Rundkjøringen i Bærumsveien er sentral i området,
og er omkranset av skjæringer og frodige
grøntområder.

Ramstadsletta

Lysaker

Gjønnes sett i sammenheng med parsellen Lysaker - Ramstadsletta.

Bærumsdiagonalen
til Strand

Gangbru ved Gjønnes skal bevares.
Foto: Arne Flothyl, Statens vegvesen.

Rundkjøring ved Gjønnes sett mot Gjønnesjordet.
Foto: Arne Flothyl, Statens vegvesen.

Kartet over viser planlagt lokalveg og rundkjøringer på
Gjønnes.
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Samlet områdekarakter
Parsellen Lysaker – Ramstadsletta går igjennom
områder som varierer fra tett by til forstadsmessig
nærings- og villabebyggelse. E18 er i dag en tung
barriere, og omkringliggende bebyggelse har
tilpasset seg dette og “vender ryggen” mot vegen.
Samtidig gir små skogholt, trebevokste koller
innimellom bebyggelsen, og stedvise utsyn mot
fjorden og åsene rundt indre Oslofjord en nærhet
til naturen. Veganlegget fremstår som en grønn
korridor med kraftig vegetasjon langsmed og
imellom vegene.
Forstøtningsmurer forblendet med rødlig granitt i
polygonmønster er et gjennomgående element for
hele strekningen.

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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DEL 2 REISEOPPLEVELSE/
OPPLEVELSESKVALITETER
... beskriver hvordan strekningen kan utformes for å skape variasjon og stimuli,
samtidig som vegsystemet skal ha en egen identitet og være lett lesbart. Omtaler
også hvordan veganlegget oppleves fra omgivelsene.

Frodig vegetasjon langs E18 skaper en positiv
opplevelse for reisende, og for omgivelsene.
Som her ved Riiser-Larsens vei, Stabekk.

REISEOPPLEVELSE
Reiseopplevelse handler om å skape opplevelser
som beriker reisen for alle trafikkantgrupper både gående, syklende, kjørende og passasjerer
- og kan defineres som den reisendes opplevelse
av omgivelsene sett fra vegen. Å skape en god
reiseopplevelse er viktig for at flere skal foretrekke
å gå, sykle og reise kollektivt.

Landskapet

Vegen

“Trafikantens opplevelse” er en vurdering av
eksisterende kvaliteter, samt muligheter for å
tilføye nye stimuli av en veg. Begrepet knyttes til
opplevelse, men også til trafikksikkerhet gjennom
at monotoni og fare for tretthet reduseres.

Mye av oppevelseskvalitetene for de reisende
finnes i landskapet, bygningene og livet som
befinner seg på utsiden av selve veganlegget.
Langs Vestkorridoren vil den positive
reiseopplevelsen først og fremst utgjøres av:

Veganlegget bør, i tillegg til å begrense
sin negative innvirkning på nærmiljøet, gi
opplevelseskvaliteter tilbake til omgivelsene. Dette
er spesielt viktig i et tett befolket område som her.
I prosjektet skal det søkes etter løsninger hvor
samspillseffekten mellom god reiseopplevelse
og trafikksikkerhet utnyttes til det beste for
trafikanter og fastboende. Dette gjøres gjennom:

•

Selve veganlegget med bruer, støttemurer,
støyskjermer, tunnelportaler, beplantning med
mer, er en betydelig del av reiseopplevelsen
i tillegg til å være vegens ansikt utad. Alle
vegkategoriene skal ha et godt gjennomgående
kvalitetsinntrykk, samtidig som enkelte elementer/
områder kan skille seg ut og tilføyes noe ekstra.
Bussveg, sykkel- og gangveg skal prioriteres og
gis egenskaper og kvaliteter slik at flere velger
dette som fremkomstmiddel.
En gjennomgående beplantning i og langs
vegen er en viktig del av dette, og med god
vegetasjonsbruk kan en også gi omgivelsene en
mer positiv opplevelse av veganlegget.

•
•

•

•

å skape et attraktivt nettverk for gående,
syklende og kollektivreisende.
å skape et oversiktlig og lett lesbart
trafikkbilde som gir god sikkerhet og
framkommelighet.
å gi variert utsyn til landskap og landemerker
samt konstruksjoner, vegetasjon og kunst som
en integrert del av veganlegget.
å minske barriereeffekten E18 har gjennom
området og gjøre vegenanlegget minst mulig
dominerende i omgivelsene.

•

•

•

stor og frodig trevegetasjon tett på vegen som
gir opplevelsen av å reise igjennom en grønn
korridor.
eldre villabebyggelsen i frodige hager og
stedvis særpreget og iøyenfallende arkitektur
som fungerer som små landemerker.
stedvis utsikt til fjorden og åsene omkring,
som gir nærhet til naturen og referensepunter
til det store landskapsrommet rundt Oslofjorden.
Næring/kontorbygg med varierende arkitektur.

Det er hovedsaklig reisende langs lokalveger,
bussveg, hovedsykkelveg og gangveger som
får oppleve kvalitetene som nevnt over. 70 % av
E18 skal gå i tunnel, og opplevelseskavlitetene
for de reisende på E18 vil stort sett ligge i selve
veganlegget.

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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OPPLEVELSESKVALITETER
Eksisterende positive opplevelseskvaliteter langs
strekningen videreføres og nye muligheter for
reiseopplevelse tilføres ved bruk av frodig og
vakker vegetasjon, konstruksjoner med høy
arkitektonisk kvalitet og moderne vegkunst.
1. Lysaker
Fjorden, den bevaringsverdige steinbrua på
Drammensbanen og Lysakerelva er tydelige,
positive elementer som må integreres best mulig
i opplevelsen av det nye veganlegget. Steinbru
og gangforbindelse under brukonstruksjon bør
være attraktiv for myke trafikanter. Underside
av steinbru kan lyssettes for å skape en positiv
opplevelse og bedre trygghetsfølelse for syklende
og gående.

2. Fornebukrysset
Eksisterende kryssutforming med frodig sideareal
og kjørebru med høy arkitektonisk kvalitet, kan
forsterkes med nyplanting der det bygges nye
konstruksjoner og ramper. Lyssetting av brua
vurderes.

4. Høvik kirke
Kirken skal videreføres som et av de best synlige
og mest karakteristiske landemerkene på
strekningen gjennom å utnytte gode siktlinjer,
samt fjerning av yngre løvtrevegetasjon og
eventuelt bedret lyssetting.

3. Holdeplass og kryssområde
Holdeplass og kryssområde utgjør et knutepunkt
som skal tilføres noe ekstra. En plan- og
designkonkurranse for identitetsskapende
felleselementer for sykkelekspressveger i
Osloområdet bør vurderes som virkemiddel.

5. Vegkunst, Ramstadsletta
Eksisterende kunstverk “Refleksbil” på støyskjerm
ved Ramstadsletta er et godt eksempel på
moderne vegkunst i Norge, og et etablert
landemerke som er vernet. Refleksbilen vil få ny
plassering innenfor planområdet i samråd med
kunstner, og vil fortsette å gi en positiv opplevelse
for reisende langs E18. Aktuell plassering er på
mur øst for Stabekklokket.

3
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6. Støyskjerm, Ramstadsletta
Støyskjerm i kombinasjon med portaler for skilt
og annet vegutstyr kan danne et moderne og
særpreget vegrom i dagsonen på Ramstadsletta.
Vegetasjon benyttes på utsiden av støyskjermen
for å gi et frodig og dempet uttrykk fra
omgivelsene, særlig for syklende, gående og
bussreisende.
7. Tunnelutsmykking
Høviktunnelen og Bærumsdiagonalen kan gi rom
for opplevelse ved bruk av lyssetting eller andre
utsmykkingselementer.

Tunnelportal
Tunnelportaler ved Strandlokket skal fremheves
og utgjøre et landemerke som vil skape en positiv
opplevelse for reisende langs E18, og de som ser
portalene fra omgivelsene.

Brukonstruksjon
Gangbru ved Ramstadsletta skal utfomes med
vegetasjon, når midlertidig busstrafikk på brua er
avviklet.

