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SAMMENDRAG 

Utredningen for temaet kulturmiljø, som denne rapporten omfatter, utgjør en konsekvensanalyse av 23 definerte kulturmiljøer langs dagens E18 i strekningen mellom Drengsrud og 
Slependen i Asker kommune, Akershus fylke. Konsekvensanalysen tok i utgangspunktet for seg i alt 12 traséforslag fordelt på tre parseller. Disse ble i 2015 redusert til 7 traseforslag. 
Utfordringene knyttet til temaet kulturmiljø har vært etablering av ny trasé forbi Asker sentrum samt kryssløsninger og vegforbindelser for tilknytning til ny trasé som får innvirkning 
på kulturhistoriske verdier som i dag ligger i nærheten av dagens E18. 

De definerte kulturmiljøene omfatter tradisjonelle gårdstunmiljøer og husmannsplasser, samt villabebyggelse fra det sene 1800-tallet og fremover. I influensområdet er det også 
registrert kulturmiljøer knyttet til samferdsel og tettstedsutvikling, med Asker sentrum som det mest dominerende miljøet. Holmen kirke og skolehuset på Holmen er også inkludert 
i undersøkelsen. Samlet sett er det registrert 6 kulturmiljøer med liten kulturhistorisk verdi, 8 med middels verdi, 4 med middels til stor verdi og 5 med stor verdi. 

På parsell 1 vil alternativ 1.B rangeres høyest, da dette vil være en noe bedre løsning enn alternativ 1.A. Begge alternativene gir en viss positiv effekt vurdert utfra dagens situasjon 
ved at gjennomfartstrafikken flyttes og legges i tunnel forbi tettstedet Asker der mange av kulturmiljøene er definert. Når det gjelder Røykenveien (parsell 3) vil alternativ 3.A 
rangeres høyere enn alternativ 3.B og 3.C. Alt.3.A følger dagens veg og gir mindre arealinngrep enn alternativ 3.B og 3.C. På parsell 2 vil for E18 isolert sett alternativ 2.B med lang 
tunnel og rangeres høyere enn alternativ 2.A med kort tunnel fordi mindre arealer blir berørt. Men lokalvegløsningen på Nesbru i alternativ 2.B medfører at kulturhistoriske 
bygninger blir direkte berørt og må innløses under kulturmiljø 18 Nesbru. Totalt sett er derfor alternativ 2.A rangert høyere enn alternativ 2.B. Kulturminner som blir berørt bør 
dokumenteres eller vurderes flyttet. Nivå for dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger av type kulturminne, og bør avklares med kulturvernmyndighetene under arbeidet 
med YM-planen. Dette vil gjelde bygninger med kulturhistorisk verdi i kulturmiljøene 1 Oreholt, 5 Fusdalbråten, 14 Holmengata og 18 Nesbru. 
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Statens vegvesen Region øst har sammen med Asker kommune og i samråd 

med andre fagmyndigheter satt i gang planarbeid for vegsystemet i E18-

korridoren i Asker. 

Som grunnlag for valg av alternativ skal det utarbeides en kommunedelplan 

med konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens kap. VII-a. Formell 

avklaring for ny vegtrasé skal skje gjennom godkjenning av 

kommunedelplanen Asker kommune. 

Hos Statens vegvesen Region øst er Knut Gløersen prosjektleder og Sølve 

Jerm planprosessleder.  

Hos Statens vegvesen Region øst er Knut Gløersen prosjektleder og Sølve 

Jerm planprosessleder. Til å bistå med planarbeidet har Statens vegvesen 

Region øst engasjert Multiconsult AS. Oppdragsleder hos Multiconsult AS har 

vært Gunnar Bratheim.  

Foreliggende delrapport dokumenterer registreringer og verdivurdering for 

temaet kulturmiljø og vurderer konsekvensene av de ulike vegalternativene.  

Temaet kulturmiljø er utredet av Norsk institutt for kulturminneforskning 

(NIKU). Torgrim Sneve Guttormsen har  vært ansvarlig for å utarbeide denne 

rapporten. Arbeidet ble utført i perioden november 2012 til desember 2015. 

Eventuelle spørsmål vedrørende rapporten kan rettes til: 

 

Asker kommune ved Toril Skovli 

e-post: toril.skovli@asker.kommune.no 

tlf: 66 76 80 58 eller 66 76 90 90 

 

Statens vegvesen Region øst ved Sølve Jerm 

e-post: solve.jerm@vegvesen.no 

tlf. 24 05 82 69 

 

 

Oslo, desember 2015 

 

 

Forord 

mailto:toril.skovli@asker.kommune.no
mailto:solve.jerm@vegvesen.no
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0 Sammendrag 

0.1 Innledning 

E18 gjennom Asker inngår i den helhetlige 

planleggingen av Vestkorridoren, som brukes som 

betegnelse på E18 mellom Framnes i Oslo og 

Asker sentrum. Statens vegvesen Region øst har i 

samarbeid med Asker kommune igangsatt arbeid 

med kommunedelplan som skal avklare framtidig 

trasé for E18 og tilhørende lokalt vegnett, 

kollektivtraséer og hovedsykkelveg. I forbindelse 

med planarbeidet utarbeides det konsekvens-

utredning i tråd med vedtatt planprogram. 

Nærmiljø og friluftsliv er et av temaene som skal 

belyses. 

0.2 Tiltaket 

Planområdet strekker seg langs E18 fra og med 

Oreholtkrysset på Drengsrud i vest til Slependen i 

øst. I tillegg omfattes nordre del av fv. 167 

Røykenveien og nordøstre del av fv. 165 

Slemmestadveien for å tilrettelegge for tilkobling 

til ny E18. 

Tiltaket omfatter: 

 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen. 

 Planskilte kryss for E18 ved Drengsrud/ 

Oreholt, Fusdal, Holmen/Nesbru og 

Slependen. 

 Bussveg langs E18 korridoren. 

 Nødvendig parallellveg/hovedsamleveg for 

strekninger hvor E18 går i tunnel. 

 Ny Røykenvei fra Lensmannslia til E18. 

 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra 

Drengsrud til Slependen. 

 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til 

E18/hovedsamleveg. 

I tilknytning til bussvegen planlegges også ny 

bussterminal med økt kapasitet ved Asker stasjon. 

Videre inngår nødvendig omlegging av lokalveger 

og gang- og sykkelforbindelser. 

 

 

 

 

Figur 0-1: Normalprofil for 4-felts E18 

 

Figur 0-2: Normalprofil for 6-felts E18 
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0.2.1 Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn 

 

For E18 på strekningen Drengsrud–Høn er det 

utredet to ulike alternativer: 

Alternativ 1.A: Tunnel under Hagaløkka og 
tunnel fra Lensmannslia til Fusdal. 

 

Alternativ 1B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal 

 

0.2.2 Parsell 2 E18 Høn–Slependen 

 

For E18 parsell 2 mellom Høn og Slependen er det 

utredet to alternativer: 

Alternativ 2.A: E18 med tunnel Holmen–Nesbru  

 

Alternativ 2.B: E18 med tunnel Haga–Nesbru  

 

Begge alternativer inkluderer ny tilkobling av 

Slemmestadveien med Syverstaddiagonalen. 

0.2.3 Parsell 3 fv. 167 Røykenveien 

 

På parsell 3 Røykenveien fra Lensmannslia tilE18 

er det utredet tre ulike alternativer: 

Alternativ 3.A: Kollektivfelt langs dagens veg  

 

Alternativ 3.B: Tunnel Lensmannslia–Fusdal 

 
Alternativ 3.C: Tunnel Lensmannslia–
Jørgensløkka 
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Figur 0-3: Samlekart for alternativer E18 
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0.3 Metode 

Dette er en temarapport for tema kulturmiljø. 

Delområder er definert, avgrenset og 

verdivurdert. Ut fra deres betydning for temaet er 

de rangert på en tredelt skala fra liten til stor 

verdi.  

Etter visse kriterier blir omfanget av tiltaket 

vurdert for hvert alternativ i hvert enkelt del-

område. Konsekvensen framkommer ved å 

sammenholde verdien mot omfanget, dvs. om 

tiltaket vil redusere eller styrke områdets verdi. 

Konsekvensen angis på en ni-delt skala fra meget 

stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor 

negativ konsekvens (– – – –). Avslutningsvis 

sammenstilles konsekvenser i hvert delområde til 

en samlet vurdering for de alternativer som 

vurderes. 

0.4 Dagens situasjon og verdier 

0.4.1 Historisk oversikt 

I Askerbygda finnes det kulturminner fra både 

forhistorisk tid og nyere tid. De vanligste funnene 

i området er bosetningsspor og gravminner fra 

jernalderen, og vitner om gårdsbosetning tilbake i 

forhistorien. Asker kirke er fra 1879, men har rikt 

inventar fra 1720-årene. Kirken vitner om Askers 

funksjon som sentralsted over tid, et 

bygdesentrum som også strekker seg langt tilbake 

i historien. Under Skaugumåsen nord for Asker 

stasjon ligger Skaugum gård, som er kjent fra 

middelalderen og i dag kronprinsparets bolig. 

Forholdet mellom vegbygging og industri har 

nære relasjoner. På 1600-/1700-tallet var 

jernutvinning en viktig industri, og kulturminner 

etter denne virksomheten finnes fortsatt i bygda. 

Asker tilhørte cirkumferensen til Dikemarks verk, 

muligens også Bærums verk, på 16/1700-tallet, og 

bøndene har produsert kull for jernverkene. Asker 

har også mange gamle kalkovner og kullmiler i 

området som vitner om tidlig-moderne 

industriforetak. Kølabonnene (kullmiler) har 

produsert kull til jernproduksjon og smiing. 

Etablering av sølvgruvene på Kongsberg medførte 

behov for en bedre vegforbindelse mellom 

Kongsberg og Christiania. Vegen som blir kalt 

Kongeveien var ferdig i 1665 og gikk gjennom 

Asker fra Slependen til Holmen, Ravnsborg, 

Hvalstad, Askergårdene, Brattum og videre 

gjennom Lier kommune. Heggedal fikk jernbane i 

1872 og etter dette betydelig industri; etter hvert 

ble isskjæring og frukt- og bærdyrking betydelige 

næringsgrener. Gamleveien forbi Asker kan 

fortsatt følges parallelt med dagens E18 forbi 

Asker sentrum. 

Bygda utviklet seg etter hvert fra et 

bondesamfunn til å bli en småby. Ved 

stasjonsområdene ved Asker, Hvalstad, Billingstad 

og senere Høn ble de første villaområdene 

etablert. Boligbyggingen i Asker fra 1800-tallet og 

frem til i dag har etterlatt en bygningsarv med 

stor variasjon. 

0.4.2 Beskrivelse av kulturmiljøer 

De definerte kulturmiljøene omfatter 

tradisjonelle gårdstunmiljøer og 

husmannsplasser, samt villabebyggelse fra det 

sene 1800-tallet og fremover. I influensområdet 

er det også registrert kulturmiljøer knyttet til 

samferdsel og tettstedsutvikling, med Asker 

sentrum som det mest dominerende miljøet. 

Holmen kirke og skolehuset på Holmen er også 

inkludert i undersøkelsen i tillegg til Gyssestad og 

lokaliteten Solgløtt under Gyssestad.  

Samlet sett er det registrert 6 kulturmiljøer med 

liten kulturhistorisk verdi, 8 med middels verdi, 4 

med middels til stor verdi og 5 med stor verdi. 
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Tabell 0-1: Verdivurderte kulturmiljø. KM-nr. henviser til verdikart 

Nr. Navn Beskrivelse Verdi  

1 Oreholt Tradisjonell husmannsplass med kulturhistoriske bygninger bevart. Bygningsmiljøet er representativt for regionen og fremstår i dag som 
særegent og med godt bevarte bygninger. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

2 Søndre Bondi/ Risenga Tradisjonelt gårdstunkompleks med automatisk fredete kulturminner som vitner om tidsdybde tilbake til forhistorisk tid, samt tekniske-
industrielle kulturminner fra nyere tid knyttet til Bondivannet. Variert miljø med mange forskjellige typer kulturhistoriske verdier. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

3 Nordre Bondi Tradisjonelt gårdsmiljø og gateløp med tidlig villabebyggelse som er godt bevart. Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk 
betydning. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

4 Fusdal Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart. Inneholder mange bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning.  

   
Liten Middels Stor 

 

5 Fusdalbråten Tradisjonell husmannsplass med kulturhistoriske bygninger, men som i dag er delvis i dårlig forfatning.  

   
Liten Middels Stor 

 

6 Asker stasjon/sentrum Miljø i transportknutepunkt med stor tidsdybde og med bevarte kulturhistoriske verdier knyttet til forhistorisk tid, tradisjonell 
gårdsbebyggelse av sentralgårdkarakter, historisk tettstedsutvikling og transporthistorie. Inneholder mange bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

7 Jørgensløkka Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

8 Høn Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. Kulturminner fra forhistorisk tid rundt gårdstunene, samt eldre jernbanestasjonsområde. Miljø 
med forskjellige typer kulturhistoriske verdier. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

9 Undelstad Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. Spor etter forhistorisk aktivitet i området. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

10 Haga Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. Spor etter forhistorisk aktivitet i området. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

11 Reistad med Jørnstadveien Tradisjonelt og variert gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Boligfelt med 
arkitekturhistorisk verdi. Inneholder mange bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

12 Vogellund skole Skolehus fra 1848 som representerer et av de tidligste skolehusene i Asker.  

   
Liten Middels Stor 

 

13 Syverstad Tradisjonelt gårdsmiljø og gateløp med tidlig villabebyggelse som er godt bevart. Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk 
betydning.  Kulturhistoriske verdier knyttet til næringsvirksomhet (isproduksjon), transport (middelalderveifar) og rekreasjon 
(hoppbakker). Spor etter forhistorisk aktivitet i området. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

14 Holmen gård / Holmen slipp Typisk gårdstunmiljø fra 1800-tallet som også hadde offentlige funksjoner (tingstue). Gården hadde en sentral betydning i Askers historie 
som opplag for og utskipning av varer (trelast, kalk, is) og som stoppested for dampskipene. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

15 Hofstad Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. Spor etter forhistorisk aktivitet i området. 

 

   
Liten Middels Stor 
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Tabell 0-2: Verdivurderte kulturmiljø. KM-nr. henviser til verdikart 

Nr. Navn Beskrivelse Verdi  

16. Holmengata Historisk villabebyggelse langs eldre vegfar. Inneholder mange bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning, men fragmentert.  

   
Liten Middels Stor 

 

17. Ravnsborg Tradisjonelt gårdsmiljø og eldre regionalt knutepunkt langs gammelt vegfar. Tunet er godt bevart. Området rundt er preget av villabebyggelse. 
Inneholder bygninger med kulturhistorisk/arkitektonisk betydning. Gårdslandskapet var et yndet motiv blant landskapsmalere på 1800-tallet. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

18. Nesbru Eldre knutepunkt for ferdsel med vegminner tilbake til 1600-tallet (Sølvveien/kongeveien). Enkeltstående historiske bygninger med 
kulturhistorisk/arkitektonisk betydning. Den eldste IKEA-bygningen i Norge samt en bensinstasjon fra 1960-tallet ligger i knutepunktet. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

19. Mellom-Nes Tradisjonelt gårdsmiljø der tunet omkranset av kulturhistoriske bygninger er bevart. Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk 
betydning. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

20. Berger og Torstad Et stort og godt bevart kulturlandskap med to bygningsmiljøer bevart og skjermet fra moderne bebyggelse. Gir god kunnskap om eldre 
gårdsbebyggelse og gårdsstruktur i Asker, som ellers er preget av moderne bebyggelse og infrastruktur. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

21. Holmen kirke Nyere tids kirkehistorie med oppføring av kirke i betong fra 1960-tallet  

   
Liten Middels Stor 

 

22. Solgløtt Bolighus fra tidlig 1900-tallet som er under ombygging.  Store deler av huset er revet i forbindelse med ombyggingen og Bærum kommune har 
krevet huset revet av sikkerhetsmessige hensyn. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

23. Gyssestad Storgårdsmiljø der tunet er omkranset av kulturhistoriske bygninger. Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 
Bygningsmiljøet har en sentral rolle for Bærumbygdas identitet. Tunet ligger rett ved E18 og virker i dag fragmentert som gårdsmiljø.  

 

   
Liten Middels Stor 
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 Figur 0-4: Verdikart kulturmiljø 
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0.5 Konsekvenser 

0.5.1 Alternativ 0 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ og 

skal beskrive og analysere hvordan forholdene vil 

utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom 

prosjektet ikke blir gjennomført. Trafikkmodellen 

viser at trafikken på dagens E18 og andre 

hovedveger vil øke med oppimot 30 % i forhold til 

dagens situasjon. Som følge av trafikkøkningen vil 

støy og luftforurensing øke noe. Situasjonen for 

gående og syklende vil være som i dag, med et 

ufullstendig gang- og sykkelvegnett. 0-alternativet 

er sammenligningsgrunnlaget, og har per 

definisjon ingen konsekvenser. 

0.5.2 E18 parsell 1 Drengsrud–Høn 

Alternativ 1.A. tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia–Jørgensløkka 

 

Alternativet har to tunnelstrekninger. Det 

medfører at negativ innvirkning på kulturmiljøene 

er små. Tunnel vest for kulturmiljø 1 Oreholt vil gå 

fri av miljøet som blir bevart. Planlagt 

tunnelinnslag gir liten negativ konsekvens forbi 

kulturmiljø 3 Nordre Bondi. Alternativet vil også 

innebære ny bru forbi Asker som sammen med 

eksisterende bruer forbi kulturmiljø 6 Asker 

stasjon/sentrum vil kunne skape økt 

barriereeffekt mellom miljøet og omkringliggende 

omgivelser. Det er et potensiale for positive 

effekter under planleggingen av nye vegsystemer 

gjennom kulturmiljø 6 Asker stasjon/sentrum. 

Mulig steinalderlokalitet i kulturmiljø 7 

Jørgensløkka vil kunne bli direkte berørt av rampe 

over tunnelpåhugg. Tunnelpåhugget krever 

omlegging av hovedsamleveg med tilkjørselsveger 

og ramper, noe som gir liten negativ konsekvens 

for kulturmiljø 8 Høn.  

Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten 

negativ (0/-). 

 

Figur 0-5: Alternativ 1.B med 3.C ved Jørgensløkka 

Alternativ 1.B. tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia–Jørgensløkka 

 

Alternativet har en sammenhengende tunnel 

forbi de sentrale delene av tettstedet Asker. Det 

medfører at negativ innvirkning på kulturmiljø 1 

til 5 er ubetydelig. Sammenhengende 

tunnelløsning forbi Asker sentrum vil virke 

positivt for kulturmiljø 6 Asker stasjon/sentrum.   

Mulig steinalderlokalitet i kulturmiljø 7 

Jørgensløkka vil få nærføring som følge av rampe 

over tunnelpåhugg. Tunnelpåhugget krever 

omlegging av hovedsamleveg med tilkjørselsveger 

og ramper, noe som gir liten negativ konsekvens 

for kulturmiljø 8 Høn.  

Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten 

positiv (0/+). 
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0.5.3 Parsell 3 Fv. 167 Røykenveien 

Alternativ 3.A. kollektivfelt langs dagens veg 

 

Røykenveien vil under dette alternativet bli 

utvidet med kollektivfelt på hver side og vil slik 

sett innebære noe mer arealbruk enn i 0-

alternativet. Innvirkningen av dette på kulturmiljø 

3 Nordre Bondi og kulturmiljø 4 Fusdal er 

minimale utfra dagens situasjon. Alternativet 

inkluderer kryssløsning ved planlegging av 

hovedsamleveg for Røykenveien, som gir liten 

negativ konsekvens for kulturmiljø 5 

Fusdalsbråten. Alternativet kommer i direkte 

konflikt med historiske bygninger på 

Fusdalsbråten som må innløses (fjernes, 

eventuelt flyttes). 

Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten 

negativ (0/-). 

Alternativ 3.B med tunnel Lensmannslia-Fusdal 

 

Sør for gårdstunet på Nordre Bondi (kulturmiljø 3) 

utvides vegen, men kulturmiljøet blir ikke direkte 

berørt. Tiltaket kan få en viss visuell og 

støymessig negativ effekt. Alternativet går i 

tunnel mot Fusdalsbråten og har rampe for 

lokalveg som går i dagens Røykenveien forbi 

Nordre Fusdal (kulturmiljø 4), hvilket gir 

ubetydelig innvirkning.  

Alternativet inkluderer kryssløsning ved 

planlegging av hovedsamleveg for Røykenveien, 

som gir liten negativ konsekvens for kulturmiljø 5 

Fusdalsbråten. Alternativet kommer i direkte 

konflikt med historiske bygninger på 

Fusdalsbråten som må innløses (fjernes, 

eventuelt flyttes). 

Konsekvensen vurderes som liten negativ (-). 

Alternativ 3.C med tunnel Lensmannslia-
Jørgenløkka 

 

Sør for gårdstunet på Nordre Bondi (kulturmiljø 3) 

legges vegen med tunnelpåhugg rett ved 

historiske bygninger slik at kulturmiljøet blir 

direkte berørt. Alternativet går i tunnel mot 

Fusdalsbråten og har rampe for lokalveg som går i 

dagens Røykenveien forbi Nordre Fusdal 

(kulturmiljø 4), hvilket gir ubetydelig innvirkning. 

Dette medfører middels negativ konsekvens. 

Alternativet går i tunnel mot Fusdalsbråten og har 

rampe for lokalveg som går i dagens Røykenveien 

forbi Nordre Fusdal (kulturmiljø 4), hvilket gir 

ubetydelig innvirkning.  

Alternativet inkluderer kryssløsning ved 

planlegging av hovedsamleveg for Røykenveien, 

som gir liten negativ konsekvens for kulturmiljø 5 

Fusdalsbråten. Alternativet kommer i direkte 

konflikt med historiske bygninger på 

Fusdalsbråten som må innløses (fjernes, 

eventuelt flyttes). 

Konsekvensen vurderes som middels negativ (- -). 
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0.5.4 E18 parsell 2 Høn–Slependen 

Alternativ 2.A: E18 i tunnel Holmen–Nesbru 

 

Alternativet innebærer en vegløsning i dagens 

E18-trasé med tunnel fra Holmen til Nesbru. 

Kollektivfelt og sykkelveg er planlagt på sørsiden 

av traseen. Tunnelstrekningen vil gi mindre støy 

og trafikk langs dagens E18 (ny hovedsamleveg), 

noe som vil virke positivt på kulturmiljøene langs 

vegen. Generelt sett vil tunnelen skape mindre 

konflikt med kulturmiljøer i tiltaksområdet. 

Alternativer har ingen eller ubetydelige konse-

kvenser for kulturmiljøene Haga (kulturmiljø 10), 

Reistad (kulturmiljø 11) og Hofstad (kulturmiljø 

15) som ligger på strekningen frem til Holmen. 

Syverstaddiagonalen, med tunnel under 

gårdstunet og kryssløsninger i nord og sør for 

kobling mellom E18 og Slemmestadveien, 

innebærer arealinngrep og visuell negativ effekt 

for kulturmiljø 13 (Syverstad), hvilket medfører 

stor negativ konsekvens. Kulturmiljøet Vogellund 

skole (kulturmiljø 12) blir berørt med liten negativ 

konsekvens som følge av ny kryssløsning 

Slemmestadveien-Fekjan. Nye veglinjer vil 

medføre at deler av det etablerte vegnettet 

omgjøres på en måte som åpner for revegetasjon 

i området, noe som vil kunne gi en positiv effekt 

for opplevelsen av kulturmiljø 14 Holmen 

gård/slipp. 

Ved Nesbru blir det omlegging av Fv201 (Fekjan) 

med kryssløsning for Nesbruveien, som vil 

medføre nærføring til en steinhvelvsbru av 

kulturhistorisk verdi (kulturmiljø 18 Nesbru). 

Konsekvensene for alternativ 2.A er ubetydelige 

fordi det i hovedsak tas i bruk arealer som inngår i 

eksisterende vegnett. 

Alternativet har også kryssløsning for 

Slemmestadveien og E18-traseene som 

innebærer direkte inngrep i kulturmiljø 16 

Holmengata. Historiske bygninger i miljøet vil gå 

tapt i dette området.  

Kryssløsningene ved Holmenkrysset får utover 0-

alternativet ubetydelig konsekvens for kulturmiljø 

17 Ravnsborg. 

Konsekvensen vurderes som liten negativ (-). 

Alternativ 2.B: E18 i tunnel Haga–Nesbru 

 
Alternativet innebærer en vegløsning i dagens 

E18-trasé fram til Haga, og deretter tunnel til 

Nesbru. Konsekvensene er tilnærmet like 

alternativ 2.A på store deler av strekningen. Noe 

lengre tunnelstrekning gir avlasting av et større 

område, uten at dette har stor betydning for 

noen av kulturmiljøene. 

Omlegging av Fv201 (Fekjan) med kryssløsning for 

Nesbruveien, som vil medføre nærføring til en 

steinhvelvsbru av kulturhistorisk verdi 

(kulturmiljø 18 Nesbru) og direkte konflikt med 

kulturhistorisk bygning i samme miljø. Den 

negative konsekvensen er stor. 

Konsekvensen vurderes som middels negativ (- -). 
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0.5.5 Oppsummering og rangering 

Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn 

Alternativ 1.B rangeres høyest, da dette har 

lengre tunnel som sparer flere kulturmiljøer enn 

alternativ 1.A.  

Begge alternativer gir en viss positiv effekt for 

Asker sentrum vurdert utfra dagens situasjon ved 

at gjennomfartstrafikken flyttes og legges i tunnel 

forbi tettstedet Asker. 

Rangeringen er dermed som følger: 

1. Alternativ 1.B 

2. Alternativ 1.A 

3. Alternativ 0 

Parsell 3: Fv. 167 Røykenveien 

Alternativ 3.A bruker i stor grad dagens vegnett 

og rangeres høyest fordi breddeutvidelsen av 

dagens veg medfører moderate inngrep utover 

dagens situasjon. Alternativ 3.C kommer dårligst 

Tabell 0-3: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø parsell 1 og 3. Alternativ 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet 

omfang og ingen konsekvens for alle delområder.  

Kulturmiljø Verdi 

E18 Røykenveien 

Alt.1.A Alt.1.B Alt.3.A Alt. 3.B Alt. 3.C 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Oreholt M intet 0 intet 0 
  

    

2. Søndre Bondi/ 
Risenga 

M/S intet 0 intet 0 
  

    

3. Nordre Bondi M Liten neg. – intet 0 Lite neg. 0 Lite neg. – 
Middels 

neg. 
– – 

4. Nordre Fusdal M/S intet 0 intet 0 intet 0 intet 0 intet 0 

5. Fusdalbråten L intet 0 intet 0 Stor neg. – Stor neg. – Stor neg. –  

6. Asker 
stasjon/sentrum 

S Liten pos. 0/+ 
Liten/middels 

pos. 
+ 

  
    

7. Jørgensløkka L Stor neg. – Middels neg. – intet 0 intet 0 Stor neg. – 

8. Høn M Liten neg. – Lite neg. – 
  

    

9. Undelstad L intet 0 intet 0 
  

    

Samlet konsekvens 0/– 0/+ 0/– – – – 

Rangering 2 1 1 2 3 
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ut, i stor grad som følge av at tunnelløsning legges 

i kulturmiljø 3 Nordre Bondi som vil forringe 

miljøet betydelig. 

Alle alternativene kommer i direkte konflikt med 

historiske bygninger på Fusdalsbråten som må 

innløses (fjernes, eventuelt flyttes). 

Rangeringen er dermed som følger: 

1. Alternativ 0 

2. Alternativ 3.A 

3. Alternativ 3.B 

4. Alternativ 3.C 

 

  

  

Figur 0-6: Oversiktsillustrasjon fra sør, alternativ 3.C Figur 0-7: Røykenveien i tunnel alt. 3.B, påhugg nord for Lensmannslia 
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Parsell 2  E18 Høn–Slependen 

Begge alternativene vil gi en positiv effekt vurdert 

utfra dagens situasjon ved at gjennomfarts-

trafikken legges i tunnel der mange av 

kulturmiljøene er definert.  

Kobling av E18-alternativ med Slemmestadveien 

vil for begge alternativer gi stor negativ 

konsekvens for kulturmiljø 13 Syverstad.  

For E18 isolert sett vil alternativ 2.B med lang 

tunnel og rangeres høyere enn alternativ 2.A med 

kort tunnel fordi mindre arealer blir berørt. Men 

lokalvegløsningen på Nesbru i alternativ 2.B, med 

omlegging av Fv201 Fekjan-Billingstadsletta får 

for kulturmiljø 18 Nesbru i alternativ 2.B stor 

negativ konsekvens, da det medfører at 

Tabell 0-4: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens for alle delområder 

(samlet konsekvens er 0). Blånyanser angir graden av positiv konsekvens og rødnyanser angir graden av negativ konsekvens. 

Delområde Verdi 

E18 alt. 2.A E18 alt.2.B 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

10.Haga L Intet 0 Intet 0 

11. Reistad m Jørnstadveien M/S Intet 0 Intet 0 

12.  Vogellund skole M Liten neg. – Liten neg. – 

13. Syverstad M/S Stor neg. – – – Stor neg. – – – 

14. Holmen gård/slipp M Intet / liten positiv 0 / + Intet / liten positiv 0 / + 

15. Hofstad M Intet 0 Intet 0 

16. Holmengata  L Stor neg. – Stor neg. – 

17. Ravnsborg S Intet 0 Intet 0 

18. Nesbru S Stor neg. 0 Intet – – – 

19. Mellom-Nes M Intet  0 Intet 0 

20. Berger og Torstad S Intet 0 Intet 0 

21. Holmen kirke M Liten pos. + Liten pos. + 

22.Solgløtt L Stor neg. – Stor neg. – 

23.  Gyssestad S Liten neg. – Liten neg. – 

Samlet konsekvens –  – – 

Rangering 1 2 
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kulturhistoriske bygninger må innløses (fjernes, 

eventuelt flyttes).  Ved alternativ 2.A, som i større 

grad baserer seg på eksisterende vegfar vil 

konsekvensen bli ubetydelig for kulturmiljø 18 

Nesbru.  

Kulturhistoriske bygninger i kulturmiljø 16 

Holmengata vil i begge alternativene også bli 

direkte berørt og må innløses (fjernes, eventuelt 

flyttes). 

Sett samlet er derfor alternativ 2.A bedre enn 

alternativ 2.B for kulturmiljøene i området. 

0.6 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det forutsettes generell hensyntagen under 

anleggsperioden. Utbygger må gjøre seg kjent 

med kulturminnene. Sårbare områder bør sperres 

av fysisk.  

I YM-planen som utarbeides i neste planfase må 

det gå fram hvordan man skal håndtere 

kulturminnene i anleggsfasen. Der må 

riggområder, anleggsveger og deponiområder 

inngå. Skilting, markering og skjerming av 

kulturminner i forkant av anleggsarbeidet vil 

kunne fungere som et positivt og effektivt vern i 

anleggsperioden. 

0.7 Usikkerhet 

På dette plannivået vil det alltid være noe 

usikkerhet knyttet til endelig utforming av 

løsninger/alternativer. For små kulturmiljøer kan 

forholdsvis små endringer i løsningene gi store 

utslag for konsekvenser, for eksempel ved om 

enkeltbygg berøres eller ikke. 

Den viktigste usikkerheten i vurderingene er 

knyttet til hvor sannsynlig det er å finne ikke-

kjente automatisk fredete kulturminner. 

0.8 Konsekvenser i anleggsperioden 

0.9 Avbøtende tiltak 

I forbindelse YM-plan (Ytre Miljø) i neste planfase 

må det avklares med kulturvernmyndighetene 

hvordan man skal håndtere kulturminnene i 

forhold til tiltaket, både i anleggsfasen og etterpå.  

Kulturminner som blir sterkt berørt, bør 

dokumenteres eller vurderes flyttet. Nivå for 

dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger 

av type kulturminne, og bør avklares med 

kulturvernmyndighetene under arbeidet med YM-

planen. Dette kan gjelde bygninger fra 

kulturmiljøene ved 1.Oreholt, 5.Fusdalbråten 

16.Holmengata og 18.Nesbru. 

Støyavbøtende tiltak kan ha en positiv effekt for 

kulturminner om de får folk til å fortsette å bo i 

støyutsatte hus. Slike tiltak kan imidlertid ha en 

negativ virkning på utsiktsforhold av 

kulturhistorisk interesse, og tiltak i hus kan 

redusere bygningenes autentisitet. Slike tiltak bør 

derfor avklares med kulturminnevern-

myndighetene. 
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0.10 Oppfølgende undersøkelser 

0.10.1  Potensialet for å finne ikke kjente 
automatisk fredete kulturminner  

Den viktigste usikkerheten i vurderingene er 

knyttet til hvor sannsynlig det er å finne ikke-

kjente automatisk fredete kulturminner. I denne 

delen av Asker dreier det seg i hovedsak om 

områder hvor man kan forvente å finne boplass-

spor eller andre aktivitetsspor i dyrket mark. 

Generelt er potensialet for nye funn stort ved 

gårdene på høydedragene og avtar mot 

dalbunnen. Vurderingen av potensialet som er 

gjort her, gjelder kun langs traséforslagene. Slik 

vegalternativene foreligger nå, peker fire områder 

seg ut. Potensialet for funn av kulturminner i 

dyrket mark gjelder spesielt forbi Jørgensløkka, 

Hønsjordene, Haga og Hofstad. 

0.10.2 Undersøkelsesplikten  

Undersøkelsene som er foretatt i forbindelse med 

konsekvensutredningen av E18 oppfyller ikke 

undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9. 

Det må i samarbeid med den regionale 

kulturminneforvaltningen (Akershus fylkeskom-

mune) gjøres en faglig vurdering av behovet for 

ytterligere arkeologiske undersøkelser i 

tiltaksområdet.  

Utfra vår faglige vurdering vil potensialet for funn 

av kulturminner i dyrket mark spesielt gjelde 

områdene forbi Jørgensløkka, Hønsjordene, Haga 

og Hofstad. Områdene gir en pekepinn på hvor 

man kan forvente å finne ikke-kjente automatisk 

fredete kulturminner. Det må for øvrig foretas 

mer finmaskete undersøkelser i forbindelse med 

reguleringsplanen. Det gjelder også områder som 

vil bli berørt under anleggsfasen. Dersom det blir 

nødvendig å søke om dispensasjon fra 

kulturminneloven, vil det medføre krav om at det 

foretas arkeologiske utgravinger av kulturminner 

som blir berørt.  

  



Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud  

Temarapport kulturmiljø  

 

SIDE 22  Desember 2015 123134-PLAN-RAP-003 

1.1 Bakgrunn 

E18 går gjennom Asker kommune fra Lierskogen i 

Lier kommune i Buskerud til Bærums grense ved 

Slependen. Strekningen gjennom Asker inngår i 

planarbeidet for Vestkorridoren, som brukes som 

betegnelse på E18 mellom Framnes i Oslo og 

Asker sentrum. Vegstrekningen er en svært viktig 

nasjonal transportkorridor, samtidig som den er 

den sentrale transportåren for lokal og regional 

trafikk vest for Oslo. 

1.1.1 Prosjektutløsende behov 

En samlet planlegging og utbygging av E18 er 

viktig for transportarbeidet så vel som steds-

utvikling i Asker og Bærum. De prosjektutløsende 

behovene er flere: 

E18 gir store lokale miljøproblemer og hindrer 
byutvikling 

E18 er en sammenhengende barriere på tvers av 

byggesonen i Asker, og arealbeslag, støy og 

luftforurensing legger begrensninger på 

arealutnyttelsen rundt kollektivknutepunktet i 

Asker sentrum. Også fv. 167 Røykenveien gir 

store miljøbelastninger for Asker sentrum og 

nærliggende bebyggelse, mens fv. 165 Slemme-

stadveien har tilsvarende effekt gjennom Holmen.  

Dårlig tilrettelegging for buss 

Busstrafikken i E18-korridoren har i dag store 

framkommelighetsproblemer i rushtrafikken. Av- 

og påkjøringsramper i kryss bryter kollektivfeltene 

mange steder, slik at bussene blir stående i 

samme kø som privatbilene.  

Det er dårlige overgangsmuligheter mellom buss 

og tog på knutepunktet Asker stasjon, på grunn 

av lang og købelastet adkomst fra hovedvegnettet 

til bussterminalen ved stasjonen. 

Manglende hovedsykkelnett 

Hovedsykkelvegnettet i Asker er i dag utbygd 

langs Slemmestadveien og Røykenveien, og inn til 

sentrum fra vest. Det mangler imidlertid en god 

øst-vest forbindelse langs E18-korridoren, og det 

er dermed dårlig tilrettelagt for syklende i den 

tyngste transportkorridoren, mot sentrale 

målpunkter som Sandvika, Fornebu, Lysaker og 

Oslo sentrum. Sykkelandelen i korridoren er 

derfor lav.  

Dårlig framkommelighet for 
næringstransportene 

Dagens situasjon i E18-korridoren gjennom Asker 

er preget av langvarige rushperioder og hyppige 

sammenbrudd som følge av trafikkuhell og andre 

hendelser. For næringslivet gir forsinkelsene store 

tap ved økt transporttid, forsinkete leveranser og 

dårlig forutsigbarhet.  

1.2 Mål for tiltaket 

1.2.1 Mål for E18-korridoren i Asker 

Prosjektet E18-korridoren i Asker er et 

miljøprosjekt som tilrettelegger for et bedre 

transportsystem, med fokus på kollektiv- og 

sykkeltransport langs korridoren og byutvikling 

rundt kollektivknutepunktene. Prosjektet skal 

redusere barrierevirkning, støy og lokal 

forurensing.  

Fastsatte mål for tiltaket er som følger (2): 

 Ny løsning for E18 skal gi bedre 

fremkommelighet og bedre flyt for 

næringstrafikken. 

 Ny løsning for E18 skal sikre god 

fremkommelighet for sykler og busser, inn til 

jernbanestasjonene og parallelt med E18. 

Løsningen skal bidra til en bedre 

trafikkfordeling og samhandling mellom 

sykkel, buss og tog. 

