NÆRINFO

Full trøkk på anleggsarbeidene
på E18 Lysaker-Ramstadsletta
E 1 8 V E S T KO R R I D O R E N

OKTOBER 2021

Nesten ett år etter at gravmaskinene
grov sitt første lass ved E18 på
Ramstadsletta, går anleggsarbeidene
for fullt på prosjektet E18 LysakerRamstadsletta. Det meste av byggeaktiviteten foregår pr. oktober 2021
i området Fornebukrysset-Strand.
I tillegg pågår det noe anleggsarbeider ved Ramstadsletta.
Forberedende anleggsarbeider Fornebukrysset–
Strand startet 16. juni i år. Dette arbeidet skal gi
plass til at ny E18 skal bygges på det som er
dagens veitrasé. Arbeidet skal være ferdig våren
2023. Etter rundt fire måneder med anleggsarbeid
er endringene nå store og synlige. Blant annet har vi
revet over 120 bygg og konstruksjoner, vi har bygd
anleggsveger og riggområder, vi er i gang med det
omfattende arbeidet med å legge om kabler, vannog avløpsanlegg, grunnen forsterkes med kalksement flere steder, og det er gjennomført og
planlegges flere midlertidige trafikkomlegginger.

MARS 2021

Foto: Marius Hope

Entreprenør på entreprise E101 Forberedende
arbeider Fornebukrysset-Strand er Skanska
Norge AS.

SEPTEMBER 2021

DETTE ER E18 LYSAKER-RAMSTADSLETTA
• første etappe av E18 Vestkorridoren.
• 4,4 kilometer ny E18 med tre gjennomgående
kjørefelt i hver retning. Det høyre kjørefeltet blir
kollektivfelt. Forbi Høvik går veien i tunnel
(Høviktunnelen på 2,2 km). Ved Stabekk vil ny
E18 gå under lokk (Stabekklokket)
• 12,6 km gang- og sykkelveg
• 8,7 km nye lokalveger
• Bærumsdiagonalen med Gjønnestunnelen
og ny forbindelse mellom Fornebu og E18
ved Strand (Vestre lenke)
• utbedring av Lysaker kollektivterminal

Foto: Petter Jensen

Snart ferdig for denne gang på Ramstadsletta
På Ramstadsletta har entreprenør Marthinsen og Duvholt AS snart ferdigstilt spuntveggen som sikrer stabiliteten av Drammenbanen. Det er satt
opp en midlertidig sikringsskjermen langs jernbanen. Denne vil bli fjernet
i en senere fase, og spuntveggen vil bli støpt inn i en støttemur over vestre
portal for Høviktunnelen.
Det forberedende anleggsarbeidet på Ramstadsletta
er forventet å være ferdig før
nyttår. Men denne milepælen
er ikke slutten på anleggsarbeider på Ramstadsletta. I løpet
av neste år startes arbeidene
mellom Strand-Ramstadsletta
– som altså omfatter deler av
Foto: Paul Solheim
Høviktunnelen.
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Grendehustomta
Dette har vi gjort:
bygg, inkl. hangarer er revet
grunnen er forsterket med kalksement
det er etablert renseanlegg for vann,
inkl. ny overvannskulvert under
Oksenøyveien ved Holtekilen
kabler og ledninger for vann og avløp
er lagt om
trær og busker er hogget
riggområde er etablert
Planlagt arbeid frem til nyttår:
bygge nye anleggsveier
oppfylling av område vest på tomta
sette vertikaldrenering i grunn
vann- og avløpsarbeider, inkl.
rensebasseng
Oksenøyveien
Dette har vi gjort:
veien mellom Ekern og Michelets vei er
stengt, og det er etablert omkjøring via
Forneburingen
bygg er revet
det er opprettet ny veitilkobling til
Michelets vei
det er sprengt berg
trær og busker er hogget
Planlagt arbeid frem til nyttår:
fjerne berg (boring og sprenging) ved
Oksenøyveien
flytte Oksenøyveien mot sør og koble
den mot Michelets vei lenger vest
bygge anleggsvei fra Grendehustomta
til bro over E18
legge om kabler, vann og avløp
PP20 (Philip Pedersens vei 20, Statens
vegvesens prosjektkontor)
Dette har vi gjort:
de fleste bygg sør for E18 er revet
bergkolle vest for PP20-bygget er
pigget og sprengt
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arbeidet med spunting (banke eller bore
stålpæler ned i grunnen) har startet
det er etablert riggområde ved fotballbanen mellom Prof. Kohts vei og Phillip
Pedersens vei
bussholdeplassene Oksenøyveien østog vest er lagt om
Planlagt arbeid frem til nyttår:
noe rivearbeid av bygg gjenstår
forlenge fotgjengerundergang og starte
fundamentering for midlertidig gangbro
over E18
bygge ny omlagt E18 sør for (østgående)
og nord for (vestgående) eksisterende E18
spunting (banke eller bore stålpæler ned i
grunnen) for å fornye vann- og avløpsanlegg
betongarbeider for fundamenter til an
leggsbro over E18
legge om kabler, vann og avløp
bore rørtrasé under E18
bore og sprenge grop for vann og avløpsanlegg
kjøre bort masser
Riiser-Larsens vei
Dette har vi gjort:
Bygg på sørsiden av Riiser-Larsens vei er
revet
det er satt litt spunt
grunnen er stabilisert med kalksement
berg er sprengt
trær og busker er hogget
Planlagt arbeid frem til nyttår:
berguttak (boring og sprenging)
spunte langs Riiser-Larsens vei i forbindelse med vann og avløpsarbeider
forsterke grunnen med kalksement
betongarbeider for fundamenter til
anleggsbro over E18
bygge ny omlagt E18 vestgående
etablere anleggsavkjøring fra E18