7

Nye opplevelseskvaliteter
Eksisterende opplevelseskvaliteter
Eksisterende kvalitet - vurderes forbedret
Særpreget og iøyenfallende villabebyggelse

6
4
7

Tegnforklaring

4

6
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Norra lanken - Stockholm

Luftetårn, Norra Lanken. Foto: Mikael Ullén

Hudson River Greenway - New York

Bybanestopp - Bergen. Foto: Jørgen Blitzner

Cykelslangen, København. Foto: Rasmus Hjortshøj

Sykkelveg, Frognerstranda
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2 REISEEOPPLEVELSE

Melbourne, Australia. Foto: Arne Flothyl, Statens vegvesen

Sykkelveg, Lisboa. Foto: Joao Silveira Ramos

Bybanen, Bergen: HC Gilje, Flickr

Undergang, Veitvet. Foto: viggolund.no

George Washington Memorial Parkway,
Washington. Foto: Mario Ortiz

Bildene skal inspire og viser gode
eksempler for reiseopplevelse.
High Line, New York

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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DEL 3 VEGUTFORMING
... beskriver ønsket formspråk, materialbruk og viser anbefalte
utformingsprinsipper for felleselementer, samt for de enkelte
vegkategoriene E18, lokalveg, bussveg og hovedsykkelveg. Temaet
felleselementer tar for seg prinsipper for utforming som er felles for alle
vegkategoriene i prosjektet.

Klatreplanter i kombinasjon med
betongmur bidrar til et frodig uttrykk

FORMSPRÅK
Formspråk, materialbruk og fargepalett skal
ha forankring i eksisterende kvaliteter og
områdekarakter, men samtidig ha et moderne
uttrykk som er typisk for vår tid.
Prosjektet innebærer et komplekst veganlegg med
ulike vegkategorier som hver for seg fordrer egne
uttrykk. Formspråket som brukes i veganlegget
vil dermed ha ulike dialekter som varierer både på
langs og på tvers av korridoren. Denne variasjonen
vil følge av vegkategorier, områdekarakter og
elementenes avstand fra veglinja.
I all formgiving skal det legges vekt på å skape
gode omgivelser og trygghet for brukere til
fots og på sykkel, samt reisende med kollektive
transportmidler. Gode og attraktive omgivelser vil
medvirke til at flere går, sykler og reiser kollektivt.

E18

LOKALVEG OG GANGVEG

Målet om å skape et moderne fremtidsrettet
anlegg tilsier et rasjonelt, urbant og stramt
formspråk langs E18. Formspråket innebærer
enkle og rene linjer som skal skape et nedtonet,
lettlest og funksjonelt vegsystem.

Lokalveg og gang- og sykkelveger forholder
seg til landskapet i mye større grad enn de
øvrige vegkategoriene og skal primært ha et
formspråk som henter inspirasjon fra eksisterende
områdekarakter. Dette innebærer også bruk av
vegetasjon som skaper et organisk uttrykk med
myke kurver og frie former/linjer.

BUSSVEG, HOVEDSYKKELVEG
Buss- og hovedsykkelveg skal ha et stramt
og prioritert uttrykk, for å skape en effektiv
transportåre. Samtidig skal vegkategoriene
utformes med inspirasjon fra eksisterende
områdekarakter. En slik utforming skal gjøre det
enkelt og attraktivt å sykle og reise kollektivt.

Der en ønsker et mer urbant preg kan det stramme
og organiske formspråket kombineres.
Bruk av vegetasjon i frie eller organiserte
former skal gjøre det mer attraktivt for alle
trafikantgrupper og brukere av området.

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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MATERIALBRUK

Materialbruken skal ta utgangspunkt i prosjektets
formspråk. Det betyr en kombinasjon av
eksisterende materialer og kvaliteter, og materialer
som underbygger et nytt, moderne og urbant
formspråk. Vegkategoriene skal ha en individuell,
gjenkjennbar designprofil og materialbruk.
Detaljering, valg av materialer ved bussveg med
holdeplasser samt sykkelveg, skal prioriteres slik
at disse elementene gjøres attraktive for å nå
målene om at flere skal benytte kollektiv transport,
sykle og gå. Materialer med gjennomgående god
kvalitet skal være en identitet for prosjektet.
EKSISTERENDE MATERIALER
Eksisterende materialer og kvaliteter som ønskes
videreført i prosjektet er blant annet:
•
•
•
•

Frodig vegetasjon
Forblendete forstøtningsmurer mot
ytterområder
Treskjermer langs villabebyggelse der dette er
naturlig
Betongmurer med tekstur

a. Treskjerm.
b. Frodig vegetasjon.
c. Skifer-mur ved Lysaker.
d. Forblendet forstøtningsmur med rød
granitt.
e. Betongmur med tekstur i
kombinasjon med villvin, Proffessor
Kohts vei.

a
b

c
d
e
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NYE MATERIALER
Et moderne og urbant formspråk innebærer også
bruk av harde, robuste og varige materialer.
Følgende materialer bygger opp om et moderne
forspråk:
•
•
•
•
•

Betong i tyngre og komplekse konstruksjoner
Kantstein i granitt
Galvanisert og lakkert stål
Glass
Markbetong eller granittplater i rabatter

HOLDBARHET, BÆREKRAFT OG MILJØ
Anlegget skal utformes med materialer og
beplantning som er holdbart over tid, og som kan
eldes uten at uttrykket forringes. Estetikk, miljø,
drift og vedlikehold skal legges til grunn i valg av
produkter og materialer.

a. Holdeplass med 		
glassflater i Bjørvika.
b. Betong i kombinasjon med
klatreplante, Nationaltheatret
stasjon.
c. Granittplater Dag
Hammarskjølds vei, Ring 3.
d. Granittplater i rundkjøring.
Foto: Formingsveileder E16
Hamang-Skaret.
e. Betong i kombinasjon med
corten-stål skaper god kontrast.
f. Pulverlakkerte stålprodukter
skal ha fargekode: RAL 7026.

a
b
c

d
e
f
FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN

25

FELLES UTFORMING

Konstruksjoner
Felles for alle konstruksjoner er overordnet krav
om enkelhet og teknisk/økonomisk optimale
løsninger. Ulike konstruksjoner og elementer føyes
enten sammen i et sømløst, helhetlig design eller
mot hverandre med presise og gjennomtenkte
avslutninger og overganger. Kombinerte løsninger
hvor konstruksjoner og teknisk utstyr settes, vil
kunne minske kostnader og plassbehov og heve
det estetiske inntrykket av anlegget.

MURER
Nivåforskjeller skal løses med konstruksjoner av god
teknisk, estetisk og funksjonell kvalitet og med en
helhetlig utforming
Som følge av eksisterende bebyggelse, lite
tilgjengelige arealer og høye grunnkostnader langs
E18 er det i utgangspunktet ønskelig å begrense
korridorens totale profilbredde. Nivåforskjeller må
derfor i stor grad tas opp med murer og i mindre
grad med naturlige skråninger.

Murer vil være et fremtredende arkitektonisk
element i vegbildet, og skal ha en god utforming
med høy kvalitet som er tilpasset ønsket
formspråk.
Alle murer i tilknytning til veganlegget skal bygges
i betong. I enkelte områder kan murer utformes
med forblending av naturstein for å videreføre
områdekarakteren langs strekningen. Lave murer
av naturstein kan også benyttes.
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Murer utføres etter følgende
hovedprinsipper
•

Murer skal generelt ha gjennomgående
kurvatur på langs av vegkorridoren.
Horisontale og vertikale sprang skal vurderes
nøye opp mot det estetiske uttrykket generelt,
og til trafikantenes opplevelse spesielt.

•

Murer skal ha maksimal helning 10:1.

•

Støttemurer skal bygges som plasstøpte murer
av betong. Noen murer kan ha bearbeidet
betongoverflate med innlagte matriser i
forskalingen for å oppnå skyggevirkning og gi
overflaten tekstur.

•

Enkelte murer i ytterområder kan forblendes
med rød granitt på samme måte som
eksisterende murer.

•

Murer på Lysaker skal delvis være i betong og
delvis være forblendet med skifer av samme
kvalitet og utførelse som eksisterende murer.

•

Små nivåforskjeller på inntil 0,5/1 meter kan
løses med natursteinsmurer.

•

Murer i området langs Vestre lenke, syd for
Oksenøyveien, utføres etter samme prinsipper
og med samme mørke betongfarge og
overflate som eksisterende murer i øvrige
veganlegg på Fornebu.

God overgang mellom murkonstruksjon og terreng. Eksempel
fra Fornebu.

Mur med klatreplanter gir et grønt inntrykk. Eksempel fra
København. Foto: Arne Flothyl, Statens vegvesen.

God overgang mellom murkonstruksjon og terreng. Eksempel fra E18 Drammen. Foto: Google streetview.

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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FELLES UTFORMING
TUNNELER
Tunneler skal ha et lyst og rent preg
og et moderne uttrykk
Portalområde
Tunnelportaler skal ha en tiltalende utforming
og gi en arkitektonisk god overgang fra veg og
sideterreng til tunnel. Portalene skal utformes
med et diskret og gjennomgående formspråk som
sikrer et helhetlig kvalitetsinntrykk gjennom hele
vegstrekningen. En diskret utforming innebærer
at portalområdet får et dempet uttrykk og god
sammenheng med tilgrensende murer og andre
konstruksjoner.