 Ny E18 skal bidra til en aktiv byutvikling, med 

handel, service, bolig og arbeidsplasser i 

Holmen og Asker sentrum i den hensikt å 

overføre vesentlige deler av transportbehovet 

fra privatbil til buss / jernbane. Løsninger 

forutsetter å redusere barriereeffektene slik at 

1 Innledning 
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flere ønsker å gå, sykle og ta i bruk et bedret 

kollektivtilbud. 

 Ny E18 og nye lokalveger skal i størst mulig 

grad redusere støy, forurensning og 

barriereeffekter som er skapt av vegtrafikk.  

 Krav til god beredskap ved et stengt 

hovedvegnett skal oppfylles. 

1.3 Videre saksgang 

Forskrift om konsekvensutredninger (3) slår fast 

at denne typen vegtiltak krever konsekvens-

utredning. Videre legger den opp til full 

integrering mellom plan og konsekvensutredning. 

Formålet med bestemmelsene om 

konsekvensutredninger (KU) er:  

å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir 

tatt i betraktning under forberedelsen av 

planer eller tiltak, og når det tas stilling til 

om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak 

kan gjennomføres. 

Det er nå utarbeidet kommunedelplan med 

konsekvensutredning etter de krav som er stilt i 

planprogrammet. Statens vegvesen har 

utarbeidet en egen håndbok som beskriver 

metodikk som skal benyttes med 

konsekvensanalyser. Kommunedelplanen består 

av et plankart med bestemmelser og en 

planbeskrivelse. Konsekvensutredningen inngår i 

planbeskrivelsen. For flere utredningstemaer 

utarbeides det egne fagrapporter, denne 

rapporten er en av disse. Sammendrag fra 

fagrapportene inngår i planbeskrivelsen.  

 Kommunedelplanen med 

konsekvensutredning legges ut på høring, og 

Asker kommune som ansvarlig myndighet 

vedtar planen. Planen skal fastsette vegtrasé 

og avklare vegstandard.  

 Neste steg etter vedtak av kommunedelplan er 

å utarbeide reguleringsplaner. Der avklares 

detaljer om plassering og utforming av 

veganlegget. Reguleringsplanene gir 

rettsgrunnlag for gjennomføring av 

grunnerverv for anlegg av vegen. Planene 

utarbeides av Statens vegvesen og vedtas av 

Asker kommune.  

 Siste steg før bygging av ny veg er utarbeidelse 

av byggeplan. Det omfatter detaljprosjektering 

av ny veg, og inkluderer alle arbeider som 

forutsettes for å presentere et fullstendig 

konkurransegrunnlag for utførende 

entreprenører.  
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2.1 Avgrensing 

Planområdet strekker seg langs E18 fra og med 

Oreholtkrysset på Drengsrud i vest til Slependen i 

øst. I tillegg omfattes nordre del av fv. 167 

Røykenveien og nordøstre del av fv. 165 

Slemmestadveien for å tilrettelegge for tilkobling 

til ny E18. 

Tiltaket omfatter: 

 Ny E18 fra Drengsrud til Slependen. Tiltaket 

avsluttes øst for Slependkrysset. 

 Planskilte kryss for E18 ved 

Drengsrud/Oreholt, Fusdal/Høn (kobling med 

Røykenveien), Holmen/Nesbru (kobling med 

Slemmestadveien og Kirkeveien) og Slependen 

(kobling til E16 Sandvika, Nesøyveien, 

Sandviksveien). 

 Bussveg langs E18 korridoren. 

 Nødvendig parallellveg/hovedsamleveg på 

strekninger hvor E18 går i tunnel. 

 Ny Røykenvei fra Lensmannslia til E18 

 Ny gjennomgående hovedsykkelveg fra 

Drengsrud til Slependen. 

 Tilkobling av fv. 165 Slemmestadveien til 

E18/hovedsamleveg. 

I tilknytning til bussvegen planlegges også ny 

bussterminal med økt kapasitet ved Asker stasjon. 

Videre inngår nødvendig omlegging av lokalveger 

og gang- og sykkelforbindelser som følge av nytt 

overordnet vegnett. 

2.2 Veg i dagen 

2.2.1 E18 

Ny E18 planlegges som hovedveg klasse H7 med 

fartsgrense 80 km/t.  

Sikkerhetskrav i tunneler er dimensjonerende for 

planlagt kapasitet på E18. Øst for Fusdal er 

trafikkmengden så stor at det kreves 3+3 felt i 

tunnel, og også veg i dagen må derfor ha 3 felt i 

hver retning fra Fusdal til Slependen (mot 5 felt 

for ordinær biltrafikk i dag, tre vestgående og to 

2 Tiltaket  

 

Figur 2-1: Normalprofil for 4-felts E18 

 

Figur 2-2: Normalprofil for 6-felts E18 
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østgående). Vegbredden er 32 m. På 

vekslingsstrekning mellom kryss er det 

gjennomgående ramper på utsiden, slik at det blir 

til sammen 4+4 felt og en vegbredde på 39 m. 

Vest for Fusdal planlegges E18 i alternativ 1.A 

med 4 felt (som i dag). Vegbredden for firefelts 

veg er 25 m. I alternativ 1.B er det 6 felt, med 3+3 

felt i tunnel, der ett felt i hver retning er knyttet 

til lokale ramper på begge sider av tunnel, og ikke 

er gjennomgående på E18. Dette skyldes at det er 

fullt kryss på Fusdal i alternativ 1.B, men ikke i 

1.A. 

2.2.2 Hovedsamleveg 

Hovedsamleveg som skal fungere som 

omkjøringsveg for E18 ved stengt tunnel skal i 

utgangspunktet ha 2+2 felt ifølge vegnormalenes 

krav. Det kan imidlertid bli aktuelt å bygge 

hovedsamlevegen med 1+1 felt på hele eller deler 

av strekningen ut fra et ønske om å redusere 

tilgjengelig kapasitet for privatbil. 

Vegen er i kommunedelplanfasen planlagt med 2 

+ 2 felt, for å reservere tilstrekkelig areal for ulike 

løsninger. Samlet vegbredde for 4 felt er 16-18 

meter, 2 felt 13 meter. Tverrsnitt er vist i figur 2-3 

og figur 2-4. 

I sentrum er det lagt til grunn et firefelts 

gateprofil for hovedsamlevegen. Gateprofil kan 

også være aktuelt for hovedsamleveg på flere 

strekninger, dette vurderes nærmere i den mer 

detaljerte planleggingen. 

  

  

Figur 2-3: Normalprofil for hovedsamleveg med henholdsvis fire og to felt 

  

Figur 2-4: Normalprofil for hovedsamleveg med fire felt og gateutforming med bred midtdeler. To varianter 

med henholdsvis sidestilte og midtstilte trerekker. Sidestilt beplantning vil brukes der det er plass til dette 
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2.3 Hovedsykkelveg 

2.3.1 Standard og utforming 

Det er i alle alternativer planlagt en gjennom-

gående hovedsykkelveg fra Drengsrud i vest til 

Slependen i øst. Sykkelvegen er i denne planfasen 

planlagt med en bredde på 5,5 m, inklusive eget 

fortau for gående og skulder. Økt bredde på 

trafikkerte strekninger vil bli vurdert i videre 

planlegging. 

Hovedsykkelvegen vil krysse planskilt med alle 

veger med stor trafikk. Kun enkelte kryssinger av 

lokale veger uten gjennomgangstrafikk vil skje i 

plan. Der kryssinger skjer i plan, skjer disse 

vinkelrett på den aktuelle vegen. Kurvaturen på 

sykkelvegen vil da bli slik at farten må settes ned. 

Mellom sykkelveg og trafikkert veg vil det som 

hovedregel bli etablert grøntrabatt.  

 

Figur 2-6: Tverrprofil for hovedsykkelveg 

2.3.2 Trasé 

Traséen for sykkelvegen er i hovedsak lik i alle 

alternativer. 

Fra Drengsrud følger hovedsykkelvegen traséen til 

dagens gang- og sykkelveg langs Drammensveien. 

Borgenveien krysses i plan, trolig med 

signalregulert kryss. Videre fortsetter traséen ned 

mot Oreholt, hvor den krysser over 

tunnelportalen for E18. I alternativ 1.A går 

traseen under ny hovedsamleveg og langs 

nordsiden av denne mot sentrum, mens i 1.B 

legges hovedsykkelvegen på sørsiden av 

hovedsamlevegen inn til ny kollektivterminal ved 

Asker stasjon. 

Like øst for kollektivterminalen vil traséen krysse 

over til nordsiden av bussvegen og ligge langs 

denne videre østover. I alt. 1.A er traséen lagt sør 

for E18 langs Hønsjordet, og i 1.B er den lagt langs 

nordsiden av vegen.  

Fra Høn og østover ligger traseen på sørsiden av 

E18 og bussvegen, inn mot bebyggelsen på Haga, 

ned til Hofstad skole. Her vil den i alt. 2.B krysse 

over til skolen på miljølokket for å holde høyden, 

og fortsetter langs nordsiden av E18, og krysser 

tilbake over nytt lokk til Grønlia. I 2.A ligger 

traseen på sørsiden av E18 mot Grønlia. Deretter 

ledes hovedsykkelvegen ned mot idrettsanlegget 

og Holmen sentrum, hvor den krysser den 

framtidige lokalvegen. 

Fra Holmen vil traséen følge sør-/østsiden av 

Fekjan fram til Nesbru. På Nesbru krysses 

Nesbruveien i plan, før hovedsykkelvegen ledes 

under E18 og følger øst- og sørsiden av 

Billingstadsletta videre, helt til ny adkomst for 

Ikea øst for Billingstadveien. Her svinger veien 

sørover opp mot Ikea, krysser deretter under 

Nesøyveien og ligger langs nordsiden av E18 fram 

til tunnelmunningen for Sandvikstunnelen. 

Sykkelvegen legges der over tunnelportalen 

sammen med Sandviksveien, og følger sørsiden av 

Sandviksveien videre mot Sandvika.  

 

 

Figur 2-5: Eksempel på sykkelveg med fortau, av 

samme type som er planlagt mellom Oreholt og 

Slependen 
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Figur 2-7: Trasé for hovedsykkelveg, vist som den ligger i alt. 1.A og 2.A 
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2.4 Kollektivsystem 

Et av hovedmålene for utbygging av ny E18 er å 

forbedre framkommeligheten for kollektiv-

trafikken. Det er derfor lagt vekt på å utvikle 

løsninger med et separat system for 

kollektivtrafikk. Målet er at kollektivtrafikken skal 

være uavhengig av framkommelighet på E18, som 

i perioder forventes å kunne være dårlig også i 

framtidig situasjon. 

2.4.1 Valg av konsept 

I planarbeidet for E18 gjennom Asker foreslås det 

som hovedprinsipp å legge kollektivtrafikken på 

en egen gjennomgående bussveg som er skilt fra 

trafikkstrømmene på E18.  

Bussvegen er ment å fungere både for 

ekspressbusser og lokalt stoppende busser. Det er 

derfor lagt opp til høyere skiltet hastighet på 

bussvegen enn på hovedsamlevegen der dette er 

mulig å få til. 

Bussvegen vil ikke være tilgjengelig for andre 

kjøretøyer enn buss. Taxi, el-biler m.m. vil bli 

henvist til det ordinære vegnettet. 

2.4.2 Utforming 

Den gjennomgående bussvegen er planlagt med 

en bredde på 8,5 til 9,5 meter inklusive skulder. 

Bussvegen vil ha planskilte kryssinger alle steder 

hvor den krysser veger med stor trafikk. Mindre 

adkomstveger kan krysses i plan, men det vil da 

være lysregulering som gir stoppsignal for bil når 

bussen kommer.  

Holdeplassene kan utformes tilsvarende som på 

bybane, med opphøyde plattformer, plattformtak 

og sanntidssystemer. Det må også legges til rette 

for sykkelparkering. 

2.4.3 Trasé 

Fra Drengsrud til Lenken vil kollektivløsning være 

kollektivfelt langs Drammensveien.  

Fra Drammensveiens kryss med Lenken går det 

egen bussveg inn til terminalen, og videre østover 

er det egen bussveg på hele strekningen fram til 

Slependen. 

Fra sentrum til Høn ligger bussvegen nord for E18, 

med et stopp på Hønsjordet. Øst på Hønsjordet 

krysser traséen over til sørsiden av E18 langs 

bebyggelsen på Haga. Vest for miljølokket ved 

Hofstad skole etableres holdeplass. 

Traséen vil deretter følge sørsiden av dagens E18 

fram til Holmen, hvor det etableres holdeplass sør 

for dagens Holmenkryss. Her kan også buss ta av 

til Holmen sentrum.  

Busser fra Slemmestadveien kan kjøre Fekjan 

fram til bussveg på Nesbru. Fekjan vil være stengt 

for gjennomkjøring for annet enn buss. 

Alternativt kan buss kjøre inn på bussvegen ved 

dagens Holmenkryss. 

Øst for dagens Holmenkryss går bussvegen inn i 

en ca. 200 m lang tunnel/kulvert i alt. 2.B, mens 

den i alternativ 2.A ligger sammen med 

hovedsamlevegen i dagens E18-trasé. Deretter 

fortsetter bussvegen langs sørsiden av dagens 

E18 mot Nesbru senter.  

I alt. 2.A føres vegen ned på sørsiden av Nesbru 

senter med en holdeplass ved Fekjan før den 

krysser under E18 parallelt med Billingstadsletta. 

Kryssende veger lysreguleres slik at bussen har 

prioritet. 

I alt. 2.B legges traseen langs hovedsamlevegen 

nord for Nesbru senter, og må da krysse 

Billingstadsletta i en rundkjøring nord for E18.  

Det etableres holdeplass ved planlagt nytt 

lokalsenter for Billingstadsletta vest, og vegen 

legges på østsiden av Billingstadsletta fram til ny 

holdeplass ved Berger og videre langs sørsiden av 

Billingstadsletta til holdeplass øst for 

Billingstadveien. 

Herfra vil vegen legges lavt i terrenget, krysse 

under ny adkomst mot Ikea og under Nesøyveien 

før traseen fortsetter østover langs Slependveien. 

Like før rundkjøringen i krysset med 

Sandviksveien går bussvegen inn i en tunnel som 

munner ut ved hovedsamlevegen i dagens E18-

trasé ved Gyssestad og kobles til planlagt bussveg 

videre mot Sandvika. 
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Figur 2-8: Trasé for bussveg, vist med løsning basert på E18 alternativ 1.A og 2.A 
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Buss til og fra Nesøya sikres framkommelighet 

gjennom kollektivfelt på Nesøyveien fra 

Nesøybrua og egen arm til bussvegen. 

2.4.4 Ny kollektivterminal i Asker 

Som en del av prosjektet er det utarbeidet et 

forslag til ny kollektivterminal i Asker.  

Det er sett på to ulike plasseringer, avhengig av 

vegløsningen for E18 og tilhørende hovedsamle-

veg. I begge løsninger er terminalen dimensjonert 

med 10 plattformer, og mulighet for å ha inntil 20 

busser på terminalområdet samtidig. 

I tilknytning til bussplattformene må terminalen 

ha servicelokaler og sykkelparkering.  

Under terminalområdet sør for stasjonen kan det 

om ønskelig tilrettelegges for ytterligere 

sykkelparkering og parkering for bil. 

Utformingen av terminalen er ikke endelig 

detaljert på dette planstadiet, og vil være 

gjenstand for bearbeiding i detaljplanfasen. 

Kollektivterminal i alt. 1.A 

Terminalen er plassert delvis sør for dagens 

stasjon, delvis på lokk over sporområdet.  

Buss får adkomst via bussvegen eller fra 

Lensmannslia og hovedsamlevegen via 

rundkjøring på hovedsamlevegen. 

 

 

Kollektivterminal i alt. 1.B 

I alt. 1.B med E18 i tunnel/kulvert under 

jernbanen frigjøres plass til å flytte 

hovedsamlevegen lenger mot sør, slik at 

terminalområdet i sin helhet kan plasseres sør for 

jernbanen, og lokk over sporområdet unngås. 

  

  

Figur 2-9: Kollektivterminal i alt. 1.A Figur 2-10: Kollektivterminal i alt. 1.B 
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2.5 Utredningsalternativer 

2.5.1 Oversikt parsellinndeling og alternativer 

Valg av løsninger forbi Asker sentrum og den 

østlige delen mellom Høn og Holmen kan 

vurderes uavhengig av hverandre. E18 er derfor 

delt i to parseller: Drengsrud–Høn og Høn–

Slependen. For disse parsellene er det utarbeidet 

ulike løsninger  

Røykenveiens nordre del behandles som parsell 3, 

mens påkobling av Slemmestadveien inngår i 

løsningen på parsell 2. 

Parsell 1 E18 Drengsrud – Høn 

For E18 på strekningen Drengsrud–Høn er det 

utredet to alternativer: 

 Alternativ 1.A: Tunnel fra Drengsrud til 

Hagaløkkveien, og tunnel fra Lensmannslia til 

Fusdal. 

 Alternativ 1.B: Tunnel fra Drengsrud til Fusdal. 

Parsell 2 E18 Høn–Slependen 

For E18 parsell 2 mellom Høn og Slependen er det 

utredet to alternativer: 

 Alternativ 2.A: E18 med tunnel Holmen–

Nesbru.  

 Alternativ 2.B: E18 med tunnel Haga–Nesbru.  

Begge alternativer inkluderer ny tilkobling av 

Slemmestadveien med Syverstaddiagonalen. 

Slependkrysset er likt i begge alternativer, og 

utbyggingsteknisk vil dette krysset høre til 

etappen Ramstadsletta-Slependen. Parsellskillet 

mellom utbyggingsetappene ligger vest for 

Slependkrysset, midt på Ikea-bygget. Kostnader 

og prissatte virkninger for Slependkrysset er 

derfor spesifisert for seg. 

Parsell 3 fv. 167 Røykenveien 

 Alternativ 3.A: Kollektivfelt langs dagens veg 
fra Lensmannslia til Fusdal. 

 Alternativ 3.B: Ny veg i tunnel Lensmannslia–
Fusdal. 

 Alternativ 3.C: Ny veg i tunnel Lensmannslia–
Jørgensløkka. 

Alternativ 3.A kan kombineres med begge 

løsninger for E18, mens de to tunnelløsningene er 

tilpasset hvert sitt E18-alternativ. 3.B kan kun 

kombineres med 1.A, og 3.C kun med 1.B.  

  

 

Figur 2-11: Oversikt parsellinndeling 
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2.5.2 E18 Drengsrud –Høn, alternativ 1.A: 
Tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia–Jørgensløkka 

Ny veg svinger av mot sør fra dagens E18 i om-

rådet ved Drengsrud og senkes til et nytt tunnel-

påhugg under Drammensveien. Vegen vil her gå i 

en 500 m lang tunnel under Hagaløkka fram til 

Hagaløkkveien. Det etableres nye bruer over jern-

banen og Askerelva sør for eksisterende bruer, og 

E18 går deretter inn i en ny tunnel mellom Lens-

mannslia og Asker vgs. Denne tunnelen blir om 

lag 1 000 m lang og munner ut ved Jørgensløkka 

øst for Fusdal. E18 har fire felt på strekningen, og 

tunnelene vil ha to separate løp.  

I vest vil nytt rampesystem på Drengsrud koble 

E18 til hovedsamleveg i dagens E18-trasé og 

lokalvegnettet. Ny gangbru over E18 gir bedre 

forbindelse mellom Drengsrud og Ånnerud. I øst 

vil ramper fra hovedsamlevegen kobles på E18 

like øst for tunnelmunningen ved Jørgensløkka. 