Produsert for

Produsert av

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

100536
1:2500

Koordinatsystem

EUREF89NTM10/NN2000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Prosjektfasenr.
Arkivreferanse

Geografiske områder

Rev. dato

Målestokk (A1)

Prosjektnr.

•
•
•
•

Godkjent

01-11-2020
Tom Hedalen
Utbygging
Aas-Jakobsen/VNPT

Holtet
E101 Forberedende arbeider Fornebukrysset - Strand
Dette har vi gjort:
Oversikt
vi har revet bygninger
grunnen er stabilisert med kalksement
B10003
det er satt noe spunt
det er etablert midlertidige adkomst- og
anleggsveier
Kabler er lagt om
det er etablert ny adkomst til Holtet 45
trær og busker er hogget
Bestiller

Utarbeidet av

Kontrollert av

Godkjent av
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Planlagt arbeid frem til nyttår:
rive bygninger
etablere midlertidig anleggspåkjøring fra
E18
legge om vann og avløp
fortsette kalksementstabilisering av
grunnen
etablere peler og betongarbeider for ny
Stabekklokkbro
spunte og bygge anleggsvei langs Prof.
Kohts vei
bygge del av ny permanent E18
spunte og grave for vann og avløp på
sørsiden av E18
ta ut masser og fjell for midlertidig omlagt
E18
opparbeide ny adkomst til eiendommer
Kveldsro Terrasse
Dette har vi gjort:
kabler er lagt om, og det er etablert ny
trafo
bussholdeplass vestgående er lagt ned
Planlagt arbeid frem til nyttår:
rive bygg
trehogst
stenge gangbro ved Kveldsroveien over
E18 og legge om gangveien
stenge bussholdeplass Kveldsroveien
østgående
forberede for bygging av fundamenter
til ny gangbro
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Strand
Dette har vi gjort:
kabler er lagt om
det er gjennomført spunting
det er satt opp ny bom i krysset
Fagerstrandveien og Strandalléen
hogst av trær og busker
Planlagt arbeid frem til nyttår:
rive bygg
trehogst og fjerning av masser i
forbindelse med midlertidig omlagt E18
fjerne berg (pigging, boring og
sprengning) i forbindelse med
midlertidig omlagt E18
spuntarbeider inntil E18
forlengelse av undergang
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undergang kan bli stengt for biltrafikk
i perioder
opparbeide ny adkomst til eiendommer
av- og påkjøringsrampe vil bli stengt i
østgående retning på E18
stenge bom i krysset Fagerstrandveien
og Strandalléen (skjer samtidig med
punktet over)
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Forneburingen
Dette har vi gjort:
det er etablert ny midlertidig vei mellom
Oksenøyveien og Forneburingen
Granfoss
Planlagte arbeider:
legge om teknisk infrastruktur

