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Agenda

1. Velkommen ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø

2. Presentasjon av løsningen ved samferdselsplanlegger
Toril Skovli

3. Gjennomgang av konsekvenser for de enkelte områdene 
ved prosjektleder Sølve Jerm, Statens vegvesen

4. Finansiering og beslutningsregime ved Tor Arne Midtbø

5. Videofremvisning av veianlegget

6. Spørsmål og dialog



Hva inngår i kommunedelplan E18 med bussvei 
og hovedsykkelvei?

● E18 med 3 gjennomgående felt i hver retning

● E18 i tunnel under Asker sentrum og Holmen tettsted 1,8 km og 1,3 km 

● Lokalvei på strekninger der E18 går i tunnel, 2 felt i hver retning (foreløpig)

● Høystandard bussvei, samt:

− Ny kollektivterminal i Asker sentrum

− Bussprioritering på lokalveier mot Asker 
kollektivterminal

● Høystandard sykkelvei 

− Gjennom hele kommunen, og videre til Oslo



Ny infrastruktur gjennom Asker kommune

Planen ligger nå til offentlig ettersyn



Ikke bare ny E18
- regional byutvikling

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
• Asker og Sandvika er pekt ut som regionale byer
• Bybåndet Oslo-Asker er et prioritert vekstområde
• En kraftig befolkningsvekst forventes fremover
• Veksten må lokaliseres ved kollektivknutepunkt for å 

redusere behov for privatbiltransport i hverdagen

Ny E18 tilrettelegger for byutvikling
• Nye boliger og arbeidsplasser i Asker sentrum og Holmen
• Redusert barrierevirkning med brede lokk
• Redusert støy- og luftforurensing
• Kort vei til miljøvennlig  transport (buss og tog)
• Sammenhengende sykkelanlegg



Tunnel under tettstedene åpner for regional 
byutvikling

Asker sentrum
+ 11 300 bosatte
+ 10 000 arbeidsplasser
Tog- og busstilbud

Holmen/Nesbru
+ 2 500 bosatte
+ 200 arbeidsplasser
Busstilbud

Sandvika
+ 5 500 bosatte
+ 9 500 arbeidsplasser
Tog- og busstilbud

Høvik/Ramstad
+ 650 bosatte
+ 2 500 arbeidsplasser
Tog- og busstilbud

Fornebu
+ 12 000 bosatte
+ 15 000 arbeidsplasser
Busstilbud, fremtidig bane

Lysaker
+ 1 400 bosatte
+ 5 000 ansatte
Tog og busstilbud, 
fremtidig bane



• 17 000 personer i Asker og Bærum vil bo innenfor støysonene til E18 i 2030 (i dagens 
bygg – nybygg kommer i tillegg)

• Ny E18 kan halvere dette antallet. Ytterligere skjerming vil skje lokalt for å sikre gode 
private uterom

• For luftforurensning er det et tilsvarende bilde, men med noe færre utsatte

Ikke bare ny E18 
– miljøforbedringer langs veien
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Støy med dagens veisystem, eksempel fra Asker sentrum



Støy med nytt veisystem, eksempel fra Asker sentrum



Både buss- og togtransport trengs 
• Jernbanen har begrenset kapasitet og kun 

lineær flatedekning
• Busslinjer kan etableres «fritt» og supplere 

togtilbudet
• Buss, tog og sykkeltransport skal løse 

fremtidig transportbehov

Med dagens veinett:
• Kollektivfeltene på E18 fungerer dårlig
• Buss prioriteres ikke i kryssene, noe som 

gir forsinkelser og trafikkfarlige 
situasjoner

• Kø langs tilførselsveier til E18 
(bussforsinkelser)

• Kø inn mot kollektivknutepunkt 
(bussforsinkelser)

• Kø langs lokale veier (bussforsinkelser)