Disse fortsetter som egne felt på E18, slik at E18 

videre mot Høn vil ha 6 felt. 

Ved Hønsjordet etableres to korte lokk over E18, 

på henholdsvis 65 og 135 meter. Disse demper 

barriereeffekten og gir mulighet for kryssing for 

gang- og sykkelforbindelse. Det er to varianter av 

alternativet ved Hønsjordet: kobling med 2.B 

krever fire felt i vestgående retning, kobling med 

2.A tre felt vestover. De to variantene har 

sykkelveg henholdsvis sør og nord for E18.  

 

 

Figur 2-12: Alternativ 1.A, her vist med Røykenveien i tunnel etter alt. 3.B og koblet med alt. 2.B 
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2.5.3 E18 Drengsrud –Høn, alternativ 1.B: 
Tunnel Drengsrud–Fusdal 

Ny veg svinger av mot sør fra dagens E18 i 

området ved Drengsrud og senkes til et nytt 

tunnelpåhugg under Drammensveien. Vegen vil 

her gå i en 1,7 km lang tunnel under Hagaløkka og 

Askerelva og munner ut ved Fusdal, om lag 250 m 

lenger vest enn alternativ 1.A. E18 har seks felt på 

strekningen, og tunnelene vil ha to separate løp.  

I vest vil nytt rampesystem på Drengsrud koble 

E18 til hovedsamleveg i dagens E18-trasé og 

lokalvegnettet tilsvarende som i alt. 1.A. Ny 

gangbru etableres over E18 mellom Drengsrud og 

Ånnerud. I øst vil det etableres et fullt kryss på 

Fusdal, med ramper både vestover og østover. 

Ramper fra hovedsamlevegen går planskilt under 

ramper til Røykenveien og lokalvegsystemet. Det 

etableres tilknytninger til lokalvegnettet på begge 

sider av kryssområdet, og disse vil også fungere 

som adkomst til framtidig utbygging på 

Hønsjordet og Jørgensløkka. 

Det kan være aktuelt å bygge krysset i etapper, 

slik at vestvendte ramper først etableres når 

utbygging i tilgrensende områder gjør dette mer 

aktuelt. 

Sør for Hønsjordet etableres en bred bru for 

gang- og sykkeltrafikk ved Undelstad og et lokk 

over E18 ved Høn, om lag 135 meter langt. Disse 

demper barriereeffekten og gir mulighet for 

kryssing. 

 

Figur 2-13: Alternativ 1.B, her vist med Røykenveien i tunnel etter alt. 3.C 
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2.5.4 Røykenveien, alternativ 3.A: Kollektivfelt 
langs dagens veg 

Røykenveien vil i alternativ 3.A utvides med 

kollektivfelt i begge retninger fra Lensmannslia til 

kryss med Jørgensløkka. Bleikerveien fortsetter 

som bussveg mot sentrum, mens biltrafikk følger 

Jørgensløkka, som legges om i ny trasé fram til 

rundkjøring på hovedsamlevegen ved Fusdal.  

Siden Røykenveien i denne løsningen vil ha mer 

begrenset kapasitet enn i alt. 3.B og 3.C, etableres 

det ikke planskilt kryss med hovedsamlevegen. 

Røykenvei alternativ 3.A kan kombineres med 

begge løsninger for E18. 

For gang- og sykkeltrafikken vil det etableres 

gjennomgående gang- og sykkelveg langs 

Røykenveien-Bleikerveien mot sentrum, denne 

krysser på lokk over hovedsamlevegen. Samtidig 

vil traseen langs Lensmannslia oppgraderes, siden 

denne vil være raskeste veg til kollektivterminal-

en. Fredtunveien vil også kunne benyttes fra sør 

som i dag, med kryssing over hovedsamlevegen 

på bru ved Asker vgs. Videre vil gang- og 

sykkelvegen fra Jørgensløkka mot Bleikerveien 

oppgraderes. Disse traseene er felles for alle 

alternativer på parsell 3. 

 

 

 

2.5.5 Røykenveien, alternativ 3.B: Tunnel fra 
Lensmannslia til Fusdal 

Røykenveien vil i alternativ 3.B utvides til fire felt i 

dagens trasé fra Lensmannslia til tunnelpåhugg 

ved brannstasjonen. Her etableres også ramper 

mot Bleikerveien, som går på hver side av 

portalen og opp på tunneltaket, til eksisterende 

kryss Røykenveien–Bleikerveien. Både sentrums-

rettet trafikk og E18-rettet trafikk vil ledes ned i 

tunnelen fram til Fusdal. Tunnelen har to løp og 

blir 640 m lang. Ved nordre påhugg rett etter 

kryssing under Jørgensløkka ledes et av feltene 

fra hvert løp til rundkjøringen med 

hovedsamlevegen. De to feltene med E18-rettet 

trafikk rampes planskilt inn på hovedsamlevegen.  

Busstrafikken vil få kollektivfelt sør for rund-

kjøringen med Lensmannslia og følger deretter 

Bleikerveien mot sentrum. Trafikkmengden her 

på avlastet veg vil være moderat, og 

framkommeligheten for buss vil bli god. Fra 

krysset Bleikerveien–Jørgensløkka stenges 

Bleikerveien for gjennomkjøring mot sentrum for 

ordinær trafikk, slik at bussen får prioritet. 

Røykenvei i tunnel i alternativ 3.B kan kun 

kombineres med alternativ 1.A for E18. 

Alternativ 3.B kan også om ønskelig utformes 

med samme tunnelpåhugg og løsning for lokalveg 

ved Lensmannslia som alt. 3.C 

 

2.5.6 Røykenveien, alternativ 3.C: Tunnel fra 
Lensmannslia til Jørgensløkka 

Røykenveien vil i alternativ 3.C utvides til fire felt i 

ny trasé fra rundkjøringen med Lensmannslia til 

tunnelpåhugg vest for brannstasjonen. Dagens 

Røykenvei knyttes til Bleikerveien som lokalveg.  

Tunnelen har to løp og blir 1,0 km lang. Den 

munner ut i skråningen nord på Jørgensløkka, like 

ved nytt kryss på E18. Rundkjøring gir forbindelse 

til ramper vestover og østover på E18 og lokalt 

vegnett.  

Busstrafikken vil få kollektivfelt sør for rundkjør-

ingen med Lensmannslia og følger deretter Blei-

kerveien eller Lensmannslia mot sentrum. Trafikk-

mengden på avlastet veg vil være noe større enn i 

alt. 3.B, da sentrumsrettet trafikk også i stor grad 

vil kjøre her. Framkommeligheten for buss vur-

deres imidlertid som tilfredsstillende. Fra krysset 

Bleikerveien–Jørgensløkka mot sentrum etableres 

kollektivfelt. Det vil også være mulig å forbeholde 

denne delen av Bleikerveien for buss, slik som i 

alt. 3.B. Alternativt kan Lensmannslia stenges for 

gjennomkjøring og busstrafikken ledes dit. Dette 

vil utredes nærmere i neste planfase. 

Gang- og sykkelveg fra Jørgensløkka får planskilt 

kryssing av hovedsamlevegen ved Askerveien 

Røykenvei i tunnel i alternativ 3.C kan kun 

kombineres med alternativ 1.B for E18. 
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Figur 2-14: Røykenvei i dagen, alternativ 3.A  Figur 2-15: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.B  Figur 2-16: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.C 
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2.5.7 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.A:  
E18 i tunnel Holmen–Nesbru 

I alternativ 2.A vil E18 følger dagens trasé på 

strekningen fra Hønsjordet og fram mot Grønlia, 

se Error! Reference source not found.. Fra 

Hønsjordet til Grønlia utvides tverrprofilet til 

fullverdig seksfelts veg med skulder. Dette krever 

kun mindre inngrep, siden dagens veg har 6 felt 

på store deler av strekningen, men bussveg og 

sykkelveg sør for E18 vil medføre inngrep i 

bebyggelsen. 

Rett vest for Grønlia kobles det på felter fra 

Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) på E18, 

og det fører derfor til behov for 4+4 felt på 

vekslingsstrekningen fram til Holmen. 

Rett vest for dagens Holmenkryss senkes 

veglinjen, før E18 går inn i en 1,1 km lang 

fjelltunnel fram til Nesbru. Tunnelen bygges med 

to løp med 3 felt i hvert. Ved begge 

tunnelmunninger etableres ramper til 

hovedsamleveg, og fra Nesbru til Slependkrysset 

vil det bli en vekslingsstrekning med 4+4 felt 

tilsvarende som ved Holmen. To av feltene går av 

til Slependkrysset, og ytterligere to felt til 

hovedsamleveg mot Sandvika. E18 fortsetter 

videre i tunnel mot Sandvika (Sandvikstunnelen), 

med påhugg under Sandviksveien, like øst for 

krysset med Slependveien. 

Pårampe fra Slependkrysset til E18 østover 

avsluttes før Slependtunnelen, slik at denne får to 

felt i østgående retning. I vestgående retning tar 

tredje felt i tunnelen av til Slependkrysset før 

rampe fra hovedsamlevegen kobles på.  

Hovedsamleveg og lokalt vegnett 

Ramper fra E18 ved Holmen ledes til kryss med 

Kirkeveien over tunnelportalen ved dagens 

Holmenkryss.  Gang- og sykkelforbindelsen mot 

Holmen går under rampene.   

Fra Holmen til Nesbru fortsetter 

hovedsamlevegen i dagens E18-trasé til Nesbru, 

hvor det blir rundkjøring med forbindelse til 

Billingstadsletta, før hovedsamlevegen ledes inn 

på ramper mot E18. 

Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i 

dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også 

være forbindelsen til E16.  

Billingstadsletta beholdes som tofelts veg fram til 

ny adkomst til Ikea og næringsarealene langs 

Billingstadsletta. Herfra blir det fire felt fram til 

Nesøyveien. 

Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil 

kunne passere. 

Tilkobling av Slemmestadveien 
(Syverstaddiagonalen) 

Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i 

Slemmestadveien ved vestre del av jordet på 

Syverstad. Kollektivtrafikken vil få eget felt 

utenom rundkjøringen og ledes inn på 

eksisterende kollektivfelt på dagens veg mot 

Holmen.  

Vegen krysser jordet nord for dagens veg, går inn 

i en kort tunnel (200 m) under Syverstad gård og 

fortsetter nord til E18 hvor den kobles på 

hovedvegen med planskilte ramper mot øst. 

Lokk 

Ved Hofstad skole etableres lokk for E18, og dette 

vil være 155 m langt. Bussvegen vil gå i egen 

betongkulvert parallelt med E18.  

Ved Grønlia etableres en bred gangbru for å sikre 

forbindelse fra Vakås/Hofstad mot Holmen og 

grøntområdene i Grønlia.  

Øst for Holmenkrysset etableres et 17 m langt 

lokk til erstatning for dagens gangbru, noe som vil 

sikre god gang- og sykkelforbindelse på tvers av 

hovedsamlevegen. 

Ved Holmen kirke etableres et 80 m langt lokk 

over E18 for å redusere barrierevirkningen 

mellom boligområdene nord og sør for dagens 

veg.  

Lengden på lokk vil være gjenstand for mer 

detaljerte vurderinger i neste planfase. 
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Figur 2-17: E18 alternativ 2.A  
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2.5.8 E18 Høn–Slependen, alternativ 2.B: 
E18 i tunnel Haga–Nesbru 

Alternativ 2.B vil E18 følge dagens trasé på 

strekningen fra Hønsjordet og fram til Haga, se 

Error! Reference source not found..  Her vil det 

være tre felt i østgående retning, og fire felt i 

vestgående retning. 

Ved Haga tar det av ramper til hovedsamleveg i 

dagens E18-trasé. E18 går så inn i tunnel gjennom 

et skrått påhugg vest for Hofstad skole. Tunnelen 

vil være 2,5 km lang og munner ut ved Nesbru 

samme sted som i 2.A. Tunnelen bygges med to 

løp med tre felt i hver. Som i alt. 2.A vil ramper fra 

hovedsamlevegen kobles på øst for tunnelen, og 

fortsette som det 4. feltet i hver retning videre 

mot Slependen. Løsningen for Slependen er 

identisk med 2.A. 

Hovedsamleveg og lokalt vegnett 

Ramper fra E18 ved Haga legges i dagens E18-

trasé fram til Grønlia hvor de flettes sammen med 

Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) til en 

firefelts hovedsamleveg i dagens E18 videre mot 

Holmen. Dagens Holmenkryss erstattes av en stor 

rundkjøring, som gir forbindelse til Kirkeveien og 

lokalvegnettet på Holmen.  

Fra Holmen til Nesbru fortsetter hovedsamle-

vegen i dagens E18-trasé fram til rundkjøring ved 

Nesbru, med forbindelse til Billingstadsletta, før 

hovedsamlevegen ledes inn på ramper mot E18. 

Fra Slependen vil det bli firefelts hovedsamleveg i 

dagens E18-trasé til Sandvika. Denne vil også 

være forbindelsen til E16.  

Billingstadsletta beholdes som tofelts veg fram til 

ny adkomst til Ikea og næringsarealene langs 

Billingstadsletta. Herfra blir det fire felt fram til 

Nesøyveien. 

Fekjan stenges for gjennomkjøring. Kun buss vil 

kunne passere. 

Tilkobling av Slemmestadveien 
(Syverstaddiagonalen) 

Syverstaddiagonalen starter i en ny rundkjøring i 

Slemmestadveien ved vestre del av jordet på 

Syverstad. Kollektivtrafikken vil få eget felt 

utenom rundkjøringen og ledes inn på 

eksisterende kollektivfelt på dagens veg mot 

Holmen.  

Syverstaddiagonalen krysser jordet, går inn i en 

kort tunnel (190 m) under Syverstad gård og 

ligger i kanten av jordet inn mot Grønlia fram til 

sammenkobling med hovedsamlevegen nord for 

Reistad. 

Lokk 

Ved Hofstad skole etableres lokk over 

hovedsamleveg og bussveg. Dette vil være 50 m 

langt.  

Ved Grønlia etableres et kort lokk (30 m langt) for 

å sikre forbindelse fra Vakås/Hofstad mot Holmen 

og grøntområdene i Grønlia. I tillegg vil hoved-

sykkelvegen krysse over lokket. 

Øst for Holmenkrysset etableres et 17 m langt 

lokk til erstatning for dagens gangbru, noe som vil 

sikre god gang- og sykkelforbindelse på tvers av 

hovedsamlevegen. 

Ved Holmen kirke etableres et 80 m langt lokk 

over E18 for å redusere barrierevirkningen 

mellom boligområdene nord og sør for dagens 

veg.  

Lengden på lokk vil være gjenstand for mer 

detaljerte vurderinger i neste planfase. 
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Figur 2-18: E18 alternativ 2.B 
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3.1 Generelt 

Utredningen er gjort utgangspunkt i metodikken i 

Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvens-

analyser (3). Metodikken følger utgaven fra 2010, 

ettersom arbeidet med denne utredningen 

startet opp før revidert håndbok ble utgitt i 2014 

3.2 Definisjon 

Håndbok V712 (3) omtaler kulturmiljø slik: 

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i 

Lov om kulturminner. Kulturminner er 

definert som alle spor etter menneskelig 

virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 

lokaliteter det knytter seg historiske 

hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet 

kulturmiljøer er definert som områder hvor 

kulturminner inngår som en del av en større 

helhet eller sammenheng. Ved avgrensing 

av kulturmiljøer må det påvises hvilken 

helhet eller sammenheng kulturminnene 

inngår i. 

Automatisk fredete kulturminner omfatter 

arkeologiske og faste kulturminner fra før 

1537 og alle erklærte stående byggverk 

med opprinnelse fra før 1650. 

Kulturlandskap er landskap som er preget 

av menneskelig bruk og virksomhet.  

3.3 Tematisk avgrensing 

I mange tilfeller vil verdifulle kulturminner og 

kulturmiljøer også være en del av temaet 

landskapsbilde. Skillelinjen går på at det er ulike 

aspekter som vektlegges. For å unngå 

dobbeltvekting ved at de samme aspekter 

konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det 

definert følgende avgrensinger: (fra Håndbok 

V712): 

 De visuelle forhold knyttet til 

kulturlandskapet, kulturminner og 

kulturmiljø omtales og vektlegges under 

Landskapsbilde. Landskapets historiske 

innhold, forståelsen av historien, 

vektlegges under tema Kulturmiljø. 

 Identiteten som en gruppe beboere eller 

brukere knytter til spesielle 

kulturminner/miljøer, landskapsrom eller 

naturtyper, skal behandles under temaet 

Nærmiljø og Friluftsliv. Det kulturhistoriske 

aspektet skal behandles under temaet 

Kulturmiljø. 

3.4 Registreringskategorier 

Definisjonen av kulturmiljøer åpner for flere 

muligheter for avgrensninger. Det må foretas en 

inndeling i kulturmiljøer som er hensiktsmessig i 

forhold til problemstillingen. Verdisetting og 

konsekvensvurdering kan bli for lite nyansert om 

en deler området inn i bare ett eller noen ganske 

få større kulturmiljøer. Ved avgrensning av et 

kulturmiljø må en ta hensyn til både geografisk 

utstrekning og funksjonelle sammenhenger (se 

registreringskategoriene beskrevet under). Antall 

kulturmiljøer et område kan deles inn i, vil være 

avhengig av hva slags område som vurderes. I 

tettbygde områder vil som regel kulturmiljøene 

være flere og ligge tettere enn i andre områder. 

Kulturmiljøene her deles inn i følgende kategorier 

iht. Håndbok V712:  

 Fornminner omfatter bosettingsspor, 

graver, kullgroper, jernvinneanlegg, 

fangstanlegg, bergkunst, rester av 

åkerbruk, forsvarsverker, industri etc. 

Fornminner som ligger i tilknytning til et 

gårdsbruk, og som kan settes i en 

sammenheng med dette, bør inngå i 

gårdsmiljøet (se nedenfor) 

 Samiske kulturminner omfatter samiske 

kulturminner som ikke er fanget opp av de 

øvrige kategorier, som eksempelvis hellige 

fjell, offersteiner etc. 

 Gårdsmiljøer omfatter gårdsbruk, småbruk 

og husmannsplasser med våningshus og 

driftsbygninger, samt den delen av 

innmark/utmark som er vesentlig for 

opplevelsen av kulturmiljøet som et 

3 Metode 



Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud  

Temarapport kulturmiljø  

 

SIDE 42  Desember 2015 123134-PLAN-RAP-003 

gårdsmiljø. Dessuten kvernhus, setre, 

høyløer, sommerfjøs, sager og annen 

bebyggelse som vitner om landbruksdrift.  

 Urbane kulturmiljøer omfatter 

boligområder, bymiljøer, tettsteder med 

mer. 

 Tekniske/industrielle kulturmiljøer 

omfatter industribebyggelse, spor av 

gruvedrift, fløtningsminner, kulturminner 

knyttet til sjøfart (marine kulturminner), 

veger, jernbane, bruer, utmarksdrift som 

jernvinne/kullproduksjon, fangstanlegg etc. 

 Andre kulturmiljøer omfatter miljøer med 

monumentalbygg, monumenter, parker, 

kirker og kirkegårder, skoler, 

forsamlingslokaler med mer. Jordbrukets 

kulturlandskap. 