Tunnelportaler for E18 ligger alle som avslutning
av tunneler med rektangulært tverrsnitt.
Portalene mot øst (Stabekktunnelen) og vest
(Høvik/Ramstad) bygges som en gjennomgående
brem over begge løp og midtdeler. Bremmen
bygges som en fortsettelse av tunneltaket som
knekkes opp i en vinkel i forhold til kjørebanen.
Løsningen forstørrer tunnelåpningene i
perspektivet, binder sammen åpningene og gir
et samlet, ryddig og rolig inntrykk sett i E18´s
lengdeperspektiv. Bremmen gir også visuell leding
inn og ut av tunnelen.

På strekningen mellom Stabekklokket og
Strandlokket ligger portalene i en formmessig
sammenheng med bru over midtdeler i E18.
Denne brua krager ut fra vegg i midtdeler og
ut over E18´s indre felt som en himling. Videre
går brua inn mot, og kobles til, portalen for E18
i begge ender. Portalene oppfattes derfor ikke
som frittliggende, selvstendige portaler, men som
en sammenhengende del av omkringliggende
konstruksjoner. Strekningen oppleves heller ikke
som en dagsone, men heller som en “utlufting”
med rampepåkobling på en tunnel fra Stabekk til
Høvik.
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Overflater - vegg og himling

Materialbruk forøvrig

Belysning

Alle tunneler og kulverter vil ha betongoverflater.
For tunneler er det prinsipielt to alternativer for
vann- og frostsikring:
- Prefabrikkerte, frittstående betonghvelv
- Membranisolert utstøpning

Tunneler og kulverter skal ha lyse vegger for å
gi et lyst og rent preg, og for å lette framtidig
renhold. Vegger kan utføres med følgende
overflater:

Tunneler og kulverter skal ha god belysning som
gir et lyst, sikkert og innbydende preg.
Det skal benyttes lyskilder med god
fargegjengivelse. Effektbelysning er først og
fremst aktuelt i lange tunneler og vurderes spesielt
for den enkelte tunnel. Opphengsystem skal være
dimensjonert for å tåle ekstra lysarmaturer til
effektbelysning.

Illustrasjon østre portal for Strandlokket.

Illustrasjon tunnelportal, Stabekklokket østre portal.

•

Platekledning (varighet og drift skal
vektlegges).
• Fliser med minimum størrelse 0,5m x 0,5m.
• Lys betong.
Elementer som bommer, skilt, lysmaster osv. skal
plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med
det visuelle uttrykket man ønsker å gi i tunneler
og kulverter samt i portalområdet. Hvis mulig,
integreres elementene i tunnelenes eller portalens
design og utforming.

Illustrasjon tunnel med lyse vegger.
Foto: Formingsveileder Harstadpakken.

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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FELLES UTFORMING
STØYSKJERMING
Støyskjermingstiltak skal utformes med høy kvalitet,
godt tilpasset omgivelsene.
Vegstrekningen E18 Lysaker – Ramstadsletta
går gjennom bebygde områder med lite
tilgjengelig sideareal til å dempe støy med
støyskjermingstiltak naturlig forankret i
landskapet. Løsning med støyskjerm er derfor
mest aktuell for strekningen. Eventuell etablering
av næringsbygg langs E18, vil redusere støy
for bakenforliggende boliger. Prinsipper for
støyskjerming som gjelder for alle vegkategorier
omtales i denne delen. Materialvalg og utforming
av støyskjermer beskrives nærmere under hver
vegkategori.
Mindre heving av sideterreng kan gi en effektiv og
visuelt mindre dominerende støyskjerming. For
E18 ved Ramstadsletta legges dette prinsippet til
grunn.

Støyskjerm Nedre Kalbakkvei. Foto: Kjersti Nummedal Røise,
Statens vegvesen.

Skjermer
•

Skjermene skal ha et dempet visuelt uttrykk,
og skal samsvare med ønsket formspråk.
Unntaksvis får støyskjermer ved Ramstadsletta
en spesiell utforming for å tilfredsstille krav til
støy, samt for å unngå monotoni.

•

Lokale tilpasninger for utforming og
materialbruk benyttes der det inngår i en
helhet knyttet til bygninger og eventuelle
andre konstruksjoner.

•

Støyskjermer skal etableres med stabil
fundamentering for å unngå setningsskader
som fører til redusert dempingseffekt
og estetisk dårlige løsninger over tid.
Skjermene skal ha et godt design på begge
sider, også der baksiden vender ut mot gangog sykkelareal og bolig/næringsområder.

Detalj viser glasselement i overgang mellom støyskjerm og
mur, Nedre Kalbakkvei.
Foto: Kjersti Nummedal Røise, Statens vegvesen.

•

Ved valg av løsning må det legges vekt på å
redusere behovet for framtidig vedlikehold,
plass til deponering av snø og atkomst for drift
og vedlikehold.

•

Det er ønskelig at støyskjermer kombineres
med buskplanting og klatreplanter, men det
skal ikke plantes langs skjermene på marginale
arealer med dårlige vekstbetingelser.

•

I utvalgte områder benyttes transparente
materialer i skjermene for å ivareta sikt mot
omgivelsene.

•

Overganger til andre konstruksjoner skal være
gjennomtenkte og fremstå som godt integrerte
og koordinerte.

Støyskjerm i Italia. Tilsvarende løsning er aktuel ved
Ramstadsletta. Foto: autobrenneri.it.
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Støyskjerming langs vegtrasé

Lokal skjerming av eiendommer

Terrengformer og vegetasjon

•

Skjermen bør ligge så nær vegen eller
mottaker som mulig. Dette gir normalt best
støydempende effekt.

•

•

Støyskjerming med terrengformer foretrekkes
framfor skjermer der hvor arealet tillater det.

•

Linjeføringen på støyskjerm skal være
gjennomgående på langs av vegen og
samkjøres med veglinjen, eller øvrige
konstruksjoner.

•

Terrengformer og støyskjermer kan beplantes
for å kamuflere støykilden og støyskjermen
ytterligere.

•

Etablering av vegetasjon reduserer ikke
støynivå, men har en psykologisk effekt for
mennesker som oppfatter støy som mindre
påtrengende når de ikke ser støykilden.

Treskjerm ved Lysaker skole.
Foto: Arne Flothyl, Statens vegvesen.

•

Ved fasadetiltak som utskifting av vinduer,
ventiler og tilleggsisolering skal materialbruk
og utforming tilpasses bygningenes
opprinnelige arkitektur.
Ved lokale skjermingstiltak for utearealer
skal materialvalg, formspråk og fargebruk
vurderes og tilpasses til terreng, tomteforhold
og bebyggelse i hver enkelt situasjon. Samtidig
skal helheten for det aktuelle området ivaretas.

Treskjermer langs Bærumsveien er tilpasset omgivelsene og
harmonerer med bebyggelsen.

Støyskjerm i herdet glass, Bekkestua. Foto: Idekatalog for
støyskjermer, Statens vegvesen.
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FELLES UTFORMING
TEKNISKE BYGG
Det skal være tekniske bygg for alle tunnelene,
og de lengste tunnelene har bygg i hver ende.
Tekniske bygg er avhengig av å ligge nærmest
mulig tunnelportalåpninger.
Transformatordel av bygget stiller spesifikke krav
til adkomst av større kjøretøy med mulighet for
inn- og utheising av tunge transformatorer, og er
bestemmende for atkomstforhold.
Tekniske bygg er langstrakte bygg i betong, typisk
størrelse 30 x 5 meter, som legges inn i stigende
terreng og omfylles med naturlig tilpassing mot
sideterreng. I frontfasade legges et utstikkende
tak i betong for å dekke over dørene og hindre
at atkomst inn i bygget blokkeres ved større
snøfall. Frontvegg i traforom utformes som en
heldekkende ventilerende persiennevegg i stål.
Persienneveggen skal males med fargekode RAL
7026, som også brukes i andre stålelementer i
prosjektet. Eventuelt benyttes rustfritt stål som
sandblåses/glassblåses.

Illustrasjon av fasade til teknisk bygg beliggende i terreng.

BRUER
Teknisk bygg for vestre portalsone i E18 på Høvik/
Ramstad er plassert oppe på taket av kulvert
for E18. Bygget er omfylt med masser som kan
beplantes og inngå i det grønne området rundt
portalen.

Prosjektet omfatter bruer i ulike kategorier veger;
lokalveger, bussveg, hovedsykkelveg og gangog sykkelveger. Det er et mål å vise gjennom
form og detaljering de ulike bruenes funksjon og
derigjennom oppnå god lesbarhet av vegsystemet.