Ikke bare ny E18
- bedre kollektivtilbud



Både buss og tog trengs for å gi et godt 
transporttilbud 
• Jernbanen har begrenset flatedekning
• Buss har stor flatedekning
• Bussmating til stasjoner er nødvendig
• Buss + tog + sykkel må håndtere veksten i 

persontrafikken

Med bussvei og bussfelt til Asker kollektivterminal:
• Framkommelighet: bussene er uavhengighet av 

rushtidskøer og hendelser på E18 –> ingen 
forsinkelser 

• Effektivt tilbringersystem til tog
• Arealutvikling: bussveien blir en strukturerende 

akse for utvikling i bybåndet, med busstopp ved 
nye boligområder

• Attraktivitet: bussveien gir en visuell identitet og 
synlighet i bymiljøet – med kort vei til busstopp 
fra boligområder

Ikke bare ny E18 
– samspill buss, tog og sykkel



• I dag: få strekninger med sykkelvei
• NTP 2014: økt sykkelandel (fra 4% til 8% 

innen 2023)
• Hovedsykkelvei langs E18 gir effektiv 

sykkeltransport
• Hovedsykkelvei tilknyttes eksisterende 

gang- og sykkelveinett og gir et finmasket 
tilbud, med raske og trygge traseer til 
buss og jernbane

Ikke bare ny E18
– sykkelanlegg

Ny hovedsykkelvei Asker - Oslo



E18 – tilrettelegging for næringslivet

• E18 Vestkorridoren binder regionene sammen i 
tillegg til å inngå som nasjonal transportkorridor

• Robuste regioner med vekstkraft krever et 
hovedveisystem av sammenhengende og god 
standard, uten trafikale flaskehalser

• Årlig sluses 19 millioner tonn gods gjennom 
Asker og Bærum

• Kø- og forsinkelseskostnader gir næringslivet 
beregnet tap på 1 mrd. årlig,                 
akkumulert til 30 mrd. over 20 år



Parsell 2: strekningen Slependen-Høn
Alt 2A: Tunnel Holmen-Nesbru

• Tunnel Holmen-Nesbru 
1,1 km 

• 4 lokk/ brede broer
• Nødvendig innløsning:

• 49 eneboliger/ 
småhus

• 1 bensinstasjon
• 8 næringsbygg
• 12 annet



Alt 2A (tunnel Holmen-Nesbru)
Slependkrysset



Alt 2A (tunnel Holmen-Nesbru)
Billingstadsletta sett østover



Alt 2A (tunnel Holmen-Nesbru)
Nesbru, sett vestover



Alt 2A (tunnel Holmen-Nesbru)
Holmenkrysset



Alt 2A (tunnel Holmen-Nesbru)
Syverstaddiagonal inn på E18



Alt 2A (tunnel Holmen-Nesbru)
Grønt lokk ved Hofstad skole



Parsell 1: E18 Drengsrud-Høn

Alternativ 1.B

• Tunnel Drengsrud-Fusdal 
1,8 km 

• 1 lokk
• Nødvendig innløsning:

• 15 eneboliger
• 1 næringsbedrift



Alternativ 1B (tunnel under jernbanen)
Tunnelportal Drengsrud, sett østover



Alt 1B (tunnel under jernbanen)
Hovedsamlevei forbi sentrum, kollektivterminal til venstre



Alt 1B (tunnel under jernbanen) 
Asker sentrum med Røykenveien i tunnel.
Sett vestover fra Fusdal/ Jørgensløkka



Alt 1B (tunnel under jernbanen) 
Lokk ved Høn- og Landåsjordene, sett i retning Asker sentrum



Parsell 3: Røykenveien
Alt 3A: med kollektivfelt langs dagens trasé

+ Ivaretar bussprioritering inn mot Asker stasjon
- Forsterker barrierevirkning mellom Risenga-området og Asker sentrum
- Åpner ikke for tettstedsutvikling i Fusdal-Bondiområdet
- Forholder seg ikke til kommunestyrets vedtak om at vei i dagen ikke er ønskelig



Parsell 3: Røykenveien
Alt 3C: i tunnel, med bussvei i dagens trasé

+ Ivaretar bussprioritering inn mot Asker stasjon
- Krevende kryssområde ved Lensmannslia
- Åpner i liten grad for tettstedsutvikling i Fusdal-Bondiområdet