 Viktige sammenhenger/strukturer 

omfatter historiske og visuelle, funksjonelle 

eller strukturelle sammenhenger. 

Eksempelvis betydningen av veg og 

jernbane som strukturerende elementer 

for et steds utvikling, og påvisning av 

sammenhengen mellom disse og 

kulturmiljøer, gatestruktur fra middelalder i 

dagens byer, kvartalsstruktur, gårdsstruktur 

(flere gårder på rekke langs en høyderygg, 

midtligårder, gård–seter, gård–

husmannsplass, kyst–fjell), viktige siktlinjer 

av historisk betydning (eks. Gamlebyen i 

Oslo og siktlinjene til Ekebergskrenten, til 

Hovedøya og til Akershus festning), 

fabrikker langs elven, fabrikk-, funksjonær-, 

arbeideboliger osv. 

Det gjøres mer detaljerte registreringer og 

beskrivelser innenfor de områdene som antas 

direkte berørt enn innenfor de områdene som 

antas indirekte berørt. 

I en konsekvensutredning, hvor målet er å velge 

mellom alternativer, bør registreringen av 

miljøer/objekter gjøres på et overordnet nivå. 

Registreringen skal inneholde en verdinøytral 

beskrivelse av dagens tilstand og typiske trekk 

ved kulturmiljøene innenfor planområdet og det 

aktuelle influensområdet. Det må gis 

opplysninger om kulturmiljøets historie (alder, 

funksjon), en oversikt over hvilke elementer som 

miljøet består av, og beskrivelse av enkeltminner 

som er av betydning for identifisering av 

kulturmiljøet. 

Stilart, tidspreg, autentisitet og andre 

karakteristiske elementer, samt opplysninger om 

alder og tilstand er vesentlig for å vurdere hvor på 

verdiskalaen kulturmiljøet hører hjemme. Det bør 

foretas en befaring der vesentlige kulturminner 

og kulturmiljøer fotograferes og beskrives med en 

kortfattet tekst. Det skal redegjøres for 

kulturminner og kulturmiljøers eventuelle 

juridiske status, og om disse er sjeldne, 

representative eller vanlige. 
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3.5 Verdi 

Verdivurderingen er i hovedsak gjort etter 

kriterier gitt i tabell 3-1 hentet fra Håndbok V712. 

Det skal spesielt redegjøres for hvert enkelt 

områdes klassifisering. 

Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner 

fra liten verdi til stor verdi:  

   Liten Middels Stor 

 

3.6 Omfang 

Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket i forhold 

til kulturmiljø er gitt i tabell 3-1 hentet fra 

Håndbok V712. 

Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort 

negativt omfang til stort positivt omfang: 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

 

 

3.7 Konsekvens 

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde 

verdien av et område/forekomst med omfanget 

av inngrepet. Som det framgår av figur 3-1 angis 

konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor 

positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ 

konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek 

som angir intet omfang og ubetydelig/ingen 

konsekvens. 
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Tabell 3-1. Kriterier for verdivurdering av kulturmiljø fra V712.  

Type kulturmiljø Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Fornminner/ 
samiske 
kulturminner 
(automatisk fredet) 

- Vanlig forekommende enkeltobjekter ute av 
opprinnelig sammenheng 

- Representative for epoken/funksjonen og inngår i en 
kontekst eller i et miljø med noe tidsdybde 

- Steder det knytter seg tro/tradisjon til 

- Sjeldent eller spesielt godt eksempel på epoken/funksjonen 
og inngår i en svært viktig kontekst eller i et miljø med stor 
tidsdybde 

- Spesielt viktige steder som det knytter seg tro/tradisjon til 

Kulturmiljøer 
knyttet til 
primærnæringene 
(gårdsmiljøer/fiske-
bruk/småbruk og 
lignende) 

- Miljøet ligger ikke i opprinnelig kontekst 

- Bygningsmiljøet er vanlig forekommende eller 
inneholder bygninger som bryter med 
tunformen 

- Inneholder bygninger av begrenset kultur-
historisk/ arkitektonisk betydning 

- Miljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst 

- Enhetlig bygningsmiljø som er representativt for regionen, 
men ikke lenger vanlig og hvor tunformen er bevart. 

- Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk 
betydning  

- Miljøet ligger i en opprinnelig kontekst 

- Bygningsmiljø som er sjeldent eller særlig godt eksempel på 
epoken/funksjonen og hvor tunformen er bevart 

- Inneholder bygninger med stor kulturhistorisk/ arkitektonisk 
betydning 

Kulturmiljøer i 
tettbygde områder 
(bymiljøer, 
boligområder)  

- Miljøet er vanlig forekommende eller er 
fragmentert 

- Inneholder bygninger som har begrenset kultur-
historisk betydning 

- Enhetlig miljø som er representativt for epoken, men ikke 
lenger vanlig 

- Inneholder bygninger med arkitektoniske kvaliteter og/eller 
kulturhistorisk betydning 

- Enhetlig miljø som er sjeldent eller særlig godt eksempel på 
epoken. 

- Inneholder bygninger med spesielt store arkitektoniske 
kvaliteter og/eller av svært stor kulturhistorisk betydning 

Tekniske og 
industrielle 
kulturmiljøer og 
rester etter slike 
(industri, 
samferdsel) 

- Miljøet er vanlig forekommende 

- Inneholder bygninger uten spesielle 
arkitektoniske kvaliteter 

- Miljøet er representativt for epoken, men ikke lenger vanlig 

- Inneholder bygninger med arkitektoniske kvaliteter 

- Miljøet er sjeldent og spesielt godt eksempel på epoken 

- Inneholder bygninger med spesielt store arkitektoniske 
kvaliteter. 

Andre kulturmiljøer 
(miljøer knyttet til 
spesielle enkelt-
bygninger, kirker, 
kulturlandskap, 
parker og lignende) 

- Miljøet er vanlig forekommende og/eller er 
fragmentert 

- Bygninger uten spesielle kvaliteter 

- Vanlig kulturlandskap med endret topografi  

- Miljø som er representativ for epoken, men ikke lenger 
vanlig 

- Bygninger/objekter med arkitektoniske/kunstneriske 
kvaliteter 

- Vanlig kulturlandskap med noe endret topografi 

- Miljø som er sjeldent og/eller særlig godt eksempel på 
epoken. 

- Bygninger/objekter med svært høy 
arkitektonisk/kunstnerisk-kvalitet 

- Sjeldent/gammelt kulturlandskap 
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Tabell 3-2: Kriterier for vurdering av omfang. Fra Håndbok V712 

 Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omgang 

Stort negativt 
omfang 

Kulturminner og -
miljøers endring 
og lesbarhet 

Tiltaket vil i stor 
grad bedre 
forholdene for 
kulturminner/ 
miljøer. 

Tiltaket vil i stor 
grad øke den 
historiske 
lesbarheten. 

Tiltaket vil bedre 
forholdene for 
kulturminner/ 
miljøer. 

Tiltaket vil bedre 
den historiske 
lesbarheten. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
kulturminner/ 
miljøer. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
den historiske 
lesbarheten. 

Tiltaket vil 
medføre at 
kulturminner/ 
miljøer blir skadet. 

Tiltaket vil 
redusere den 
historiske 
lesbarheten. 

Tiltaket vil 
ødelegge 
kulturminner/ 
miljøer. 

Tiltaket vil 
ødelegge den 
historiske 
lesbarheten. 

Historisk 
sammenheng og 
struktur 

 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke den 
historiske 
sammenhengen 
mellom kultur-
miljøer og deres 
omgivelser. 

Tiltaket vil i stor 
grad forsterke 
historiske 
strukturer. 

Tiltaket vil styrke 
den historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser. 

Tiltaket vil 
forsterke 
historiske 
strukturer. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
den historiske 
sammenhengen 
mellom kultur-
miljøer og deres 
omgivelser. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
historiske 
strukturer. 

Tiltaket vil svekke 
den historiske 
sammenhengen 
mellom kultur-
miljøer og deres 
omgivelser. 

Tiltaket vil 
redusere 
historiske 
strukturer. 

Tiltaket vil bryte 
den historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser. 

Tiltaket vil 
ødelegge 
historiske 
strukturer. 

 

 

Figur 3-1: Konsekvensvifta fra Håndbok V712 
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3.8 Forbedringspotensial 

En ny motorveg vil sjelden ha positiv virkning på 

kulturminner/kulturmiljø som blir direkte berørt. 

Forbedringspotensialet for temaet kulturminner 

er derfor knyttet til forventede endringer i 

situasjonen langs avlastet veg, som redusert 

trafikk og eventuelle tiltak på vegnettet. Tiltak 

kan være aktuelle i forbindelse med etterbruk av 

eksisterende veg, og tilpassing til ny 

trafikksituasjon. 

Et vesentlig utgangspunkt for vurdering av 

forbedringspotensial for avlastet veg vil bli 

hvorvidt endringer på avlastet veg vil bedre 

situasjonen for kulturminnene langs vegen. I 

dette ligger en forutsetning om at avlastning av 

trafikk bedrer vilkårene for å ta vare på 

kulturminnene som er berørt av dagens trafikk. 

Trafikkforholdene påvirker hvordan 

kulturminnene kan tas vare på gjennom bruk og 

hvordan de oppleves.  

De aktuelle positive virkningene er: 

 Redusert påvirkning fra trafikk 

(støy/støv/vibrasjon). 

 Redusert eller fjernet barriere mellom 

elementer/områder med historiske 

sammenhenger som følge av redusert 

trafikk. 

 Økt tilgjengelighet til kulturminner som 

følge av mindre trafikk på vegen. 

 Mulighet for etterbrukstiltak som: 

 Reparerer tidligere inngrep i 

kulturminner/miljø. 

 Fører til redusert nærføring (for eksempel 

ved breddereduksjon av vegen). 

 Fører til bedre samsvar mellom veganlegg 

og kulturmiljø (reetablering av opprinnelige 

dimensjoner i veganlegget). 

 Restaurerer kulturhistorisk verdifulle 

vegtekniske anlegg (bruer, murer og 

lignende). 

 Reetablerer/synliggjør eldre 

kommunikasjonslinjer/knutepunkter. 

 Fører til økt tilgjengelighet til kulturminner. 

 Fjerner/skifter ut elementer som bryter 

med kulturmiljøer. 

3.9 Undersøkelsesplikten og frigivelse av 
automatisk fredete kulturminner  

Fredningsbestemmelsen gjelder for kategorien 

automatisk fredete kulturminner selv om de ikke 

er kjent. Ved planlegging av større offentlige og 

private tiltak plikter ansvarlig leder eller det 

ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om 

tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kultur-

minner (lov om kulturminner kap. II § 9). En 

eventuell frigivelse forutsetter som regel 

utgraving og dokumentasjon bekostet av 

tiltakshaver.  

 

3.10 Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

 Askeladden, nasjonal kulturminnedatabase 

for fredete kulturminner, automatisk 

fredete (fornminner) og vedtaksfredete.  

 SEFRAK-registeret for bygninger, gjelder i 

hovedsak hus eldre enn 1900. Registrerte 

bygninger er inndelt i 3 ulike kategorier, 

meldepliktig i henhold til kulturminneloven 

§ 23 (rød kategori), annet SEFRAK-bygg (gul 

kategori) og ruin eller fjernet objekt (grå 

kategori). 

 Egne befaringer. 

3.11 Planprogram 

Planprogrammet (1)stiller ingen spesifikke krav ut 

over den generelle metodikken i håndbok V712. 
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4.1 Influensområde 

Influensområdet for kulturmiljø avgrenses av de 

arealene som inngår i planområdet og en 

buffersone rundt som kan bli påvirket ved forhold 

som støy/forstyrrelser, brudd på visuelle 

sammenhenger/historiske strukturer. Der deler 

av et større sammenhengende kulturmiljø kan bli 

påvirket, er hele kulturmiljøet tatt med i 

influensområdet.  

Influensområdet er vist på registrerings- og 

verdikartene. 

4.2 Områdebeskrivelse og historikk 

I Askerbygda finnes det kulturminner fra både 

forhistorisk tid og nyere tid. De vanligste funnene 

i området er bosetningsspor og gravminner fra 

jernalderen, og vitner om gårdsbosetning tilbake i 

forhistorien. Asker kirke er fra 1879, men har rikt 

inventar fra 1720-årene. Kirken vitner om Askers 

funksjon som sentralsted over tid, et 

bygdesentrum som også strekker seg langt tilbake 

i historien. Under Skaugumåsen nord for Asker 

stasjon ligger Skaugum gård, som er kjent fra 

middelalderen og i dag kronprinsparets bolig. 

Forholdet mellom vegbygging og industri har 

nære relasjoner. På 1600- og 1700-tallet var 

jernverksdrift en viktig industri, og kulturminner 

etter denne virksomheten finnes fortsatt i bygda. 

Asker har også mange gamle 

kullmiler/kølabonner og kalkovner vitner om 

tidlig moderne industriforetak i området. 

Kulturminnene viser til tradisjonell kullframstilling 

hvorav kølabonnene hører til jernverksdriften fra 

middelalderen og utover 16- og 1700-tallet.   

Etablering av sølvgruvene på Kongsberg medførte 

behov for en bedre vegforbindelse mellom 

Kongsberg og Christiania. Vegen som blir kalt 

Kongeveien var ferdig i 1665 og gikk gjennom 

Asker fra Slependen til Holmen, Ravnsborg, 

Hvalstad, Askergårdene, Brattum og videre 

gjennom Lier kommune. Heggedal fikk jernbane i 

1872 og etter dette betydelig industri. Flere 

bedrifter ble etablert her, blant annet meieri, 

kraftverk, kapselfabrikk, Sætre kjeksfabrikk og en 

fyrstikkfabrikk. Etter hvert ble også isskjæring og 

frukt- og bærdyrking betydelige næringsgrener. 

Gamleveien forbi Asker kan fortsatt følges 

parallelt med dagens E18 forbi Asker sentrum. 

Bygda utviklet seg etter hvert fra et 

bondesamfunn til å bli en småby. Ved 

stasjonsområdene ved Asker, Hvalstad, Billingstad 

og senere Høn ble de første villaområdene 

etablert. Boligbyggingen i Asker fra 1800-tallet og 

frem til i dag har etterlatt en bygningsarv med 

stor variasjon (se Asker kommune 2006 (4)). 

  

4 Verdi, omfang og konsekvens i delområder 
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4.3 Kulturmiljø 1 Oreholt 

4.3.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensing 

Miljøet ligger på en høyderygg som avgrenses av 

Fredbos vei i sør og øst, og dagens E18 i nord. 

Mot vest faller terrenget ned mot lavere platå. 

Beskrivelse 

Under husmannsplassen Oreholtet i Fredbos vei 

er det flere historiske bygninger fra perioden 

1900-1924 (sefraknr.0220181-82, 02201811). Den 

ene bygningen har trolig kjerne fra 1700-tallet 

(sefraknr. 02201811). Plassen ligger rett ved 

dagens E18. 

Verdivurdering 

Miljøet ligger i opprinnelig kontekst, men er 

fragmentert som følge av transportårene i 

området. Bygningsmiljøet er representativt for 

regionen og fremstår i dag som særegent og med 

godt bevarte bygninger. Inneholder bygninger 

med middels kulturhistorisk/arkitektonisk 

betydning. Verdien er middels. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

4.3.2 Konsekvenser 

Alternativ 1.A. Tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia - Fusdal 

Under husmannsplassen Oreholt (5/8) er det tre 

historiske bygninger (sefraknr.0220181-82, 

02201811). 

Tunnelinnslag etableres vest for miljøet.  

Bygningsmiljøet blir derfor ikke berørt av tiltaket 

og alternativet får dermed ingen innvirkning på 

bygningsmiljøet utover dagens situasjon. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

Alternativ 1.B. Tunnel Hagaløkka og tunnel 
Drengsrud - Fusdal 

Under husmannsplassen Oreholt (5/8) er det tre 

historiske bygninger (sefraknr.0220181-82, 

02201811). 

Tunnelinnslag etableres vest for miljøet.  

Bygningsmiljøet blir derfor ikke berørt av tiltaket 

og alternativet får dermed ingen innvirkning på 

bygningsmiljøet utover dagens situasjon. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

 

 
Figur 4-2: 3D-illustrasjon av påhuggsområdet ved 

Drengsrud, vist med alternativ 1.B 

 

  

 

Figur 4-1: Skråfoto mot husmannsplassen Oreholt 

(midt i bildet) 
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4.4 Kulturmiljø 2 Søndre Bondi/Risenga 

4.4.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun og industriminner 

Avgrensing 

Miljøet avgrenses av landskapets form utfra dets 

beliggenhet ved Askerlevas munning på østsiden 

av Bondivannet og dyrkamark i tilknytning til 

dette. 

Beskrivelse 

Gården Søndre Bondi ligger ved Bondivannet og 

har et intakt tun med flere historiske bygninger 

fra andre halvdel av 1800-tallet 

(sefraknr.02202288, 02202290-92) og tidlig 1900-

tallet (sefraknr.02202289). Gården var kirkegods 

fra middelalderen. Noe sør for gården ligger 

Bondilia ved Bondivannet, med historiske 

bygninger fra første halvdel av 1700-tallet 

(sefraknr.02202293) samt fra siste del av 1800-

tallet og begynnelsen av 1900-tallet 

(sefraknr.02202294-95). 

Oldtidsvegen til Røyken gikk også forbi denne 

gården. Et større bosetningsområde 

(askeladdennr.112328), trolig fra jernalderen, 

samt 12 gravrøyser (askeladdennr.110174) fra 

bronse-/jernalderen ligger ved vegen rett sør for 

tunet.  

På den andre siden av vegen ligger Risenga fra ca. 

1870 med en historisk bygning uten nærmere 

datering (sefraknr.022022142), og sør for dette 

tunet er det registrert en rekke rydningsrøyser 

(Askeladdennr.110179, ikke fredet). Sletta med 

navnet Risenga var festplass og arena for 

løkkefotball og andre aktiviteter frem til 1970-

årene. 

Nordvest for tunet på Bondi Søndre er det et 

kalksteinsbrudd med kalkovner fra nyere tid 

(Askeladdennr.109137), og Bondivannet ble brukt 

til isproduksjon på slutten av 1800-tallet. Ved 

Bondivannets smaleste punkt er det bygget bru 

over vannet, der Bondivann stasjon på 

Drammensbanen, senere Spikkestadbanen, ble 

etablert i 1952. Ved utløpet av Bondivannet til 

Blakestadelva (ved Bondivann stasjon) hadde 

gården Bondi Søndre kvern, sag og stampe i sin 

tid. Ved det samme utløpet ble det på slutten av 

1800-tallet bygget en demning med kraftverk ved 

etablering av industri, Christiania Kapselfabrikk 

(Christiania Staniol- og Kapselfabrik, “Kapsel`n”, 

som fortsatt er et lokalnavn, fra 1883). Det var en 

liten betongdam på en halv meters høyde som ble 

brukt for å regulere magasinkapasiteten til 

kraftverket nedenfor Kapseldammen. Derfra 

renner Blakstadelva østover til Mølladammen, 

som er oppdemmet og tidligere utbygget for 

kornmølle. Bondivannet utgjør med andre ord et 

sentralt element i kulturmiljøet som utsagn om 

teknologi- og industriminner i området.  