Alt aktuelt og framtidig utstyr (kjølepumper,
antenner, belysning mm.) skal inngå i en helhetlig
utforming av tekniske bygg. Det avsettes areal for
eventuell ettermontering av utstyr og framtidig
rehabilitering.

Tekniske bygg skal plasseres inn i terreng for å gjøre byggene
mindre fremtredende.
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LUFTETÅRN
Luftetårn er aktuelt nær enden av de lengste
tunnelene på følgende steder:
• Strand: Nær portalen for østgående
Høviktunnel og sørgående Bærumsdiagonal.
• Ramstadsletta: Ved portal for vestgående
Høviktunnel.
• Gjønnes: Ved nordgående løp for
Bærumsdiagonalen.

Tårnene langs E18 vil være godt synlige fra
vegkorridorens sideareal. For bebyggelsen på
nordsiden vil de ligge i utsiktsektoren mot syd og
fjorden. På grunn av begrenset areal og tekniske
forutsetninger vil tårnene ha rektangeltverrsnitt
med den brede siden mot nord og syd. De
smalere endeflatene ligger mot lengdeaksen i
Vestkorridoren.

Tårnene har tverrsnitt 40 m2 for E18 og 25 m2 for
Bærumsdiagonalen.
Høyden bestemmes av høyde på nærliggende
bebyggelse, og vil typisk ligge på 15 - 20 meter
over terreng.

Detaljert utforming av luftetårnene er under
vurdering. Mulig oppbygging er et luftig stativ
av slanke stålprofil med innhengte, transparente
plater av polykarbonat type Hammerglass
eller tilsvarende. Løsningen gir tårn som ikke
kaster skarpe skygger, og oppleves å være lite
dominerende i omgivelsene.

Illustrasjon av luftetårn viser mulig oppbygging med stålstativ
og transparente plater.

Illustrasjon av luftetårn ved østre portal Strandlokket.
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FELLES UTFORMING
Veg- og gateutstyr
PRINSIPPER FOR BELYSNING
•

•
•

•
•

Det skal benyttes en enhetlig
mastetype/«mastefamilie» for hele
vegkorridoren.
Mastehøyde skal være gjennomgående for den
enkelte vegkategori. Se illustrasjon under.
Mastene skal ha en form som er ren og
rettvinklet. Mastetopp skal ikke føres over
utrigger til armatur.
Der det ligger til rette for to utriggere/
armaturer plasseres disse på samme mast.
Strekkbelysning kan benyttes for å spare antall
master og dermed et roligere vegbilde.

Lysmast E18

Lysmast bussveg og lokalveg

Lysmast hovedsykkelveg
og gang- og sykkelveg
34
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Terrengbehandling
•

Fyllingsskråninger skal utføres med maksimal
helning 1:2. Avstand fra rekkverk til
fyllingstopp er 0,75 m for lokal- og gangveger,
og 1,00 m for E18 og hovedveger.

•

Grøft utformes med helning 1:3 for E18 og
hovedveger, og 1:4 for lokal og gang- og
sykkelveger.

•

Det benyttes grunne grøfter med bunnbredde
0,5 m.

•

Skulder mot kantstein utføres med fall på 10%.

•

Bergskjæringer tas ut med helning 10:1.

•

Der det er mulig skal skråninger ha en helning
og formgis på en slik måte at rekkverk unngås.

•

Skråningstopp og skråningsbunn skal avrundes
med jevn overgang til flatere terreng.

•

Overganger til eksisterende terreng skal alltid
formes på en mest mulig naturlig måte.

Jordskjæring E18 og lokalveger

Fylling E18 og lokalveger

Jordskjæring lokalveger, gangveger
og hovedsykkelveg

Fylling lokalveger, gangveger og
hovedsykkelveg

Bergskjæring uten krav til rekkverk
E18 og lokalveger

Bergskjæring lokalveger, gangveger
og hovedsykkelveg

Skulder mot kantstein E18 og
lokalveger

Skulder mot kantstein lokalveger,
gangveger og hovedsykkelveg

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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FELLES UTFORMING
Vegetasjon
Den grønne korridoren videreføres og forsterkes.
Vegetasjon skal benyttes for å integrere
veganlegget i landskapet og dempe uheldige
virkninger mellom veganlegget og omgivelsene.
EKSISTERENDE VEGETASJON
Etablert vegetasjon er viktig for kontinuitet og
identitet i landskapsbildet og for bevaring av
biologisk mangfold.

Følgende vegetasjonsprinsipper forsøkes
videreført

Sikring av eksisterende vegetasjon skal
gjennomføres på følgende måte

•

Vegetasjon langsmed E18 og andre veger i
planområdet som danner grønne korridorer.

•

•

Villvin som klatreplante på støyskjermer og
terrengmurer langs vegen.

•

Høystammede, gamle og skjeve furuer er
et karaktertrekk man legger merke til langs
E18 enten som store bestander eller som
enkelttrær i villabebyggelsen.

•

Store, gamle enkelttrær eller treklynger har
spesielt stor bevaringsverdi.

I planfasen må verdien av å bevare
eksisterende vegetasjon nær veganlegget veies
opp mot verdien av å utvide veganleggets
bredde for å anlegge grønne rabatter /
trerekker m.m.

•

Lokalisering av riggområder, anleggsveger og
andre anlegg i anleggsfasen må vurderes også
ut i fra hensyn til eksisterende vegetasjon.

•

Egne planer som viser områder hvor
eksisterende vegetasjon skal bevares, skal
utarbeides i regulering- og byggeplanfasen.
Som del av planene skal det lages egen riggog marksikringsplan, i tillegg til at sikring av

vegetasjon inngår i prosessbeskrivelsen. Ved
anleggsoppstart skal anleggspersonell ha
opplæring i vegetasjonsbevaring.
•

Eksisterende vegetasjon som skal bevares må
ha tilstrekkelig beskyttelse i anleggsperioden,
både kontraktsmessig og fysisk i form av
beskyttelsesgjerder m.m.

•

Bestander med uønsket vegetasjon må
lokaliseres, registreres og fjernes på egnet
måte.
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Kolle med frodig vegetasjon ved Strand.

Frodig vegetasjon langs E18.

Store rekker med løvtrær som skjermer bebyggelsen på
Stabekk fra E18.

Frodig vegetasjon langs Professor Kohts vei.

Store løvtrær ved Ramstadsletta som ønskes bevart.

Treklynge ved Høvik kirke gir et frodig inntrykk langs E18.

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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VEGETASJONSBRUK I DET NYE ANLEGGET
Etablering av ny vegetasjon baseres på
videreføring av eksisterende vegetasjonsprinsipper
med frodighet og organiske former, samt
innføring av nye vegetasjonsprinsipper med
strammere utforming som samsvarer med et
moderne/urbant formspråk.

Prinsipper for etablering av ny vegetasjon
•

Generelt skal ny vegetasjon som etableres ha
en frivokst og naturlig form tilsvarende det
som kjennetegner området i dag. Grasbakke/
eng benyttes i utilgjengelige sidearealer.

•

I mer urbane områder skal det etableres
strekninger med trerekker med et mer
bymessig boulevardpreg, slik som mellom
Strand og Høvik. I slike områder kan man også
benytte klippet plen som legger til rette for
opphold.

•

Bestander av store løvtrær og furutrær
etableres på større, grønne sidearealer.

•

Langs gang- og sykkelveger og i områder
med mindre og roligere trafikk, som på lokk
og på bussholdeplasser, kan det brukes en
mer detaljrik og blomstrende vegetasjon. Eng,
blomstrende busker og stauder av lokal flora
fra det kalkrike miljøet rundt Oslofjorden kan
berike sykkelvegkanter, rundkjøringer og
andre grønne sidearealer.
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•

Ny vegetasjon skal kun etableres på
arealer og steder hvor den er sikret gode
vekstbetingelser. Det er bedre med ingen
vegetasjon enn vegetasjon som vantrives. Rett
valg av planteslag og bevisst tilrettelegging
kan gjøre det mulig å få inn vegetasjon også
der det tilsynelatende kan virke vanskelig.

•

På strekninger hvor bygninger langs vegen
dominerer og bryter opp den grønne
korridoren kan trær gi et grønt innslag langs
lange fasader og skape en grønn kontinuitet
langs vegen.

•

Det skal benyttes arter med god evne til å tåle
saltsprut og salt i jordsmonn.