Røykenveien, løsningsvurdering i kdp Asker sentrum

Skisse fra innledende fase i 2012;
tunnel Fusdal-Bondibroen

Bondibroen

Alt 3A

Alt 3C

Fusdal/ 
Jørgensløkka



Vedtak, fra Asker formannskap 16.2.2016

1. Kommunedelplan for E18 - korridoren i Asker, med alternativene 1B, 2A, 
3A og 3C utlegges til offentlig ettersyn i henhold til Pbl § 11.14 

2. Prosjektet forutsettes optimalisert i forbindelse med regulering, blant 
annet for å redusere arealbeslag i kryssområdene Oreholt/ Drengsrud og 
Fusdal, samt fastsette antall felt på hovedsamlevei gjennom kommunen 
og en optimalisert løsning for hovedsykkelvei mellom Holmen til 
Slependen i tillegg til foreslått løsning 

3. Endelig løsning for Røykenveien, mellom Fusdal og Bondibroen/ 
Gullhella, samordnes med arbeidet med kommunedelplan for Asker 
sentrum som igangsettes i 2017, og fastsettes ved regulering av E18 

4. Det forutsettes at videre planlegging og gjennomføring av prosjektet vil 
etablere løsninger som sikrer at målet om persontransportveksten tas 
kollektivt og/eller med gange/sykkel, og på lengre sikt reduseres 
privatbilbruken, slik det er formulert i Askers kommuneplan 2014-26. 



Videre planprosess

• Vegvesenet sendte inn planforslaget i desember 2015

• Formannskapet behandlet saken 16. februar 2016

• Offentlig ettersyn med frist for innspill 13. mai

• Ny behandling i formannskapet høst 2016

• Vedtaksbehandling i kommunestyret i løpet av 2016





Nasjonale føringer

> Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter Plan- og 
bygningsloven (T-1057)

> Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging 
(T-5/93)

> Plansamarbeid mellom Oslo og Akershus
Oslo bystyre og Akershus fylkesting vedtok i desember 2015 Regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus.
Planen legger til grunn at den forventede befolkningsveksten skal håndteres 
gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
Planarbeidet har vist at dette gir best mulighet til å redusere klimagassutslipp og 
nedbygging av grønne arealer, bedre fremkommeligheten i transportsystemet, og 
utvikle attraktive byer og tettsteder

Gjeldende rammer og premisser

01.04.2016



Regionale føringer

> Politiske føringer fra Akershus fylkeskommune

> Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

> Vestregionens areal- og transportstrategi

Kort oppsummert omhandler disse utfordringer som regionen vil møte i årene 
som kommer; høy befolkningsvekst, klimautfordringer, mål om at 
Osloregionen skal være en konkurransedyktig region, arealeffektivitet og 
kollektivtrafikk som bærebjelken i transportsystemet.

Gjeldende rammer og premisser

01.04.2016



Kommunale føringer (et utvalg)

Asker sentrum 
Kommuneplanen for 2014 – 2026 definerer at Asker sentrum skal utvikles 
videre som et bymessig midtpunkt med gode kollektivforbindelser og et variert 
service- og kulturtilbud. E18 er en sammenhengende barriere på tvers av 
byggesonen i Asker. 

Holmen 
Holmen er i kommuneplanen utpekt som ett av 5 tettsteder i Asker kommune. 
Kommunedelplan Holmen - Slependen definerer Holmen som et lokalsenter for 
østre del av kommunen, der det åpnes for sentrumsbebyggelse, bolig, næring 
og service. 
Planen forutsetter ny E18 slik at fylkesveiene gjennom området kan utformes 
som gater med god fremkommelighet for buss, fotgjengere og syklister. 
Nærmiljøet har dag utfordringer med trafikksikkerhet og støy/ luftforurensing 
som følge av høy trafikkbelastning. 

Gjeldende rammer og premisser

01.04.2016



Vegnormaler og håndbøker

> Trafikksikkerhet (tunnel)

> Dimensjonering

> Støyskjerming

> Luftkvalitet

> mm

Gjeldende rammer og premisser

01.04.2016



Prosjektmål

Samfunnsmål

> Utvikling av arealbruk og transportsystemet på veg i Vestkorridoren 
skal forbedre tilgjengeligheten til viktige reisemål og legge til rette for 
økt bruk av miljøvennlige transportformer som alternativ til bil. 