Kapselfabrikken ble etablert ved tidligere 

husmannsplass kalt Bondibrua, antakelig bebygd 

på 1600-tallet, men først registrert i 1729. De 

historiske bygningene på stedet er i dag revet. I 

forbindelse med fabrikken vokste det frem 

bebyggelse med villa- og tettstedskarakter i det 

samme området med en rekke historiske 

bygninger bevart i dag fra spesielt tidlig 1900-

tallet. Fabrikkens bestyrerbolig fra slutten av 

1800-tallet (sefraknr.02202314) og 

funksjonærbolig (sefraknr 02202318) samt 

arbeiderboliger (bl.a. sefraknr.0220233) fra tidlig 

1900-tallet, som ligger rett ved dagens 

Bleikerveien, er fortsatt bevart. 

Verdivurdering 

Fornminnesammensetningen er et spesielt godt 

eksempel på epoken/funksjonen og inngår i en 

viktig kontekst og i et miljø med stor tidsdybde. 

Gårdsmiljø ligger i en opprinnelig kontekst og har 

et bygningsmiljø som er sjeldent og gir et godt 
 

Figur 4-3: Søndre Bondi gård 
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eksempel på epoken/funksjonen og hvor 

tunformen er bevart. Inneholder bygninger med 

stor kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. De 

teknisk-industrielle kulturminnene er 

representativt for epoken, men ikke lenger vanlig. 

Tettstedskarakteren er fragmentert og 

representativt for perioden, og har bygninger 

med arkitektoniske kvaliteter og kulturhistorisk 

betydning. Verdien er middels mot stor. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

4.4.2 Konsekvenser 1.A., 1.B., 3.A., 3.B og 3.C. 

Kulturminnene i miljøet ligger på østsiden av 

Bondivannet langs med Røykenveien.  Det er 

ingen innvirkning på miljøet i forhold til dagens 

situasjon utfra de foreliggende alternativene. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels mot stor. 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

  

 

Figur 4-4: Oversiktsillustrasjon fra sør, alternativ 3.C 
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4.5 Kulturmiljø 3 Nordre Bondi 

4.5.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensing 

Miljøet avgrenses av område for dyrka mark 

tilhørende gårdstunet og av småbebyggelse langs 

lokalvegen gjennom miljøet.  

Beskrivelse 

Gården Nordre Bondi har et intakt tun med flere 

historiske bygninger fra andre halvdel av 1800-

tallet (sefraknr.0220171-2, 02201714-15). Det er 

funnet en jernøse til metallsmelting (C.35600) i 

området. Navneform fra middelalder er Bondin 

som skal bety bebodd beitemark (buandi vin). 

Den samlede Bondigården strakte seg fra 

Bondivann til Leangen.  

 

Figur 4-5: Tunet på Nordre Bondi  

Området rundt tunet er utbygget til villa- og 

industriområde. Oldtidsvegen til Røyken gikk 

gjennom gården, nærmest i samme løp som 

dagens veg kalt Fredtunveien. Fredtunveien er del 

av den gamle Røykenveien. Vegen har navn etter 

Fredtun forsamlingslokale i nr. 50, bygd av Asker 

Kristelige Ungdomsforening 1907 

(sefraknr.0220173). Huset ble solgt i 1969 til 

Filadelfiamenigheten og foreningen er siden 

nedlagt. Den øvrige eldre villabebyggelsen langs 

Fredtunveien har eldre bygningsmasse fra første 

(sefraknr.0220174) og andre halvdel av 1800-

tallet (sefraknr.02201716) samt fra tidlig 1900-

tallet (sefraknr.0220175-76, 02201712-13). To 

eldre bygninger ned mot dagens E18 er i dag 

fjernet. 

Verdivurdering 

Kulturminnene inngår i et enhetlig bygningsmiljø 

som er representativt for regionen, men ikke 

lenger er vanlig, og hvor tunformen er bevart. 

Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ 

arkitektonisk betydning. Tettstedsbebyggelsen 

inneholder bygninger med middels arkitektoniske 

kvaliteter og/eller kulturhistorisk betydning. 

Verdien er middels. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

4.5.2 Konsekvenser 

Alternativ 1.A. Tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia - Fusdal 

Sefrakregistrerte kulturhistoriske bygninger i 

miljøet omkring Fredtunveien blir ikke direkte 

berørt. Tunnellinnslag er lagt til åker hvor det 

tidligere har stått kulturhistoriske bygninger 

(under Fusdal Søndre) og som i dag er fjernet. 

Traseen får nærføring til bygningsmiljøet og kan gi 

økt støy, men visuell innvirkning er liten. 

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (-). 

Alternativ 1.B. tunnel Drengsrud - Fusdal 

Alternativet går i tunnel forbi miljøet og får derfor 

ingen innvirkning på miljøet i forhold til dagens 

situasjon.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 
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Røykenveien: alternativ 3.A. kollektivfelt langs 
dagens veg 

Utvidet veg langs eksisterende veg vil ikke komme 

i direkte berøring med historiske bygninger på 

gården Nordre Bondi.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

Røykenveien: alternativ 3.B. med tunnel 
Lensmannslia-Fusdal 

Utvidet veg langs eksisterende veg vil med 

tunnelinnslag sør for gårdstunet på Nordre Bondi 

ikke komme i direkte berøring med historiske 

bygninger på gården Nordre Bondi. Men 

alternativene gir nærføring og kan derav få en viss 

visuell og støymessig negativ effekt.  

Omfanget vurderes som liten negativ. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (-). 

Røykenveien: alternativ 3.C. med tunnel 
Lensmannslia-Jørgensløkka 

Traseen går med tunnelinnslag på sørsiden av 

gårdstunet på Nordre Bondi, ca. 30 meter fra de 

kulturhistoriske bygningene. Selv om alternativet 

ikke komme i direkte berøring med historiske 

bygninger vil alternativet skade miljøet. Vurdert 

opp mot dagens situasjon vil alternativet forringe 

kulturmiljøet.  

Omfanget vurderes som middels negativ. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

middels negativ (- -). 

 

  

  

Figur 4-6: Røykenveien i tunnel alt. 3.B, påhugg nord for Lensmannslia Figur 4-7: Røykenveien i dagen alt. 3.A, vist ved nytt kryss med Lensmannslia 
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4.6 Kulturmiljø 4 Fusdal 

4.6.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensing 

Avgrenses av gårdstun og omkringliggende dyrka 

mark. 

Beskrivelse 

Gården Fusdal ligger ved Bleikerveien på sørsiden 

av E18 og var blant de 15 beste i bygda i 1647. 

Gårdstunet fremstår i dag som intakt med eldre 

bygninger fra slutten av 1800-tallet 

(sefraknr.02201720-23, 02201731-32) til 

begynnelsen av 1900-tallet (sefraknr.02201723).   

Fusdal terrasse anses i Asker kommunes rapport 

"Fortetting i eksisterende boligområder i Asker – 

analyser og registreringer" å ha stor 

bevaringsverdi (4) fordi «Boligene, som er tegnet 

av arkitekt L. Skau, er i sin utforming svært 

tidstypisk og har klare trekk av funkis. 

Bebyggelsen er svært autentisk og en verdifull 

representant for kulturminner fra vår tid» 

(op.cit.:79). 

Vegen ble anlagt ca. 1946 som atkomstveg til 

kommunale funksjonærboliger; tomannsboliger, 

senere også eneboliger. Vegnavnet er endret 

etter 1975. 

Verdivurdering 

Enhetlig bygningsmiljø som er representativt for 

regionen, men ikke lenger vanlig og hvor 

tunformen er bevart. Inneholder bygninger med 

kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 

Tettstedsbebyggelsen inneholder bygninger med 

middels til store arkitektoniske kvaliteter og/eller 

kulturhistorisk betydning. Verdien er middels mot 

stor. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

4.6.2 Konsekvenser 

Røykenveien: alternativ 3.A.kollektivfelt langs 
dagens veg 

Alternativ 3.A. utnytter i stor grad dagens 

vegarealer i strekningen forbi Fusdal. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels mot stor. 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

Røykenveien: alternativ 3.B. med tunnel 
Lensmannslia-Fusdal 

Alternativ 3.B. med tunnel mellom Lensmannslia-

Fusdal får ingen innvirkning på gårdsmiljøet utfra 

dagens situasjon.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels mot stor. 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

Røykenveien: alternativ 3.C. med tunnel 
Lensmannslia-Jørgensløkka 

Alternativ 3.C. med tunnel mellom Lensmannslia-

Jørgensløkka får ingen innvirkning på gårdsmiljøet 

utfra dagens situasjon.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels mot stor. 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 
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4.7 Kulturmiljø 5 Fusdalbråten 

4.7.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensning 

Avgrenses av gårdstunet. 

Beskrivelse 

Husmannsplassen Fusdalbråten (utskilt fra Fusdal 

i 1825) ligger ved et gammelt vegfar som går 

østover til gården Jørgensløkka, og var del av den 

tidligere Undelstadveien, like sør for E18. På 

plassen er det i dag et bolighus med mulig kjerne 

fra 1700-tallet (sefraknr.02201727) og et uthus 

(sefraknr.02201728) fra slutten av 1800-tallet. 

Bygningene, spesielt uthuset, er i dårlig 

forfatning. 

 

Verdivurdering 

Gårdsmiljøet er vanlig forekommende og 

fragmentert. Verdien er liten. 

 

   
Liten Middels Stor 

 
 

4.7.2 Konsekvenser 

Alternativ 1.A.  Tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia - Fusdal og alternativ 1.B tunnel 
Drengsrud - Fusdal 

Alternativene går i tunnel forbi miljøet.  

Negativ omfang vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

Røykenveien: alternativ 3.A.kollektivfelt langs 
dagens veg 

Ny trasé lagt fram til rundkjøring på 

hovedsamlevegen ved Fusdal kommer i direkte 

konflikt med et bolighus med kjerne fra 1700-

tallet (sefraknr.02201727) og et uthus (sefraknr. 

02201728) fra det sene 1800-tallet. Kulturmiljøet 

blir ødelagt. 

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

negativ (-). 

 

Røykenveien: alternativ 3.B. med tunnel 
Lensmannslia-Fusdal 

Etablering av rundkjøring med tilkjørselsveger ved 

hovedsamlevegen i området Fusdal kommer i 

direkte konflikt med et bolighus med kjerne fra 

1700-tallet (sefraknr.02201727) og et uthus 

(sefraknr. 02201728) fra det sene 1800-tallet. 

Kulturmiljøet blir ødelagt. 

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

negativ (-). 

Røykenveien: alternativ 3.C. med tunnel 
Lensmannslia-Jørgensløkka 

Etablering av rundkjøring med ramper for 

tilkjørselsveger ved hovedsamlevegen i området 

Fusdal kommer i direkte konflikt med 

kulturminnene og ødelegger kulturmiljøet. 

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

negativ (-). 
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4.8 Kulturmiljø 6 Asker stasjon/sentrum 

4.8.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Tettsted 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av historisk bebyggelse som 

utgjør sentrum i tettstedet Asker. 

Beskrivelse 

Det er en rekke eldre bygninger bevart i Asker 

sentrum og nordover mot Asker kirke, tidligere 

kalt Askerbyen. Kirken fra omtrent 1150 brant 

ned til grunnen i 1878. Den nye kirken var en 

langkirke i teglstein, bygd 1879 i nygotisk stil. 

Asker prestegård (Røyrin) utgjør sammen med 

kirken områdets midtpunkt. Det er sannsynlig at 

området her har vært et kultsted fra langt tilbake 

i tid. Kirken er bygd på gårdens grunn. Gården har 

tilhørt Asker kirke og har vært bolig for Askers 

prester siden middelalderen.  

Det var to Asker-gårder med flere bruk i 

middelalderen. Begge gårdene hadde sine største 

arealer vest for Askerelva og strakte seg helt til 

det som kan ha vært opprinnelig grense mot 

Lierskogen. Samlingen av gravhauger og 

bosetningsspor fra jernalderen ved kirken 

strekker seg ned til gårdene. Det er gjort flere 

løsfunn fra stein- og jernalder (C.993, C.31407) i 

området. Gjennom gårdene gikk oldtidsveg fra 

Syverstadstranda vestover til Lier og en annen 

sørover til Røyken. Om vinteren gikk den over 

Bondi- og Gjellumvannene. Kongeveien mellom 

Kongsberg og Christiania som ble anlagt midt på 

1600-tallet, førte gjennom gårdene. Som 

overnattingssted har prestegården huset bl.a. 

kong Jakob av England og Skottland som kom på 

besøk i 1589 og kong Frederik 5 i 1749. Karl Johan 

kom til Asker prestegård som kronprins i 1815 

med sønnen prins Oscar. De ble tatt med opp på 

gravhaugen nord for gården, siden kalt 

Prinsehaugen.  

Gårdene hadde kvern i Askerelva i 1690. De to 

Askergårdene var ikke av bygdas største, men 

hadde sentral beliggenhet i vegknutepunktet nær 

kirken. De tilhørte begge Hovedøya kloster før 

reformasjonen. Fra 1600- til 1800-tallet er det 

dokumentert skjenkested, gjestgiveri og postgård 

på stedet. Funksjonene skiftet mellom brukene på 

Østre og Vestre Asker. Gårdene var også 

engasjert i kalkproduksjon.  

Asker sentrum utgjør tettbebyggelsen rundt Asker 

stasjon. Asker stasjon på Drammensbanen ble 

opprettet til banens åpning i 1872. Det 

opprinnelige sentrum lå ved Asker-gårdene, nå 

krysset Hønsveien–Askerveien. Dagens sentrum 

ble etablert etter at jernbanen kom. 

Stasjonsbygningene er skiftet og endret en rekke 

ganger utover 1900-tallet. Noen av de 

opprinnelige trehusene i sentrum er bevart. Eldre 

bygninger i sentrumsområdet er i dag omgjort til 

nye næringsformål, slik som Asker trafostasjon 

(Sefraknr.0220179) som i dag er kunstgalleri og 

telegrafistbygningen (sefraknr.0220178) som i 

dag er kafe, begge fra tidlig 1900-tallet.  

 

Figur 4-8: Tunet på Østre Asker gård, som i dag 

huser Asker kulturskole 

 

Figur 4-9: Den gamle trafostasjonen ved Asker 

stasjon, i dag brukt som galleri 
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I Hasselbakken (1884) bodde Gustav Wentzel med 

sin hustru Kitty i hans beste periode som maler. 

Venskaben (1904), bygd av kvinnene i Asker 

Venskabelige Forening, har spilt en stor rolle i 

bygdas kulturliv. Langgården (1925), som er 

restaurert, huser fremdeles aktive butikker. Vis-à-

vis Asker stasjon finner vi Apotekgården (1923) 

som ble flyttet hit i 1997 som sammen med 

Fusdalgården (1928) danner et lite trehusmiljø. 

Verdivurdering 

Kulturminnesammensetningen er et spesielt godt 

eksempel på epoken/funksjonen og inngår i en 

svært viktig kontekst og i et miljø med stor 

tidsdybde. To automatisk fredete lokaliteter 

inngår i miljøet (Askeladdennr.75102, 19548) og 

flere automatisk fredete lokaliteter ligger i 

umiddelbar nærhet, spesielt omkring det gamle 

kirkestedet (bl.a. Askeladdennr.121503, 121497, 

19527, 75126, 90596). Miljøet utgjør et spesielt 

sted som det knytter seg tro/tradisjon til. 

Gårdsmiljø og kirkested ligger i opprinnelig 

kontekst og har et bygningsmiljø som er sjeldent 

og gir et særlig godt eksempel på epoken/ 

funksjonen og hvor tunformen er bevart. Miljøet 

inneholder bygninger med stor kulturhistorisk/ 

arkitektonisk betydning. Tettstedskarakteren er 

fragmentert og representativ for perioden, og har 

bygninger med arkitektoniske kvaliteter og 

kulturhistorisk betydning. Verdien er stor. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

4.8.2 Konsekvenser 

Alternativ 1.A. tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia - Fusdal 

Alternativet går delvis i tunnel forbi miljøet og 

legges lenger sørover slik at kulturmiljøet Asker 

stasjon/ sentrum blir mindre berørt enn i dag. Ny 

hovedsamleveg i dagens E18 trasé med 

hovedsykkelveg og kollektivveg går gjennom 

kulturmiljøet. Ny utforming av kollektivveg med 

brudesign kan gi en positiv effekt til spesielt Asker 

trafostasjon (Sefraknr.0220179, i dag kunstgalleri) 

og telegrafistbygningen (sefraknr.0220178, i dag 

kafe), begge fra tidlig 1900-tallet.  

Utvidet bussterminal med lokk over 

jernbanelinjen ved trafostasjonen kan gi økt 

negativ visuell effekt som følge av 

barrierevirkning. Men bygningen er allerede i et 

fragmentert historisk miljø, slik at negativ 

innvirkning utover dagens situasjon er liten, 

vurdert utfra kulturhistoriske kriterier. En 

balansert utforming av lokk som tar hensyn til 

trafostasjonen vil i motsatt fall kunne gi en positiv 

effekt. På grunn av usikkerheten rundt 

utformingen av lokk er ikke dette vektlagt i 

omfangsvurderingen i denne fasen av 

konsekvensutredningen. 

Omfanget vurderes som lite positivt (+) 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

positiv (+). 

Alternativ 1.B. tunnel Drengsrud - Fusdal 

Alternativet går i tunnel forbi miljøet. Nye 

bruløsninger for lokalveg kommer under dette 

alternativet noe lenger sør enn under de øvrige 

alternativene, noe som vil kunne gi en viss positiv 

visuell effekt i forhold til opplevelsen av 

kulturhistoriske verdier i området, bl.a. 

trafostasjonen/telegrafistbygningen. 

Omfanget vurderes som lite mot middels positiv. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

mot middels positiv (+ / + +). 
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4.9 Kulturmiljø 7 Jørgensløkka 

4.9.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensning 

Avgrenses av gårdstun og omkringliggende dyrka 

mark. 

Beskrivelse 

Bruket Jørgensløkka ligger på sørsiden av dagens 

E18 og ble utskilt fra gården Fusdal i 1816. 

Bryggerhuset (sefraknr.02201725) er fra tidlig 

1900-tallet, mens bolighuset (sefraknr.02201724) 

og driftsbygningen (sefraknr.02201726) er fra 

henholdsvis slutten og begynnelsen av 1800-

tallet. Under bruket er det også hus fra sent 1800-

tallet i kant med dagens boligfelt 

(sefraknr.0220163, 02201624-25), blant annet 

under lokaliteten Granlien.  

I åkerkanten mot dagens E18 er det funnet et 

flint- og kvartsstykke (Askeladdennr.42885) som 

gir en indikasjon om en steinalderboplass i 

området. 

Verdivurdering 

Fornminnet utgjør vanlig forekommende 

enkeltobjekter ute av opprinnelig sammenheng. 

Gårdsmiljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst. 

Verdien er liten. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

4.9.2 Konsekvenser 

Alternativ 1.2 Tunnel fra Lensmannslia til Høn 

Traseen går i tunnel forbi kulturmiljøet og får 

dermed ingen innvirkning.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

Alternativ 1.A. tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia - Fusdal 

Tunnelpåhugg med rampe er planlagt i kant med 

funnsted i åker som utgjør en mulig 

steinalderlokalitet (Askeladdennr.42885). 

Lokaliteten har uavklart fredningsstatus.   