•

Sedumdekke av lokale arter kan brukes i smale
rabatter, på toppen av natursteinsmurer, på
grunnlent mark og i fjellskjæringer. Sedum
krever lite vedlikehold og kan også benyttes i
midtrabatter og rundkjøringer hvor det ikke er
ønskelig med grøntarealer som krever jevnlig
vedlikehold. Sedum på begrensede områder
kan vurderes.

•

Drift og vedlikehold og atkomst for
driftspersonell skal hensyntas i utforming og
artsvalg.

Klatreplanter langs Bærumsveien gir frodige hager samtidig
som plantene vokser inn i vegrommet.

Prydgress langs sykkelveg, Frognerstranda.

Trerekker langs Ring 2, Oslo viser ønsket uttykk for lokalvegen
Strand- Høvik.

Eksempel på blomstrende vegetasjon, Bekkestua.

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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PRINSIPPER FOR VEGETASJONENS VEKSTBETINGELSER
Grønne rabatter
•

Rabatter < 2,0 m bør ha fast belegg i form av
betong eller granittplater.

•

Rabatter > 2,0 m kan ha gras/grasbakke eller
bunndekke.

•

Rabatter > 3,0 m kan ha busker

•

Rabatter > 4,0 m/ kan ha trær (uten at
det gjøres spesielle tiltak for å sikre nok
jordvolum).

Vegetasjon på betongdekke
•

Jordtykkelse for trær: ≥ 1,0 m (inkl. drenslag)

•

Jordtykkelse for buskfelt: > 0,7 m (inkl.
drenslag)

•

Jordtykkelse for gras: > 0,4 m (inkl. drenslag)

•

Jordtykkelse for sedumdekke: Vurderes i det
enkelte tilfelle.

0 - 2 meter

2 - 3 meter
3 - 4 meter

≥ 4 meter

Jordvolum ved etablering av trær
Trær må ha et jordvolum tilpasset ønsket framtidig
størrelse.
•

Kronediameter 6 m: 9-11 m³

•

Kronediameter 12 m: 20-26 m³

40

3 VEGUTFORMING

VALG AV VEGETASJON SETT I SAMMENHENG MED
ØKOLOGISK VIRKNING (POSITIV / NEGATIV)
•

Det skal primært brukes lokale arter i eng og
naturlike tre- og buskplantinger

•

Arter med stor, økologisk risiko skal ikke
benyttes.

•

Det skal ikke etableres vegetasjon som
har behov for særskilt vanning ut over
etableringsfasen. Spesielt utvalgte områder
kan ha høyere skjøtselsnivå, inkludert vanning.

•

Det skal primært benyttes planteprinsipper
hvor vegetasjonen vokser sammen i løpet av
etableringsfasen og deretter krever minimalt
vedlikehold.

VEGETASJON OG TRAFIKKSIKKERHET

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VEGETASJON

•

Vegetasjonsbruken skal ivareta gjeldende
siktkrav og andre sikkerhetsforhold i f.eks.
påkjøringsramper / kryss / avkjørsler / sykkelog gangkryssinger.

•

Vegetasjonen i veganlegget skal anlegges slik
at det er god tilgjengelighet og sikkerhet i
forbindelse med vedlikehold og skjøtsel.

•

Avfall fra trær (løv, frukt, greiner) skal vurderes
ved artsvalg for å ivareta sikkerhet for
brukerne og forholdet til drift og vedlikehold.

•

•

Vegetasjon kan brukes som skjerm mot
blending fra annen trafikk eller annen visuell
støy.

Det skal være mest mulig lavintensivt
vedlikehold av grøntarealer. Kun spesielt
utvalgte og konsentrerte områder kan ha et
mer intensivt vedlikehold. Dette er aktuelt
i områder nær kollektivknutepunkter,
sentrumsområder som Høvik og Lysaker og
langs gang- og sykkelveger.

•

Vegetasjon kan brukes for å skape visuelle
ledelinjer eller på annen måte styrke
vegsystemets lesbarhet.

•

Tilført vekstjord må ikke inneholde frø,
plantedeler eller røtter fra uønskede arter som
kan spre seg i grøntområdene.

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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Vann
Blå-grønne overvannsløsninger skal
benyttes der det er mulig
REGNBED
Åpne løsninger for overvannshåndtering kan
være både rimeligere og mer effektfulle enn
konvensjonelle løsninger.
Samtidig kan gode, åpne overvannsløsninger bidra
positivt til et mer variert landskapsbilde og til det
biologiske mangfoldet i form av et rikere planteog dyreliv.

Prinsipper for overvannshåndtering på strekningen
mellom Strandkrysset og Høvik sentrum
innbefatter regnbed og filtergrøfter i grønne
rabatter på hver side av lokalvegen .
Strekningen skal opparbeides som en boulevard
med brede, grønne siderabatter med gress og
trerekker.
Fra sin begynnelse i øst faller boulevarden jevnt
mot rundkjøringen ved Markalléen. Overvann ledes
fra lokalveg, bussveg og hovedsykkelveg og ut i
slake grøfter i siderabattene.

Kantstein skal ha vis, med gjennomslipp som leder
overvann ut i grøft. For hver 50 m utvides grøftene
til dypere regnbed i hele rabattens bredde og med
en lengde på 10m. Regnbedene får beplantning av
staude- og gressarter som vil fungere både som
en del av rensetiltaket og som en fin variasjon
i beplantningen langs boulevarden. Trær skal
plantes i skråning for å redusere påvirkning av salt
som vil samle seg i bunn av grøft.

Illustrasjon av regnbed langs strekningen Strand-Høvik.
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OVERVANNSBASSENG
I grøntdraget sydvest for Vestre lenke er det
planlagt et vått overvannsbasseng på ca. 700 m²
med åpen grøft videre ned til Holtekilen.
Overvannsbassenget vil framstå som en naturlik
dam mellom turvegen og den skogkledte skrenten
opp mot Fornebuplatået. Dammen plantes til
med naturlig kantvegetasjon og vannplanter
og vil framstå som et fint landskapselement i
grøntdraget.
Grøfta ned mot Holtekilen vil fungere som en
flombekk og vil være tørr i perioder. Den utformes
som en naturlig slyngende bekk med dypere
kulper hvor vann vil stå også i tørkeperioder.
Naturlig, variert randvegetasjon vil gjøre at bekken
vil framstå som et positivt landskapselement også
i perioder med liten eller ingen vannføring.

a. Regnbed langs veg, Portland. Foto: Iren
Piamonte Kristensen.
b. Bruk av prydgress i regnbed, Portland. Foto:
Iren Piamonte Kristensen.
c. Eksempel på overvannsbasseng Fornebu.
d. Regnbed langs veg, Portland. Foto: Iren
Piamonte Kristensen.
e. Regnbed i Klosterenga økologiboliger.

a
b
c

d
e
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FELLES UTFORMING
Rundkjøringer

Rundkjøringer skal være oversiktlige, med
en utforming som gir trafikantene en positiv
opplevelse

GENERELT

UTFORMING

Rundkjøringer er areal- og
oppmerksomhetskrevende, og de er viktige både
som visuelle og funksjonelle knutepunkter i
vegbildet. Rundkjøringene skal være oversiktlige
og ha en utforming som gir trafikantene en positiv
opplevelse.

•

•

•

•
•

•

Rundkjøringene skal ha en enhetlig utforming
og materialbruk gjennom hele parsellen, men
kan gis særpreg dersom områdets karakter
skal fremheves.
Det skal benyttes solide og enkle materialer.
Utforming av sentraløy skal vektlegges.
Trafikkøyer på vei inn mot rundkjøringen
skal også holde god kvalitet, og ha samme
materialbruk i kanter og belegg som
sentraløya.
Rundkjøringer skal være enhetlige i bruk av
kantstein og belegg i overkjørbart areal, men
kan ha varierende utforming av sentraløy.

•

•

•

Hovedmaterialer sentraløy: plasstøpt lys
betong, gjerne med fugemønster, granitt og
vegetasjon, i tråd med gitt formspråk.
Rundkjøringenes overkjørbare areal skal
opparbeides med granittplater. Kant mot
kjørearealet skal være granittkantstein med
skrå visflate.
Prioriterte rundkjøringer kan fremheves ved
bruk av vegetasjon, skulpturer og belysning.
Vegetasjon: Alle ikke prioriterte rundkjøringer
skal ha vegetasjon i sentraløya. Mindre
rundkjøringer skal ha fast belegg
Lysmaster i prioriterte rundkjøringer kan være
skulpturelle og iøyenfallende.
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Rundkjøring med enkelt design og vegetasjon.
Ilsvika - Trondheim. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Rundkjøring med Sedum - Grimstad.
Foto: vitalvekst.no.

Tjensvollkrysset - Stavanger. Lysmast med skulpturell
utforming. Foto: Stig Håvard Dirdal, Statens vegvesen.