> Tiltakene skal redusere trafikkskapte miljøproblemer i Vestkorridoren 
og redusere bilbruken.

Prosjektbestillingen 

30.03.2016



Prosjektmål

Effektmål

> Gi muligheter for stedsutvikling av Asker sentrum.
> Redusere rushtidsforsinkelser. Kollektivtrafikken skal prioriteres.
> Øke samlet transportkapasitet. Kollektivreiser skal øke mer enn 

privatbilreiser.
> Legge til rette for syklende og gående.
> Knutepunktutvikling. Tilrettelegge for konsentrert utbygging av 

boliger, arbeidsplasser og service.
> Bussprioritering. Fri fremkommelighet for buss fra Asker sentrum til og 

fra Oslo.
> Bedre lokal luft- og støykvalitet i Asker sentrum. Færre bosatte med 

støy over 65 dB (rød sone)

Prosjektbestillingen 

30.03.2016



Prosjektmål

«Nye» mål, vedtatt i Planprogrammet.

> Bedre fremkommelighet og bedre flyt for næringstrafikken.
> Redusere barriereeffekter som er skapt av veitrafikk.
> Krav til god beredskap ved et stengt hovedvegnett skal oppfylles. 

Planprogrammet

30.03.2016



Planområdet

01.04.2016



01.04.2016



Berørte områder

01.04.2016



Anbefalt alternativ

01.04.2016



01.04.2016



01.04.2016



Illustrasjoner

01.04.2016



01.04.2016



01.04.2016



Illustrasjoner

01.04.2016



01.04.2016



01.04.2016



Prinsipper for grunnerverv

> Statens vegvesen må skaffe seg rettigheter til de arealene 
som blir beslaglagt i forbindelse med bygging eller utvidelse 
av en veg, denne prosessen kalles grunnerverv.

> Grunnervervet blir gjort på bakgrunn av vedtatt 
reguleringsplan og gitt bevilgning

> Erstatningene inngår normalt, og tildeles vanligvis sammen 
med anleggsbevilgningen.

01.04.2016



Prinsipper for grunnerverv

> Avtale om avståelse av grunn (kjøpekontrakt). 
Dersom du gjennom forhandlinger blir enig med Statens 
vegvesen om alle forhold ved avståelsen, skjer 
grunnervervet etter dette alternativet. Avtalen innebærer at 
du godtar at anleggsarbeidet kan starte til et avtalt 
tidspunkt. Det innebærer også at du har godtatt Statens 
vegvesens erstatningstilbud. En slik avtale kalles en 
kjøpekontrakt.

> Avtale om at erstatning for avstått grunn skal fastsettes ved 
skjønn (arbeidstillatelse).

> Areal og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og 
erstatning blir fastsatt ved skjønn.

01.04.2016



Prinsipper for grunnerverv

> Markedsverdi (Kravet) / Gjenkjøpsverdi

> Erfaringer fra grunnerverv i Bærum

> Oppussing

> Salg av eiendom basert på KDP

> Flytteutgifter/dokumentavgifter

> Omreguleringer av Asker kommune

01.04.2016



Fremdrift

> Stor usikkerhet knyttet til videre planlegging og utbygging 
iht. NTP

> NTP (Nasjonal Transportplan) 2018-2029

01.04.2016





To parallelle beslutningsprosesser:
Nasjonal Transportplan / Plan og bygningsloven



Ny NTP (Nasjonal transportplan) 
under utarbeidelse



Prosess frem til vedtatt NTP 2018-2029



KDP Asker

KDP Bærum

Regulering/innløsning Asker

Regulering/innløsning Sandvika

Gjennomføring Lysaker - Ramstadsletta

Gjennomføring Sandvika

Gjennomføring Asker

Regulering/innløsning Lysaker - Ramstadsletta

Sammenhengende gjennomføring

? ?

??

Tidsplan for Nasjonal Transportplan 2018-20292018-2027



www.asker.kommune.no/E18

http://www.asker.kommune.no/E18
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