Alternativet medfører direkte berøring med den 

mulige steinalderlokaliteten. 

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

negativ (-). 

 

Alternativ 1.B. tunnel Drengsrud - Fusdal 

Tunnelpåhugg med rampe er planlagt i kant med 

funnsted i åker som utgjør en mulig 

steinalderlokalitet (Askeladdennr.42885). 

Lokaliteten har uavklart fredningsstatus.   

Alternativet medfører trolig ødeleggelse av den 

mulige steinalderlokaliteten. 

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

negativ (-). 

 

Figur 4-10: Jørgensløkka og nyere lokalitet under 

Fusdalbråten (bak til venstre i bildet) 
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Røykenveien: alternativ 3.A. kollektivfelt langs 
dagens veg og alternativ 3.B. med tunnel 
Lensmannslia-Fusdal   

Røykenveien med tilkjørsel til hovedsamleveg ved 

Fusdal får ingen innvirkning på den mulige 

steinalderlokalitet under Jørgensløkka 

(Askeladdennr.42885). Lokaliteten har uavklart 

fredningsstatus.   

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

Røykenveien: alternativ 3.C. med tunnel 
Lensmannslia-Jørgensløkka 

Røykenveien med tilkjørsel til hovedsamleveg ved 

Jørgensløkka medfører direkte berøring med 

mulig steinalderlokalitet (Askeladdennr.42885). 

Lokaliteten har uavklart fredningsstatus.   

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

negativ (-). 

 

  

 

Figur 4-11: Oversiktsillustrasjon fra vest, alternativ 3.C 
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4.10 Kulturmiljø 8 Høn 

4.10.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun og tettsted 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av gårdstun med 

omkringliggende dyrket mark, samt gårdsnære 

fornminner som kan ses i sammenheng med 

gårdshistorien i området. Tettstedsfunksjoner 

forbundet med gårdsnavnet er inkludert i miljøet. 

Beskrivelse 

Det var to Høn-gårder i middelalderen. Begge 

gårdene var kirkegods før reformasjonen. De to 

hovedgårdstunene på Høn ligger på hver side av 

Hønsveien, som går parallelt med jernbanesporet. 

Gjennom gårdene førte oldtidsveg fra 

Syverstadstranda vestover til Asker og videre til 

Lier. Omkring den nordre gården (Høn øvre) er 

det funnet et flintstykke som kan være fra 

steinalderen (Askeladdennr.52641), gravfelt 

(Askeladdennr.33064, 22748) og bosetningsspor 

(Askeladdennr.121524, 147552) fra jernalderen 

samt et eldre vegfar (Askeladdennr.147762) forbi 

gårdstunet som er automatisk fredet. Ned mot 

dagens E18, innenfor den søndre gården (Høn 

nedre), er det registrert bosetningsspor 

(Askeladdennr.20149, 121599) og gravfelt 

(Askeladdennr.33064, 22748) fra jernalderen 

samt en rydningsrøyslokalitet (Askeladdennr. 

121639). 

Våningshuset på Høn øvre er oppført i 

sefrakregisteret (sefraknr.02201636) uten 

nærmere tidsfesting. På Høn nedre er det tre 

eldre bygninger (sefraknr.02201614-16) uten 

nærmere tidfesting. På Hønsløkken, som ligger 

rett ved Høn stasjon, er det tre bygninger 

(sefraknr.02201621-23) fra den senere delen av 

1800-tallet. Under husmannsplassen Hønsehagen 

(Annestua) lenger øst er det bevart tre bygninger 

fra første halvdel av 1800-tallet 

(sefraknr.02201626-28). 

Høn ble etter hvert preget av boligutbygging. 

Hønstrøket begrenses av motorvegen i sørøst, 

Asker-gårdene mot vest, Haugbo og Solgården 

mot nord og Vakås mot øst. Da 

jernbanestoppestedet Høn på Drammensbanen 

kom i 1930 skjøt bebyggelsen fart. Høn stasjon 

ble nedgradert til holdeplass i 1971. Den 

opprinnelige ekspedisjonsbygningen fra 1930 ble i 

1948 erstattet av en ny plassert på 

midtplattformen, tegnet av NSBs arkitektkontor. 

Den ble tatt i bruk 1951. I forbindelse med 

byggingen av dobbeltspor ble banen i 1954–58 

omlagt mellom Høn og Asker.  

Hønsjordene i vest er fremdeles dyrkingsjord, 

men i hele den østlige delen slynger vegene seg 

med tett villabebyggelse. Høn postkontor ble 

også opprettet i 1930, men ble nedlagt i 1990. 

Forretningsstrøket ved Høn stasjon er i dag også 

borte.  

Verdivurdering 

Miljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst. 

Enhetlig bygningsmiljø som er representativt for 

regionen, men ikke lenger vanlig og hvor 

tunformen er bevart. Inneholder bygninger med 

kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 

Fornminnene gir et godt eksempel på 

epoken/funksjonen og inngår i et miljø med stor 

tidsdybde. Verdien er middels. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

Figur 4-12: Skråfoto mot Høn stasjon 
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4.10.2 Konsekvenser 

Alternativ 1.A. tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia - Fusdal 

Traseen går i dagen og følger dagens E18-trasé 

forbi kulturmiljøet. Rampe for lokalveg er lagt på 

nordsiden av dagens E18. I dyrket mark ned mot 

dagens E18 under Høn er det registrert spor etter 

jernalderbosetning i åkeren. Det er ikke påvist 

fortidsspor i det berørte området, men det er et 

potensiale for tilsvarende funn innenfor traseen.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (-). 

 

Alternativ 1.B. tunnel Drengsrud - Fusdal 

Alternativet følger dagens E18-trasé forbi 

kulturmiljøet. Utvidelse av dagens trasé mot nord 

for lokalveg/kollektivveg og sykkelveg vil oppta 

dyrket mark nord for dagens E18. Det er ikke 

påvist fortidsspor i det berørte området, men det 

er et potensiale for funn av automatisk fredete 

kulturminner innenfor traseen. 

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (-). 

 

  

 

Figur 4-13: Oversiktsillustrasjon fra sørvest, alternativ 1.B ved Høn 
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4.11 Kulturmiljø 9 Undelstad 

4.11.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av gårdstunet og 

omkringliggende dyrket mark.  

Beskrivelse 

Undelstad var kirkegods før reformasjonen. I 

1647 var Norges kanslerembete hovedeier og 

presteembetet i Asker deleier. Gården ble 

fullstendig utparsellert til boliger fra slutten av 

1950-årene til begynnelsen av 1970-årene. 

Bebyggelsen består primært av rekkehus. 

Tidligere var det kun enkelte småplasser og 

mindre hus i området. Gårdens våningshus 

(sefraknr.0220167), sidebygning 

(sefraknr.0220168) og stabbur (sefraknr.0220169) 

fra senere del av 1800-tallet er bevart sammen 

med et vanntårn (sefraknr. 02201611) fra 1915 

som skulle skaffe gården trykkvann. Det 

karakteristiske «tårnet» på hovedbølet hadde til 

hensikt å sikre vanntrykk til bl.a. fjøset og annen 

etasje i våningshuset. En vindmølle – bygd i 1915 

– var en annen del av vannsystemet på gården. 

Vindmøllen sto i forbindelse med en pumpe som 

bidro til oppfylling av gårdsbrønnen. Det 

kommunale vannverket sørget i 1940/45 for et 

rasjonelt vannforsyningsopplegg. Vindmøllen 

havnet på Teigen. Nedre (Østre) Undelstad er en 

tidligere husmannsplass som ble utparsellert til 

boliger i 1960- og 1970-årene. Brukets 

våningshus, og driftsbygning (nå bruksnr. 49/189, 

sefraknr.0220161-2) danner en verdifull 

illustrasjon av bebyggelsen på et småbruk på 

1800-tallet. 

Verdivurdering 

Gårdstunene ligger delvis i opprinnelig kontekst. 

Tettbebyggelsen er både representativt for 

epoken og vanlig. Inneholder bygninger med liten 

arkitektoniske kvaliteter og/eller kulturhistorisk 

betydning. Verdien er liten. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

 

Figur 4-14: Undelstad 

4.11.2 Konsekvenser 

Alternativ 1.A. tunnel Hagaløkka og tunnel 

Lensmannslia – Fusdal og alternativ 1.B. tunnel 

Drengsrud - Fusdal 

Kulturmiljøet som utgjør gårdstunet på Undelstad 

blir ikke berørt av tiltaket. En del nyere 

bebyggelse langs med dagens E18 vil kunne bli 

innløst som følge av utvidelse av dagens E18, men 

bygningene er ikke vurdert som betydningsfulle 

utfra temaet kulturmiljø. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 
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4.12 Kulturmiljø 10 Haga 

4.12.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av gårdstunet og 

omkringliggende dyrket mark. 

Beskrivelse 

Kulturmiljøet utgjør et større område mellom 

dagens E18 og fjorden med eldre gårdsområder 

som i stor grad er utparsellert og som i dag består 

av boligfelt.  

Navnet Haga betyr hamn for husdyr. Oldtidsvegen 

fra Leangen over Hofstad og Vakås gikk gjennom 

gården. Det er registrert et funnsted (uavklart), 

dvs. funn av flintavslag i åkeren nord for gården, 

ved dagens E18 (Askeladdennr.22984) som kan 

være spor etter en steinalderbosetning i området. 

Det er for øvrig registrert fire sefrak-bygninger på 

tunet, hvorav våningshuset skal være fra 1600-

tallet, men det ble helt ombygd i 1890-årene 

(Sefraknr.02201048). Bryggerhuset skal være fra 

1700-tallet (Sefraknr.02201049). De øvrige 

bygningene er fra slutten av 1800-tallet 

(Sefraknr.02201050, 02201051).  

Verdivurdering 

Forminnene utgjør vanlig forekommende 

enkeltobjekter ute av opprinnelig sammenheng. 

Gårdstunet ligger delvis i opprinnelig kontekst. 

Tettbebyggelsen er representativ for epoken og 

vanlig forekommende. Inneholder bygninger med 

liten arkitektoniske kvalitet og/eller 

kulturhistorisk betydning. Verdien er liten. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

Figur 4-15: Skråfoto av Haga 

4.12.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 
Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 
Haga-Nesbru 

Kulturmiljøet som utgjør gårdstunet på Haga blir 

ikke berørt av tiltaket fordi alternativene går i 

dagens trasé. Det er nærføring til et funnsted i 

åker som utgjør en mulig steinalderlokalitet 

(Askeladdennr.22984). Lokaliteten har uavklart 

fredningsstatus.   

En del nyere bebyggelse langs med dagens E18 vil 

kunne bli innløst som følge av utvidelse av dagens 

E18 for buss- og sykkelveg mot sør, men 

bygningene er ikke vurdert som betydningsfulle 

utfra temaet kulturmiljø. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 
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4.13 Kulturmiljø 11 Reistad med 
Jørnstadveien 

4.13.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun og boligfelt 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av boligfeltets utbredelse. 

Beskrivelse 

I området øst og sørøst for Haga ligger tidligere 

Reistad gård. Det er tre sefrak-registrerte 

bygninger bevart på tunet i dag, fra både tidlig 

1800-tallet og fra tidlig 1900-tallet 

(sefraknr.02201055-58). Men for øvrig er hele 

gården utparsellert til boliger i perioden 1955–80. 

I området sør for Reistad-tunet går Jørnstadveien 

med det såkalte Jørnstadfeltet som er 

sammensatt av to feltutbygde enhetlige 

delområder, samt noen få individuelle eneboliger. 

Jørnstadfeltet er, med sin særegne karakter, en 

verdifull representant for kulturminner fra vår tid. 

Feltet er planlagt og tegnet av arkitekt Jan Inge 

Hovig, som er kjent for bl.a. Ishavskatedralen i 

Tromsø.  Jørnstadfeltet anses i følge Asker 

kommune å ha stor bevaringsverdi (Asker 

kommune 2006:21, 75). 

Verdivurdering 

Gårdstunet ligger delvis i opprinnelig kontekst. 

Tettbebyggelsen er både representativt for 

epoken, men ikke lenger vanlig, og utgjør et 

enhetlig miljø som er sjeldent eller særlig godt 

eksempel på epoken. Inneholder bygninger med 

middels til store arkitektoniske kvaliteter og/eller 

kulturhistorisk betydning. Verdien er middels mot 

stor. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

4.13.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru 

Kulturmiljøet blir ikke berørt av tiltaket. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0). 

 

  

 

Figur 4-16. Reistadområdet med Jørnstadfeltet i 

høyre billedkant. Tunet på Reistad øverst til 

venstre 

 

Figur 4-17: Alternativ 1.B sett mot Reistad 
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4.14 Kulturmiljø 12 Vogellund skole 

4.14.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Skolehus /offentlig bygning 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av tunet. 

Beskrivelse 

Skolehuset Vogellund skole fra 1848 
representerer et av de tidligste skolehusene i 
Asker. Skolehuset ligger i tilslutning til andre 
kulturminner fra denne tiden i området, deriblant 
Holmengata og Holmen gård/slipp som ligger like 
ved. 
 

 

Figur 4-18: Skolehuset slik det fremstår i dag, 

omkranset av samferdselsstrukturer.  

Verdivurdering  

Bygningen er vel bevart og tunet med have er 
relativt intakt. Men tunet er i dag inneklemt i 

dagens infrastruktur og er således forringet, både 
strukturelt og opplevelsesmessig. Miljøet er 
representativt for epoken, og ligger i delvis 
opprinnelig kontekst. 
 
Verdien er middels. 
 

   
Liten Middels Stor 

 
 

4.14.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru 

Ny lokalveg Fv201 Fekjaveien fra 

Slemmestadveien vil få nærføring på nordsiden av 

miljøet og danne en ny barriere, men området er 

allerede utbygget slik at negativ innvirkning får 

minimale konsekvenser utover dagens situasjon. 

Omfanget vurderes som liten. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten (-). 

  

 

Figur 4-19: Hovedsamleveg, bussveg og lokalvegnett i Holmen, alt. 2.B 
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4.15 Kulturmiljø 13 Syverstad 

4.15.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av gårdstun og 

omkringliggende dyrket mark lokalisert mellom 

dagens hovedveger i området. 

Beskrivelse 

Syverstad gård ligger på en høyde mellom E18 i 

vest og Slemmestadveien samt fjorden i øst. 

Gårdstunet er omgitt av dyrket mark og med skog 

under lokaliteten Syverstadbråten. Skogområdet 

med Syverstaddammen er i dag et turområde. 

Syverstadskogens turområde var en del av 

kulturløypeprogrammet lansert under 

kulturminneåret 2009 (5). 

 

Figur 4-20: Syverstad gård, Grønlia og E18 

Gårdens opprinnelig navn i middelalderen var 

Sigurdarstaðir. På gården er det funnet et 

tveegget sverd fra yngre jernalder (C13400). Fra 

Syverstadstranda førte en oldtidsveg gjennom 

tunet og vestover forbi Hofstad, Høn og Asker. 

Den er beskrevet i biskop Jens Nilssøns 

reisebeskrivelser fra slutten av 1500-tallet. Vegen 

gjennom gårdstunet kalles i dag Syverstadveien. 

Stående sefrak-registrerte bygninger i dag er på 

selve gårdstunet. En bygning er fra det sene 1700-

tallet, men de øvrige eldre bygningene er 

hovedsakelig fra tidlig 1900-tallet. 

Hovedbygningen er fra ca. 1800, ombygd i 1916, 

driftsbygningen fra 1924. 

På den høyeste åsen nord for gården ligger flere 

røyser (ikke registrert i Askeladden), trolig 

rydningsrøyser) som gir en indikasjon om at det 

var dyrket mark tidligere i Syverstadskogen. I 

samme område er det registrert to sefrak-

bygninger, som i dag er fjernet, etter en 

husmannsplass i nyere tid. I 

Syverstadskogen/Grønlia ligger også fire 

hoppbakker fra nyere tid i åsens nordside.  

På Syverstadstranda var et saltkokeri i drift til ca. 

1700. Omkring 1890 anla gårdens eier Erik 

Syverstad to isdammer på Nordjordet nedenfor 

åsene. En isrenne førte ned til Presteskjæret i 

Holmenbukta der isblokkene kunne lastes om 

bord i isskuter. Anlegget ble bortforpaktet til 

iseksportør Thomas Møller Wiborg. Dammene 

med skogen omkring ble solgt fra gården i 1915. 

Ved dammen er det registrert en sefrak-bygning 

som i dag er fjernet. Syverstaddammen er oppført 

på Bærum og Asker historielags liste over 

registrerte isdammer i Asker (6). Det var flere 

skøytestevner på isdammen på 1900-tallet. 

Syverstad med alleer langs Syverstadveien og det 

omkringliggende området utgjør et 

kulturlandskap med stor tidsdybde og som er 

representativt for gårdsbebyggelsen og 

gårdsstrukturen på Østlandet. 

Verdivurdering 

Miljøet ligger i opprinnelig kontekst. Enhetlig 

bygningsmiljø som er representativt for regionen, 

men som ikke lenger er vanlig og hvor tunformen 

er bevart. Inneholder bygninger med 

kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 

Fornminnene gir et godt eksempel på 

epoken/funksjonen og inngår i et miljø med stor 

tidsdybde. Verdien er middels mot stor. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

4.15.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 
Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 
Haga-Nesbru med Syverstaddiagonalen 

Alternativene innebærer bruk av dagens E18-

trasé med bussveg etablert sørøst for 
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motorvegen, og gangforbindelser i området må 

reetableres langs bussvegen.  

Syverstaddiagonalen vil under alternativene dele 

opp jordene på begge sider av kollen ved 

gårdstunet på Syverstad. Ramper mot E18 vil 

beslaglegge areal i nordre del av området, likeså 

ny kryssløsning for Slemmestadveien i sørenden 

av området. Kjente kulturminner i kulturmiljøet 

blir ikke direkte berørt av forslagene til tiltak, men 

gårdsmiljøet og nærliggende kulturminner blir 

berørt av tiltaket som danner en barriere 

gjennom dyrket mark. Negativ visuell innvirkning 

skapes som følge av tunnelutslag planlagt på hver 

side av åskolle som gårdstunet ligger på. Tiltaket 

vil bryte opp det enhetlige miljøet. 

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir stor negativ (- - -). 

 

 

 

 

  

 

Figur 4-21. Syverstaddiagonalen i alt. 2.A 

 

 

 

Figur 4-22: Syverstaddiagonalens søndre del  Figur 4-23: Nordre del i alt. 2.B 
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4.16 Kulturmiljø 14 Holmen gård/ Holmen 
slipp 

4.16.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun og havn 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av gårdstun og omkringlig-

gende havneområde. 

Beskrivelse 

Typisk gårdstunmiljø fra 1800-tallet. Det var 

tingstue på gården, og gården hadde en sentral 

betydning i Askers historie som opplag for og 

utskipning av varer (trelast, kalk, is) og som 

stoppested for dampskipene.  

 
Figur 4-24: Holmen gård sentralt i bildet. 

Verdivurdering 

Gården har hatt en viktig posisjon i Askers 

næringslivshistorie og har stor identitetsverdi 

lokalt. Hovedhuset, stabburet og deler av tunet er 

fortsatt bevart. Bygningene er vanlig 

forekommende i regionen. Store deler av 

området for øvrig bærer preg av endring til 

næringslivsvirksomhet. 