Rundkjøringer
Prioriterte Rundkjøringer

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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Universell utforming

Løsninger i prosjektet skal tilstrebe god
tilgjengelighet og fremkommelighet for alle, og
skal i størst mulig grad være en integrert del av
designet
Universell utforming er en nasjonal strategi for å
bidra til et tilgjengelig samfunn. Tilgjengelighet
for alle skal ligge til grunn for alle løsninger i
Vestkorridoren. Universell utforming er lovpålagt.
Løsninger skal tilstrebe god tilgjengelighet
og fremkommelighet for alle, og skal i størst
mulig grad være en integrert del av designet.
Statens vegvesen har en ambisjon om å oppnå
integreringen gjennom bruk av tradisjonelle
arkitektoniske virkemidler, og ikke ved «kunstige
ledelinjer».

Kontraster og teksturforskjeller gir naturlige ledelinjer,
Rikshospitalet i Oslo. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Formelle krav som stigningsforhold, ledelinjer,
allergihensyn osv. er ikke nevnt i denne
formingsveilederen. Den prosjekterende i de ulike
faser har ansvar for å foreslå løsninger i tråd med
føringer nevnt i formingsveilederen. Gjennom
henvisning til aktuelle veiledere, rapporter
og ved gode eksempler og forklaringer, kan
veilederen være til inspirasjon for hvordan den
prosjekterende kan oppnå gode løsninger.

Mørk asfalt lagt inntil lys granitt skaper god kontrast, gang- og
sykkelanlegg Skøyen torg. Foto: Damian Heinisch.

LØSNINGER I E18 LYSAKER – RAMSTADSLETTA SKAL
UTFORMES I TRÅD MED/ETTER PRINSIPPER I
•

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

•

Plan- og bygningsloven

•

Teknisk forskrift, tek10: I teknisk forskrift er
det angitt krav om universell utforming av
utearealer. Krav til orienterbarhet i uteområder.

•

Statens vegvesens rapport «Arkitektoniske
virkemidler for orientering og veifinning»

Bybanestoppene er tydelige med sterk identitet, har god
gjenkjennelighet og enhetlig informasjon.
Foto. nrk.no.

46

3 VEGUTFORMING

•

Håndbok N100 Veg- og gateutforming
(tidligere 017). Aktuelle kapitler i N100 der
elementer som er viktig for å sikre orientering
og veifinning beskrives:

-

B2. Fortau

-

B3. Kantstein og kansteinsklaring

-

B6. Gågate, sykkelgate og kollektivgate

-

E.2.4. Gangfelt og ledegjerder

•

I TILLEGG SKAL FØLGENDE HEFTER VÆRE
VEILEDENDE:
•

•

Statens vegvesens håndbok V129 Universell
utforming av veger og gater. Håndboken
supplerer N100 med veiledende anbefalinger.

Vannrenne i stål har god kontrast til tilliggende belegg, og
skaper en naturlig ledelinje. Foto: Damian Heinisch.

NS 11005 Universell utforming av uteområder:
Norsk standard har utviklet standarder og
veiledere som omhandler universell utforming,
orientering og veifinning. Disse er ikke formelt
styrende dokumenter, men kan være nyttige
som supplerende informasjon ved utforming
av anlegget.

•

Universell utforming av holdeplasser, hefte
Statens vegvesen 03.09.2012
Universell utforming av knutepunkt, hefte
Statens vegvesen 03.09.2012

Sykkelparkering ved Telenorbygget på Fornebu er plassert
tilbaketrukket i en møbleringssone og skaper ryddige,
oversiktlige og lett lesbare arealer.
FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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Tiltak i anleggsfasen
MASSEDEPONIER
Utforming av massedeponier må skje etter en
vurdering av de stedlige forholdene og med en
god tilpasning til omgivelsene.
RIGG- OG ANLEGGSOMRÅDER
Forhold for gående, syklende og kollektivreisende
skal ivaretas og prioriteres i anleggsperioden.
Rigg- og anleggsområder utformes på en
strukturert og ryddig måte med et bevisst
fargevalg på brakker, bygninger og lignende.
Gjerder, midlertidige støyskjermer og lignende
skal utformes med en gjennomtenkt linjeføring
med en kvalitet som gjør at de fremstår på en god
måte gjennom hele anleggsperioden.

Gatekunstprosjekt Bergen universitetsmuseum. Gatekunstnere ble invitert til å dekorere midlertidig byggegjerde.
Foto: statsbygg.no.

I anleggsfasen er det ønskelig at midlertidige
konstruksjoner og tiltak skal etableres med god
estetisk utforming og høy kvalitet. Midlertidige
tiltak kan etableres for lang tid, og bør dermed
se tiltalende ut for reisende og beboere/folk som
oppholder seg i nærliggende områder.
Brakkområder kan tilsås med gress, ev. benyttes til
temporære aktiviteter tilpasset området. Områder
som tilsås skal skjøttes.

Kunstverk på midlertidig byggegjerde ved byggeområdet for nytt najsonalmuseum.
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E18

E18 skal fremstå som et moderne og lettlest
veganlegg

Robuste materialer skal sikre god kvalitet og
varighet av E18. Konstruksjoner som murer,
tunnelportaler osv. føyes sammen i et helhetlig
design, eller avsluttes mot hverandre med presise
og gjennomtenkte avslutninger.

KANTSTEIN

MIDTDELER

Kantstein i granitt benyttes langs midtdeler og i
tilslutning til sideterreng.

Bredden på midtdeleren varierer på strekningen,
fra 2 til 6 meter. Ved bredde på 6 meter, som
ved Ramstadsletta, skal midtdeler være grønn.
I midtdeler med bredde mindre enn 6 meter
benyttes fast dekke.

Skilting, belysning og teknisk utstyr skal samles i
konstruksjoner for å skape et oversiktlig og ryddig
anlegg.
En slik utforming skal sikre at E18 blir et
innbydende og enkelt anlegg å ferdes gjennom,
E18 skal ha fremtidsrettede løsninger av
varig kvalitet som skal sikre god og trygg
fremkommelighet.

REKKVERK
•
Kantstein mot skråning/bankett skal ha skrånende
topp.
•

Det skal langs E18 benyttes rørformet rekkverk
i stål eller rekkverk i betong. Stålrekkverk skal
ha stolper og føringsskinner/rør i galvanisert
stål for å tåle hard slitasje.
Rekkverk skal ha et gjennomgående design
langs hele E18.

SKILT
•

Platekantstein som list i spesielle tilfeller.

Det skal benyttes overhengende visningsskilt
langs E18. Skiltstolper skal ha hulprofil, og
være av samme type langs hele E18. Ulike skilt
samles på samme stolpe for å minimere antall
skiltstolper. Vegetasjon skal ikke hindre sikt til
skilt eller stå i konflikt med lysmast.
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PRINSIPPSNITT E18

Kanstein i
granitt

Rekkverk:
galvanisert stål

Rabatter < 6 m
Markbetong

Rabatter < 6 m
Granittplater

•
•
•

Mur og støyskjerm
i betong

Rekkverk:
Plasstøpt betong

Rabatter ≥ 6 m
Gress

RAL 7026
Mast og armatur
Gitterstolper/drager
til bakside på skilt
Andre tekniske
installasjoner

Rabatter ≥ 6 m
Trær

Sirklene viser ulike alternativ for materiale, fargebruk og vegetasjon for E18.
FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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E18
STØYSKJERMER
Skjermer langs E18 skal ha en enkel utforming
og tilpasses vegrommet. Materialer i betong
og stål som tåler et tøft miljø skal benyttes.
Betongskjermer kan være støpt med forskaling
som gir betongen mønster og er mer absorbent.
Det kan benyttes polykarbonat i kombinasjon
med betong og stål for å skape variasjon og gi
utsyn til omgivelsene. Eventuelt kan klatreplanter
fra bakside av skjerm bryte med det massive
inntrykket og gi innslag av grønt.

Stabekklokket-Fornebukrysset, områdeskjerm
Fra portal for E18 og østover bygges støyskjerm
på nord- og sørside av E18.
Støyskjermen bygges som plass-støpt, vertikal
betongvegg i forlengelse av kulvert for E18.
Skjermen fungerer også som støttemur mot
terreng på utsiden av vegprofilet der dette er
nødvendig. Der det er mulig, og ønskelig, tas det
ut felter i betongflaten som erstattes med felter i
polykarbonat type Hammerglass eller tilsvarende.
Ramstadsletta områdeskjerm
E18 over Ramstadsletta ligger i dagsone med 3+3
felt + vekslingsfelt i begge retninger. Tverrsnittet
skal ha langsgående støyskjerm på begge
sider med høyde 7,0 m over E18. Nedre del av
skjermen bygges i betong som en støttemur mot
terreng. Øvre del av skjermen er i stål som skrår

Støyskjerm i betong med transparente felter i polykarbonat.