Markalléen
Dette har vi gjort:
det er etablert en 500 meter lang trekkerørstrasé for kabler i fortauet langs
Markalléen frem til vestgående bussholdeplass på E18
fortau er reasfaltert

Nytt kjøremønster etter
stengning v/ Strand
Kjøremønster bil
Gang- og sykkel

Nytt gang-, sykkel- og kjøremønster høsten 2021
Anleggsarbeidene mellom Fornebukrysset og Strand medfører
flere midlertidige og permanente endringer i kjøremønsteret.

Også undergangen ved Strand skal forlenges og vil bli stengt
for gående og syklende i korte perioder og for biltrafikk i
perioder mens det pågår betongstøping.

Av- og påkjøring ved Strand: I november blir av- og påkjøringen
ved Strand stengt permanent. Fra dette tidspunktet må kjørende bruke avkjøringer ved Høvik og Fornebu. Undergangen kan
brukes av gående og syklende og som lokalveg. Men denne har
en høydebegrensning på 3,2 meter. Bommen som er satt opp
ved krysset Fagerstrandsveien/Strandalleen blir nå stengt. De
eksisterende bommene i Michelets vei, Fagerstrandveien og
Bjerkealléen åpnes og blir låst i åpen stilling.

Nye Oksenøyveien skal forbindes til Michelets vei litt lenger vest

Gangbro over E18 stenger: 1. november blir også gangbroen over
E18 mellom Kveldsrosvingen og Holtet stengt. Fotgjengere og
syklister må etter dette bruke undergangene Oksenøyveien og
Strand når dere skal krysse E18. Samtidig som gangbroen stenges, blir bussholdeplassen Kveldsroveien (østgående) lagt ned.

Arbeidstid: Arbeidstiden på E18 Lysaker-Ramstadsletta er
06-23 mandag til fredag og 07-19 på lørdag. Det vil også tidvis
foregå arbeid nattestid dersom arbeidet ikke kan gjennomføres
på dagtid. Det betyr at det i perioder vil anleggsarbeidet foregå
døgnkontinuerlig. Men sterkt støyende arbeider er i utgangspunktet begrenset til tiden mellom 07-19 mandag til fredag og
08-16 lørdager.

Undergangen mellom Oksenøyveien og PP20 skal forlenges.
Når betongstøpingen pågår vil undergangen bli stengt for
gående/syklende i korte perioder.

Arbeidstid og støy i anleggsperioden
Statens vegvesen ønsker å gjennomføre anleggsarbeidene
på E18 Lysaker-Ramstadsletta med minst mulig ulemper for
naboene som bor i området. Men dessverre er det ikke mulig å
gjennomføre et så stort anlegg uten av nærområdet til tider blir
påført støv, støy og også andre ulemper.

Støy utenom generell arbeidstid: Noen ganger må vi likevel utføre særlig støyende arbeider på kveld, natt eller helg. Det kan
eksempelvis være arbeid som påvirker trafikken på E18 i stor
grad og som derfor å gjennomføres på tidspunkt med lavere
trafikk. Når vi må utføre særlig støyende arbeider utenom generell arbeidstid, vil vi varsle berørte naboer og informere Folkehelsekontoret i Bærum i forkant. Eksempel på særlig støyende
arbeider er spunting (som innebærer at et stålrør/rørspunt bores
ned i fjellet), pigging av berg og betong, boring i berg, sprenging, opplasting av masser og wiresaging. Særlig støyende arbeid nattestid vil som regel utløse tilbud om alternativ overnatting
for berørte naboer. Avtale om slik overnatting må gjøres med
Statens vegvesen på forhånd.
Vedtatt reguleringsplan for E T18 Lysaker-Ramstadsletta samt
retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen,
T1442/16 er grunnlag for anleggsarbeidet. Reguleringsbestemmelsene er innarbeidet i entreprenørenes kontrakter og er bindende for entreprenør, Bærum kommune og Statens vegvesen.