Illustrasjon støyskjerm ved Ramstadsletta, sett fra utsiden
langs hovedsykkelvegen.

inn mot vegprofilet for å oppnå større effekt på
støyskjermen.
Ved at øvre del av skjermen heller inn mot E18
oppnås mer luft og rom på skjermens utside, samt
at skjermen kaster mindre skygge på sidearealene.
Den skrå øvre del av skjermen er bygd opp av
selvbærende, knekte profiler i platestål med
mørk fargetone. Stålprofilene spenner mellom
betongsøyler c/c 12,0 meter. På betongsøylene
plasseres alt av skiltportaler og lysutstyr for E18.
Skjermen bygges uten absorbenter.
Sett fra utsiden vil opplevd skjermingshøyde
være vesentlig redusert ved at E18 er nedsenket i
forhold til dagens høyde. Terrenget på utsiden av
skjermen beplantes.

Illustrasjon støyskjerm Ramstadsletta, sett fra E18.
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LOKALVEG

Lokalvegen skal gis en bymessig/
boulevardmessig utforming

Lokalveger omfatter Vestre lenke fra Fornebu til
Strand, samt veg i dagen for strekningen StrandHøvik. Utforming av lokalvegen med trerekker
og brede grønne rabatter er med på å videreføre
planområdets områdekarakter som en grønn
korridor. Mellom Strand og Høvik etableres
lokalveg med ett kjørefelt i hver retning, og
erstatter dagens E18 som i dag utgjør tre kjørefelt
i hver retning. Reduksjon i antall kjørefelt vil
sammen med etablering av trerekker og lavere
hastighet redusere miljøbelastning som dagens
E18 har for omgivelsene.
Vestre lenke fra Oksenøyveien og ut til Fornebu
skal utformes i samsvar med retningslinjene gitt
i formingsveilederen “Estetiske retningslinjer for
Fornebu”. Ny lokalveg skal ha samme normalprofil
som øvrige hovedveger på Fornebu. Materialbruk
og utforming av bruer, underganger, belysning,
rekkverk, skilt, kantstein og slitelag m.m. skal
være av samme type som i opparbeidet del av
Vestre lenke mellom Kilen rundkjøring og Tårnet
rundkjøring.

KANTSTEIN

MIDTDELER

Ved å bruke kantstein langs lokalvegen gis
strekningen gatepreg, og et visuelt trangere profil.

Bredden på midtdeleren varierer fra 1,5 til 6 meter.
• Midtrabatt ved Strand - Høvik er 1,5 m. og skal
ha fast dekke.
• Bredden på midtrabbatter ved
Bærumsdiagonalen og Vestre lenke varierer fra
4 - 6 meter og skal være grønn.
REKKVERK
•

Platekantstein mot midtdeler/bankett/skråning
skal ha 13 cm vis.

Det kan være aktuelt med stålrekkverk
som håndlist på betongkonstruksjon der
lokalvegen går på bru. Stålrekkverket kan
være pulverlakkert. Dersom det er aktuelt
med føringsskinne langs betongbru benyttes
galvanisert stål.

SKILT
•
Platekantstein som list i spesielle tilfeller.

•
•

Ulike skilt samles på felles stolpe eller tavler,
for å minimere antall skilt.
Det skal benyttes samme type skiltstolpe langs
hele lokalvegen.
Vegetasjon bak skilttavler gjør baksiden av
skiltet mindre synlig, og framsida av skiltet
mer leselig. Vegetasjon skal ikke hindre sikt til
skilt eller stå i konflikt med lysmast.
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3 VEGUTFORMING

PRINSIPPSNITT LOKALVEG

Midtrabatt

Gress

Kanstein i
granitt

Regnbed: 50
meters intervall

Trær

Markbetong
•
•
•

RAL 7026
Mast og armatur
Skiltbakside
Andre tekniske
installasjoner

Farge på støyskjerm skal
tilpasses omgivelsene

Granittplater
Klatreplanter

Midtrabatt ≥ 4 m
Grønn

Storgatestein
Sirklene viser ulike alternativ for materiale, fargebruk og vegetasjon for lokalveg.
FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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LOKALVEG
PRINSIPPSNITT LOKALVEG PÅ BRU
BRU
Lokalvegen går på bru fra området vest for
Stabekklokket til Bærumsdiagonalen. For brua
gjelder følgende prinsipper:
• Betongplatebruer med plan underside som går
over i utkragede vinger ut mot kantdrager.
• Bru plasseres på gjennomgående bærende
betongvegg mellom feltene på E18.
• Landkarløs konstruksjon der dette er mulig.
• Rekkverk i betong med glatt overgang til
underside av bru.
• Veglys integrert i rekkverk for å spare antall
master, unngå lysforurensning, og for å skape
et ryddig inntrykk.
• Armatur på utkrager for å lyssette E18.

Håndløper

Rekkverk

Midtdeler

Galvanisert stål

Betong

Markbetong

Lakkert stål
RAL 7026

Galvanisert stål

Plasstøpt betongbru.
Fargesetting/
pigmentering vurderes

Kanstein i
granitt

Armatur:
Lakkert stål
RAL 7026

Granittplater

Sirklene viser ulike alternativ for materiale, fargebruk og vegetasjon for lokalveg på bru.
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ØVRIGE LOKALVEGER
STØYSKJERMER
•

Skjermer langs veg som går gjennom
boligområder skal tilpasses omgivelsene, og
materialbruken skal gjenspeile området man
beveger seg gjennom. Byggemateriale er tre i
form av stående kledning/spileverk. Glassflater
med foranliggende trespiler ut mot bussveg og
sykkelveg vurderes.

•

Skjermer skal gjennomgående ha høyde 3
meter.

•

Støyskjermer ved Gjønnes skal bygges som
eksisterende støyskjermer.

3 VEGUTFORMING

Øvrige lokalveger i prosjektet utformes i henhold
til den dimensjoneringsklassen som samsvarer
med trafikkmengden. Dette vil generelt bety klasse
H1 for lokalveger. For kommunale veger gjelder
Bærum kommunes vegnormaler. Vegdatabanken
viser hvilke lokalveger som er kommunale. I Oslo
gjelder Bymiljøetatens normer.
På grunn av forholdsvis stor trafikkmengde
på de viktige lokalvegene er det foreslått
dimensjoneringsklasse H1 for disse selv om
fartsgrensen kun er 50 km/time.

Illustrasjon av støyskjerm i tre langs lokalveg.

FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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BUSSVEG

Det skal være enkelt og attraktivt å benytte
kollektiv transport
God arkitektur og attraktive omgivelser skal
sikre at folk velger å reise med buss som
fremkomstmiddel. Bussveg og holdeplasser skal
utformes logisk, funksjonelt og teknisk riktig.

KANTSTEIN

MIDTDELER

Materiale: lys grå granitt med gradhugget
overflate.

Midtdeler etableres ved holdeplasser, og skal
ha fast dekke i form av markbetong eller
granittplater.

Markbetong

Kantstein mot bankett/skråning skal ha 13 cm vis.

Granittplater

REKKVERK:
•

Kantstein kan utformes som list mot grøft i
spesielle tilfeller.

•

Det skal langs bussveg benyttes rørformet
rekkverk i stål. Rekkverket skal ha
pulverlakkerte stolper og føringsskinner/
rør skal være i galvanisert stål for å tåle hard
slitasje.
Rekkverk skal ha gjennomgående design for
hele strekningen.

SKILT
•
•
•

Stolper og skiltbakside skal være i lakkert stål.
Antall skilt bør minimeres og flere skilt bør
plasseres på samme stolpe.
Vegetasjon bak skilttavler gjør baksida mindre
synlig, og framsida mer synlig.
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3 VEGUTFORMING

PRINSIPPSNITT BUSSVEG

ILLUSTRASJON BUSSBRU

Håndløper:
galvanisert stål

Frodig
sideareal
Håndløper
Lakkert ståll, RAL-7026

Trær
•
•
•

RAL 7026
Mast og armatur
Skiltbakside
Andre tekniske
installasjoner

Kanstein i
granitt
Brukonstruksjon i
betong

BUSSBRU
Busker

•

•
Stauder

•
•
Gress
Sirklene viser ulike alternativ for materiale, fargebruk og
vegetasjon for bussveg.

Platebruer i betong med plan underside
som går over i utkragende vinger ut mot
kantdrager.
Enkeltsøyle i betong med unntak av bru over
E18 på Ramstadsletta og ved Alexandragården.
Disse bruene har også gang-/sykkelveg og får
derfor for stor bredde.
Rekkverk i betong, som også virker som
skjerming mot hjulstøy.
Belysning på bussbru skal være nedadrettet
LED-lys innfelt i konstruksjon. Oksenøy
bussbru med hovedsykkelveg og gangveg skal
ha lysmast for å dekke krav til belysning.
Snitt Oksenøy bussbro med hovedsykkelveg og fortau.
FORMINGSVEILEDER E18 VESTKORRIDOREN
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BUSSVEG
HOLDEPLASSER
Holdeplasser skal tilføre prosjektet identitet, og
være attraktive for publikum slik at flere velger buss
som transportmiddel

Holdeplassene skal:
•

Det er et mål å øke kollektivandelen innenfor
prosjektområdet. Utforming av holdeplasser er
ett av flere virkemidler som kan bidra til at målet
oppnås.
Det skal legges til rette for sykkelparkering og
gode gang- og sykkelforbindelser til holdeplasser
og stasjoner.
Holderplasser skal utformes i henhold til
kollektivhåndboka, V123.

Utformes med høy kvalitet, med en helhetlig
og gjenkjennbar utforming som synliggjør
kollektivtrafikkens og bussvegens viktighet i
prosjektet.

•
•

Være trafikksikre.
Skape en signatur, særpreg, ved bruk av
gjennomgående belegg, farger og annet utstyr.

•

Fremstå innbydende, attraktiv og tilgjengelig
for å sikre flere brukere.

•

Tilrettelegges med sykkelparkering på alle
holdeplasser.

•

Tilrettelegges for effektiv brøyting og
vinterdrift.

Holdeplass Dronning Eufemias gate.

Metro Orange Line, Los Angeles USA. Fargebruk skaper
identitet. Foto: Christopher Mac Kechnie.

Holdeplasser utformes etter følgende
prinsipper:
Holdeplasser skal opparbeides med overbygde
leskur som gir beskyttelse mot vær og vind.
•

Holdeplasser skal ha sittemuligheter.

•

Sykkelparkering skal opparbeides med tak, og
skal ligge nær venteareal.

•

Holdeplasser skal opparbeides med
sanntidssystem og ruteoversikt.

•

Atkomst, leskur og sykkelparkering skal
lyssettes og fremstå attraktive også i mørket.
Holdeplasser skal ha en utforming som følger
prinsippene om universell utforming.
Holdeplasser kan ha vegetasjon med detaljrik
og blomstrende utforming.

•
•

Holdeplass ved bybanen i Bergen med særpreg.
Foto: Daniel Clements, nil.no.
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3 VEGUTFORMING

a
b
e

c
f

d

a. Sykkelparkering med tak, Hasle.
Foto: Arne Flothyl, Statens vegvesen.
b. Sykkelhotell i Moss gir pendlere
mulighet til å parkere sykkelen på en trygg
og sikker måte. Foto: Martine Lillevik.
c. Sykkelparkering i København med synlig
logo. Foto: Arne Flothyl, Statens vegvesen.
d. Sykkelparkering med gjenkjennbar
utforming, Venezia.
Foto: Gianna Omenetto.
e. Sykkelhotell Gulskogen stasjon,
Drammen. Foto: Stig Kringen,
jernbaneverket.no.
f. Karakteristiske tak som skiller seg ut
med identitet, materialitet, farge, form og
belysning, Lørenskog bussterminal.
Foto: Nils Petter Dale.
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HOVEDSYKKELVEG OG GANG- OG SYKKELVEG

Hovedsykkelveg og gang- sykkelveg skal utformes
slik at flere foretrekker å gå og sykle

Syklende og gående skal føle seg prioritert,
trygge og velkommne, og at deres behov er
ivaretatt. Dette gjøres ved å gi denne reisegruppen
tilstrekkelig areal, skape grønne ferdselsårer/
omgivelser og skjerme syklende og gående mot
motorisert trafikk.
Det skal sikres god tilgjengelighet til gang- og
sykkelveger i omkringliggende områder
Hovedsykkelveg skal gi mulighet for gode
opplevelser og sikre variasjon.
Hovedsykkelvegen skal ha en særegen identitet
(ev. felles plan for sykkelekspressveger i
Osloregionen), og gjenkjennelighet ved bruk av
felles logo/symboler med særegen farge på skilter
og oppmerking.
Gangveger på strekket Vestre lenke, syd
for Oksenøyveien skal utformes i tråd med
retningslinjene gitt for Fornebu.

KANTSTEIN

REKKVERK
•

•

Kantstein mot skråning/bankett.

Ved behov skal det benyttes rørformet
rekkverk i stål langs hovedsykkelveg og
gangveger. Rekkverket kan ha pulverlakkerte
stolper og føringsskinner/rør.
Rekkverk skal ha gjennomgående design for
hele strekningen.

SKILT
•
•
•

Stolper og skiltbakside skal være i lakkert stål.
Antall skilt bør minimeres og flere skilt bør
plasseres på samme stolpe.
Vegetasjon bak skilttavler gjør baksida mindre
synlig, og framsida mer synlig.

Kantstein mot sideareal/grøft.

Midtkantstein med skrånende topp som
skille imellom fortau og sykkelveg.
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3 VEGUTFORMING

PRINSIPPSNITT HOVEDSYKKELVEG OG GANG- OG
SYKKELVEG

Gress

Trær

Stauder

Gress

•
•
•

RAL 1016
Mast og armatur
Skiltbakside
Andre tekniske
installasjoner

Kantstein i granitt

Supersykkelstier i Danmark har særegen identitet med blant
annet logo og oppmerking i samme farge.
Foto: supercykelstier.dk.

Busk

Sirklene viser ulike alternativ for materiale, fargebruk og vegetasjon
for hovedsykkelveg og gang- og sykkelveg.

Bruk av piler og sykkelsymbol langs sykkelveg
i Lisboa. Foto: Joao Silveira Ramos.
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HOVEDSYKKELVEG OG GANG- OG SYKKELVEG
BRUER
•
•

•
•

•

•

Betongplatebruer på enkeltsøyler.
Underside av bruplate og kantdragere skal ha
myke og avrundede former og skal forskales
med langsgående bordforskaling.
Sykkelbruer skal ha en linjekurvatur som leder
syklister raskt frem.
Det skal legges vekt på estetisk utforming,
både for de som ferdes på brua, og for de som
opplever konstruksjonen fra omgivelsene.
Belysning på bru skal være nedadrettet
LED-lys i rekkverk. Oksenøy bussbru med
hovedsykkelveg og gangveg må ha lysmast for
å dekke krav til belysning.
Rekkverk på bru skal utformes som tynne
stolper i pulverlakkert stål og føringsskinne.
Tynne stolper gjør rekkverket transparent, og
gir en elegant utforming. Alternativt benyttes
gitter.

Underside med avrundet form på bru ved Fornebu viser ønsket
utforming for underside av bruplate.

Håndløper
RAL-7026

Galvanisert stål :
Rekkverk
Håndløper

Brukonstruksjon i
betong
Illustrasjon gang- og sykkelveg bru.

Belysning innfelt i rekkverket skaper et ryddig inntrykk og en
tydelig naturlig ledelinje. Gangbru, Teglverkstomta - Hasle.

Cykelslangen i København har et elegant design. Smale
rørstolper gjør rekkverket transparent.
Foto: Rasmus Hjortshøj, COAST studio.
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3 VEGUTFORMING

UNDERGANGER/KULVERTER
Underganger skal ha en åpen, innbydende og lys
atmosfære, og utformingen skal bidra til å styrke
trygghetsfølelse
Undergangene skal ha en utforming som skal være
innbydende og styrke trygghetsfølelsen. Tydelige
bevegelsesmønstre skal hindre møteulykker og
konflikt mellom syklende og gående. Utformingen
skal være av høy kvalitet slik at undergangene blir
attraktive å bruke.
•

Utforming skal sikre mest mulig naturlig lys
inn i underganger.

•

Undergangene skal ha enkle, rene linjer som
samsvarer med ønsket formspråk.

•

Undergangene skal ha romslig bredde og
høyde.

•

Alle underganger skal lyssettes.

•

Underganger skal være godt tilpasset i terreng,
eller integrert i konstruksjoner på en god
måte.

Undergang/bru med “åpen” løsning på Fornebu.

Illustrasjon undergang ved Strandkrysset, sett mot nord.

Klatrevegg under bru, Melbourne Australia.
Foto hentet fra seedpods.posterous.com.

Eksempel på godt opplyst undergang.
Foto: Formingsveileder Harstadpakken.
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