I august skrev vi avtale med entreprenørene Byggmester Strand
AS og RVS AS om utredning og gjennomføring av permanente
støytiltak. Og allerede før jul vil de starte arbeidet med å gjennomføre tiltak på den første gruppen som består av 70-80
boliger. Entreprenørene vil ta kontakt med boligeiere som
omfattes i denne omgang.
Med få unntak er det beregnet støy fra ny E18 som er dimmensjonerende for eventuelle permanente støydempende tiltak.
Videre utredning og gjennomføring av tiltak blir gjort kontinuerlig i perioden 2022-2025. Det betyr at de som bor i boliger der
det skal gjennomføres permanente støytiltak, også vil få nytte av
tiltakene i store deler av anleggsperioden.
Eksempel på permanente støytiltak kan være isolering av yttervegg eller utskifting av ventiler og vinduer med mer støydempende ventiler og vinduer. Noen eiendommer kan også få
tilbud om mindre støyskjerming av uteplass.

Nå starter vi med permanente støytiltak på boliger
Det skal utføres lokale støydempende tiltak på mange boliger
og eiendommer langs den nye vegtraseen for E18. Vi vil utrede støynivået for boliger som har støynivå på Lden 55dB eller
høyere ved fasade (ref.støyretninglinjen T1442/2016). Dersom
innendørs støynivå overskrider fastsatt grenseverdi, vil Statens
vegvesen gi tilbud om støydempende tiltak.

Når ny E18 Lysaker-Ramstadsletta står ferdig, vil store deler av
veien ligge under lokk eller gå i tunnel. Det betyr at de fleste
av boligene langs veien dermed får et langt bedre bomiljø med
mindre støy enn i dag.

Trygghet for skolebarn og andre som går og sykler
Anleggsarbeidene påvirker også gang- og sykkeltraséer og
skoleveier. Å sikre trygge og framkommelige skoleveier og
veier for andre myke trafikanter er noe Statens vegvesen prioriterer høyt.

Vi oppfordrer deg som kjører bil til være ekstra forsiktig når dere
kjører langs anleggsområdet. Da bidrar du til å trygge veien
for både gående og syklende, og du bidrar også til anleggsarbeiderne kan gjennomføre arbeidet sitt på en trygg måte.

Vi jobber med å få på plass påkjøringsramper ut til E18 for å
redusere tungtrafikken på lokalveiene. Egne inn- og utkjøringer
fra anleggsområdet bidrar også til å gjøre veiene sikrere.
Det er satt opp gangcontainere for å sikre trygg ferdsel når det
pågår sprenging mellom Phillip Pedersens vei 20 og RiiserLarsens vei. Det er smalt og svingete gjennom gangcontaineren, så vi oppfordrer dere som sykler om å trille sykkelen når
dere passerer gjennom containeren.
I samarbeid med Lysaker skole vil vi 29. oktober gjennomføre en
tungbildemonstrasjon. Hensikten med denne er å lære skolebarna om blindsone og sikten for tunge anleggskjøretøy som de
passerer på skoleveien.
Tegnet av Endre Grøttumsbråten Johansen, 8 år.

Har du spørsmål om anleggsarbeidet, er du velkommen
til å kontakte nabokontakt Therese Grøttumsbråten
nabo.vestkorridoren@vegvesen.no/ tlf. 458 79 219
(betjent mellom 08.00-15.30)

MER INFORMASJON

Hjemmeside: vegvesen.no/e18vestkorridoren
Facebook: facebook.com/e18lysakerasker
Under menypunktet E18 Lysaker-Ramstadsletta finner du
blant annet status for anleggsarbeidene og andre deler
av prosjektet, opplysinger om arbeidstider, støy, støv og
permanent støystikring, videofil om prosjektet oa.

21-0687 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no

KONTAKT OSS