Verdien er middels. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

4.16.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 
Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 
Haga-Nesbru gjennom Holmen  

Gårdstunets historiske omgivelser er allerede 

betydelig fragmentert som følge av eksisterende 

vegnett i området. Ny lokalvei vil gå i eksisterende 

vegløp. Ny lokalveg Fv201 Fekjaveien fra 

Slemmestadveien vil dermed få minimale 

konsekvenser utover dagens situasjon. Nye 

veglinjer vil medføre at deler av det etablerte 

vegnettet omgjøres på en måte som åpner for 

revegetasjon i området, noe som vil gi en positiv 

effekt for opplevelsen av kulturmiljøet. Omfanget 

vurderes som intet / liten positiv. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig / liten positiv (0 / +). 
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4.17 Kulturmiljø 15 Hofstad 

4.17.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av gårdstun med 

omkringliggende dyrket mark, samt gårdsnære 

fornminner som kan ses i sammenheng med 

gårdshistorien i området. 

Beskrivelse 

Navnet kan ha vært Hofstaðr og beskriver et sted 

man dyrket gudene i førkristen tid. Tre 

gravhauger fra jernalderen er registrert under 

lokaliteten Gamlehagen på gården 

(Askeladdennr.80883) samt et felt med 

kokegroper som kan tyde på boplass- eller 

kulturaktivitet ved gravminnene 

(Askeladdennr.87968). Forbi gården gikk 

oldtidsveger fra Syverstadstranda og vestover 

gjennom bygda, beskrevet av biskop Jens Nilssøn 

på slutten av 1500-tallet og fra Leangen brygge 

nordover gjennom Haga, Hofstad og videre til 

Vakås. I 1647 eide Nesøygodset Hofstad. Gården 

har en godt bevart hovedbygning datert til 1700-

tallet, og den moderniserte driftsbygningen har 

sin gamle form fra tiden før 1880 da lave 

driftsbygninger bygd i tømmer var det vanligste 

på gårdene. Flere store eiker pryder gården. Rett 

øst for gården står det en del store eiketrær. 

Disse kjempeeikene i Gamlehagen antas å være 

500–800 år gamle og er blant bygdas eldste. 

Hofstadgata går fra Hønsveien ved Høn stasjon, til 

Hofstad gård. Endelsen gata har klang fra gammel 

tid (få slike i Asker), sannsynligvis fordi flere 

gårdsbygninger lå parallelt med vegen. Gata eller 

gutua betyr også ferdselsåre. Man mener biskop 

Jens Nilssøn på 1590-tallet brukte Hofstadgata på 

sine visitasreiser. Etter båtskyss fra Oslo til 

Syverstadstranda gikk ferden videre på 

hesteryggen via Syverstad og Reistad mot 

Hofstad. 

Ved Nedre Hofstad er det registrert røyser av 

uviss alder, som kan være forhistoriske 

gravminner eller rydningsrøyser (Askeladdennr. 

13014, 146645). Det er registrert fire sefrak-

bygninger på denne gården, som i hovedsak er fra 

tidlig 1800-tallet. Kjerstin og Peter Paaske fikk i 

2004 Akershus fylkes arkitekturvernpris for sitt 

pietetsfulle arbeid med gårdsanlegget. 

Verdivurdering 

Miljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst. 

Enhetlig bygningsmiljø som er representativt for 

regionen, men ikke lenger vanlig og hvor 

tunformen er bevart. Inneholder bygninger med 

kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 

Fornminnene gir et godt eksempel på 

epoken/funksjonen og inngår i et miljø med stor 

tidsdybde. Verdien er middels. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

  

 

 

 

Figur 4-25: Nordre Hofstad  Figur 4-26: Søndre Hofstad 
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4.17.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru  

E18 følger dagens trasé for E18 forbi Hofstad. 

Kjente kulturminner i kulturmiljøet blir ikke 

direkte berørt av tiltaket.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru 

E18 går i tunnel gjennom skrått påhugg vest for 

Hofstad skole. Kjente kulturminner i kulturmiljøet 

blir ikke direkte berørt av tiltaket. Tunnelinntak 

på nordsiden av dagens E18 får ingen innvirkning 

på kulturmiljøet utover dagens situasjon. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 4-27: Lokk ved Hofstad skole i alt. 2.A  Figur 4-28: Lokk over hovedsamleveg ved Hofstad skole i alt. 2.B 
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4.18 Kulturmiljø 16 Holmengata 

4.18.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gatemiljø, vegfar 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av bevart boligbebyggelse langs 

historisk ferdselsåre. 

Beskrivelse 

Holmengata går fra dagens E18 i vest til 

Holmenbukta i øst og består av et boligfelt med 

flere sefrak-registrerte hus fra den senere delen 

av 1800-tallet. De fleste eldre bygningene er for 

øvrig fra første halvdel av 1900-tallet. Det 

foregikk en fortetting av hus utover den senere 

delen av 1900-tallet. Husene danner et 

kulturmiljø langs Holmengata som utgjør en 

ferdselsveg med stor tidsdybde, trolig tilbake til 

før-reformatorisk tid (Asker kommune 2006:136).  

I enden av Holmengata i sørøst ligger Holmen 

gård som frem til 500-tallet lå på en holme. Det 

skal ha vært et tingsted her i gammel tid. I 

middelalderen het stedet Holmsbudir etter 

bodene som ble benyttet til saltutvinning. 

Holmenskjæret var en viktig havn for utskipning 

av tømmer og kalk. Holmen hadde gjestgiveri fra 

1663. Holmen gård og gjestgiveriet brant i 1678 

men ble satt opp igjen. Holmenskjæret var også 

utskipningshavn for is fra Syverstaddammen. 

 

Figur 4-29: Hovedhuset i Holmengata 29 

(sefraknr.220969-70). 

Verdivurdering 

Holmengata utgjør et av de eldste vegfarene i 

Asker. I dag er det veglinjen som er bevart, ikke 

veglegemet i seg selv. Bygningsmiljøet er for øvrig 

vanlig forekommende og noe fragmentert. Det 

inneholder bygninger som har kulturhistorisk 

betydning. Verdien er liten. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

4.18.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru  

Når det gjelder ny hovedtrasé vil både alt.2.A og 

alt.2.B med avkjøringsramper over lokk til 

Slemmestadveien komme i direkte konflikt med 

kulturhistoriske bygninger fra slutten av 1800-

tallet som ligger i enden av Holmengata 

(Holmengata 22, sefraknr.220929-30, Holmengata 

29, sefraknr. 220969-70). Alternativene medfører 

innløsning av de kulturhistoriske bygningene. De 

historiske bygningene i kulturmiljøet blir direkte 

berørt som følge av at ny kollektivveg etableres 

på sørsiden, parallelt med dagens E18-trasé.  

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

negativ (-). 
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4.19 Kulturmiljø 17 Ravnsborg 

4.19.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun, gjestgiveri 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av tunet og den gjenværende 

omkringliggende innmark. 

Beskrivelse 

Gården Ravnsborg utgjør et velbevart 

bygningsmiljø ved historisk ferdselsveg 

(Ravnsborgveien) langs Oslofjorden. Det er tre 

bygninger på tunet fra 1600-tallet 

(sefraknr.220954-56), samt bygninger i miljøet fra 

slutten av 1800-tallet (sefraknr.220971-72) og fra 

før 1950. Miljøet er for øvrig preget av 

villabebyggelse samt beitemark med sauehold 

rundt drivhus.  

Ravnsborg drev gjestgiveri på 1600-tallet. 

Gjestgiveriet var eneste skysstasjon mellom 

Christiania og Bragernes inntil Gjellebekk ble 

åpnet i 1779. Skysstasjonen ble flyttet til Asker i 

1862, mens gjestgiveriet ble drevet av gårdens 

eiere til ca. 1905. Det var landhandel i en lav 

sidebygning (sefraknr.220954), som ennå står tett 

inntil Kongeveien, som gikk forbi fra ca. 1665. 

Ravnsborg var fast sted for møter i bygdetinget 

fra 1740-tallet til 1890-årene og et samlingssted i 

bygda. Malere som Christian Krohg, Frits Thaulow 

og C. A. Lorentzen har foreviget gården i sine 

malerier. 

Verdivurdering 

Miljøet, med bygningene på tunet i fokus, ligger i 

opprinnelig kontekst. Bygningsmiljøet er et godt 

eksempel på epoken/funksjonen, hvor tunformen 

er bevart. Miljøet har bygninger med stor 

kulturhistorisk betydning og gir kunnskap om 

ferdselshistorie over et langt tidsrom, derav som 

landskapsmotiv for malere av nasjonal betydning. 

Verdien er stor. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

  

 

Figur 4-30: Ravnsborg, Asker, Akershus. Maleri av 

Lorentzen fra slutten av 1700. Hus, mennesker, 

hester og landskap. Foto: Lorentzen; Haas, Georg 

/ Norsk Folkemuseum 

(http://www.oslobilder.no/OMU/JWC.090) 

 

Figur 4-31: Landhandel (sefraknr.220954) med 

bygningskjerne fra 1600-tallet. Bygningen ligger 

ved veifar med stor tidsdybde. Foto: NIKU. 

http://www.oslobilder.no/OMU/JWC.090
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4.19.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru  

Alternativ 2.A går i tunnel på vestsiden av 

Holmenkrysset og Alternativ 2.B går i tunnel fra 

Haga. Det medfører at ingen av alternativene 

berører kulturmiljøet. Kryssløsning for 

hovedsamleveg ved Holmen innebærer ved begge 

alternativer minimale inngrep utover dagens 

situasjon 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

 

 

  

 

Figur 4-32: Tunnelpåhugg ved Holmen i alt. 2.A 

 

Figur 4-33: Hovedsamleveg, bussveg og lokalvegnett i Holmen, alt. 2.B 
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4.20 Kulturmiljø 18 Nesbru 

4.20.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Næringshistorie, kommunikasjons-/ 

samferdselshistorie 

Avgrensning 

Miljøet ligger i et knutepunkt og avgrenses av 

område for bygninger fra forskjellig tid etablert i 

dette knutepunktet. 

Beskrivelse 

Kulturmiljøet består av flere typer kulturhistoriske 

verdier, men hvor samferdsel utgjør en viktig del 

av kulturminnene. På sørsiden av E-18 ligger 

Norges første IKEA-varehus fra 1960-tallet 

etablert i gammelt vegknutepunkt, og som i dag 

utgjør Bellevue hotell. En bensinstasjon fra 

samme tidsperiode er fortsatt bevart rett ovenfor 

den gamle IKEA-bygningen.  

I samme område ligger en flott eldre bygning, et 

grendehus (sefraknr.2206127, Nesbruveien 79) 

fra slutten av 1800-tallet som senere utgjorde 

telefonsentralen ved Nesbru, samt en villa fra 

samme periode (sefraknr.2206136). 

Områdets betydning som knutepunkt forsterkes 

ytterligere ved at fire generasjoner veger er 

representert på stedet under lokaliteten Nesbru; 

fra Sølvveien/kongeveien fra 1600-tallet til 

dagens motorveg. Nesbru har navn etter stedet 

der Kongeveien krysset Neselva.  

Figur 4-34: Flyfoto av Nesbru fra 1960-årene. I 

krysset ses Bellevue Hotel og Ikeas første varehus i 

Norge. Arbeidet med ny E18 fra Slependen til 

Holmen er ennå ikke påbegynt. Bakenfor: Holmen 

skole og Nedre Berger gård. 

http://www.ableksikon.no/Nesbru. 

 

Figur 4-35: IKEA fra 1960-tallet, senere Bellevue 

hotell. Foto: NIKU. 

 

Figur 4-36: Telefonsentralen, Sefraknr.2206127. 

Foto: NIKU. 

Hvelvbrua i stein ble bygget som del av 

forlengelsen av Sølvveien frå Kongsberg til 

Christiania i 1770-årene. Rett ved den gamle brua 

står det en milestein og et informasjonsskilt satt 

opp i regi av bl.a. det lokale historielaget og som 

http://www.ableksikon.no/Nesbru
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tar for seg bruas, vegfarenes og den øvrige  

ferdselshistorien i regionen.  

Verdivurdering 

Miljøet er fragmentert men har en rekke 

forskjellige kulturminner som er etablert i eldre 

ferdselsknutepunkt og i tettsted som i dag ikke er 

vanlig forekommende. Har bygninger med stor 

kulturhistorisk verdi. Kunnskap om 

ferdselshistorien er rik og godt formidlet ved 

skilting og tilrettelegging for ferdsel til fots. 

Verdien er stor. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

4.20.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru  

Hovedtraseen går i tunnel forbi kulturmiljøet, og 
alternativet innebærer bruk av dagens Fv201 og 
øvrig lokalt vegnett. Det innebærer at ingen 
kulturminner blir berørt utover dagens situasjon.   

 
Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru 

 

 

 

Figur 4-37: Oversiktsbilde ved Nesbru i alternativ 2.A  Figur 4-38: Oversiktsbilde ved Nesbru i alternativ 2.B 

 

Figur 4-39: Villa, Sefraknr.2206136. Foto: NIKU. 
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Hovedtraseen går i tunnel forbi kulturmiljøet, 

men omlegging av Fv201 innebærer kryssløsning 

som gir nærføring til kulturminnet Nesbru 

(steinhvelvsbrua), som vil forringe opplevelsen av 

miljøet. Omlegging av lokalveg kommer også i 

direkte konflikt med historisk villa 

(sefraknr.2206136) og den historiske bygningen 

«telefonsentralen» (sefraknr.2206127). Forslaget 

medfører at bygningene må fjernes. 

 

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir stor 

negativt (- - -). 

 

 

Figur 4-41: Historisk vegfar med bru, Nesbru. 

Foto: NIKU. 

 

 
 
 
  

 

Figur 4-40: Vegsystemet ved Nesbru i alternativ 2.A 
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4.21 Kulturmiljø 19 Mellom-Nes 

4.21.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av bygningene på tunet, et 

firkant-tun. 

Beskrivelse 

Kulturmiljøet ligger på en høyde og består av 

gårdstun omkranset av kulturhistoriske bygninger 

(firkant-tun, sefraknr.22068-11) fra 1700-tallet til 

midten av 1900-tallet.   

Verdivurdering 

Miljøet er fragmentert, men tunet fremstår som 

helhetlig og er representativt for regionen. 

Verdien er middels. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

Figur 4-42: Hovedhuset på Mellom-Nes, trolig fra 

1700-tallet. 

4.21.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru  

Kulturmiljøet blir ikke berørt av alternativene. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 
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4.22 Kulturmiljø 20 Nordre (nedre) Berger 
og Torstad 

4.22.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses på bakgrunn av opplevelsen av 

landskapsrommet som et helhetlig kulturlandskap 

med tilhørende fornminner i landskapet. 

Beskrivelse 

Gårdstunene Berger og Torstad ligger på hver sin 

østvestgående bergrabb omgitt av et flott 

kulturlandskap med eldre vegfar, beitemark og 

dyrkningsterrasser som er uberørt av nyere 

bebyggelse. Gårdstunene er intakte og har en 

rekke historiske bygninger (Berger:sefraknr. 

220811-19, Torstad: sefraknr.220841-47); fra 

1600-tallet og frem til 1920-tallet. 

 

Figur 4-43: Gårdstunet Berger. Foto: NIKU. 

 
Figur 4-44: Kulturlandskap på Torstad. Foto: NIKU. 

I sørkanten av kulturlandskapet, ved Torstad 

skole, er det registrert to større gravfelt fra 

jernalderen (Askeladdennr. 3736, 22838). 

Verdivurdering 

Miljøet fremstår som helhetlig og intakt med en 

rekke kulturminner som er representativt for 

perioden, men ikke lenger vanlig i kommunen. 

Verdien er stor. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

 

4.22.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru  

Kulturmiljøet blir ikke berørt av alternativene. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 
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4.23 Kulturmiljø 21 Holmen kirke 

4.23.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Kirkested 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av kirken og uteområdet 

tilhørende den. 

Beskrivelse 

Holmen kirke, Nesbruveien 55, er bygget i betong 

og ble vigslet 28. november 1965. Kirken ligger på 

et høydedrag vest for E18, sør for Billingstad. 

Arkitekt Knut Knutsen fikk etter en 

arkitektkonkurranse oppdraget å tegne kirken 

med tilhørende bygninger. 

Verdivurdering 

Miljøet fremstår som helhetlig, men er vanlig 

forekommende. Verdien er middels. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

Figur 4-45: Holmen kirke sett mot sørvest. 

4.23.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru  

Traséforslagene ligger alle i dagens E18-trasé og 

kommer ikke i direkte konflikt med 

kulturhistoriske verdier. Alternativene innebærer 

minimale endringer vurdert utfra dagens 

situasjon. Omlegging av lokalvegen Nesbruveien 

med et 80 til 200 meter langt lokk over E18-

traseen vil gi en positiv effekt for opplevelsen av 

miljøet. 

Omfanget vurderes som liten positiv. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten positiv (+). 

 

 

  

 

Figur 4-46: Lokk ved Holmen kirke i alternativ 2.A  



 Statens vegvesen Region øst 

 4 Verdi, omfang og konsekvens i delområder 

 

123134-PLAN-RAP-003 Desember 2015 SIDE 81 

4.24 Kulturmiljø 22 Solgløtt (Gyssestad 
«Knotten») 

4.24.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensning 

Miljøet avgrenses av bygning i Sandviksveien 231 

på kolle rett nord for dagens E18. 

Beskrivelse 
Et bolighus (sefraknr.02194723) fra 1900-1924 
finnes på stedet i dag. Bygningen er under 
ombygging/renovering. Bærum kommune ønsker 
huset revet av sikkerhetsmessige hensyn. 

Verdivurdering 

Miljøet fremstår som fragmentert. Bygningene er 

vanlig forekommende og delvis ombygget/tilført 

nybygg. Verdien er liten. 

 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

 

Figur 4-47: Bolighus sett mot nord, fra lokalveg 

under E18. 

4.24.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru  

Tunnelinnslag er planlagt rett vest for kollen. 

Arbeidet vil få nærføring og kunne medføre 

innløsning av historiske bygninger på stedet.  

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

negativ (-). 

 

Figur 4-48: Illustrasjon av østre del av 

Slependenkrysset i alternativ 2.A/2.B 
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4.25 Kulturmiljø 23 Gyssestad 

4.25.1 Beskrivelse og verdivurdering 

Kategori: Gårdstun 

Avgrensning 

Miljøet utgjør et gårdstun rett nord for dagens 

E18. Gården er avskåret av Drammensveien da 

den ble bygget i 1930-årene. Opprinnelig strakte 

gården seg fra Gyssestadkollen og ned til fjorden. 

Beskrivelse 

Gyssestad er omtalt i skriftlige kilder fra omkring 

1400. Hovedbygningen er fra 1868 

(sefraknr.02104744). Den ble opprinnelig oppført 

i sveitserstil av legen Christian August Egeberg 

(1809–1874), men senere eier Eivind Blehr bygget 

den om til ren empirestil i 1924. Forpakterboligen 

og uthusbygningen er fra samme tid 

(sefraknr.02194745, sefraknr. 02194752).  

Det finnes også et uthus på gården fra 1900-1924 

(sefraknr.02194746). 

I 1968-69 ble fløyen på hovedbygningen bygd til, 

og et stabbur fra 1900 flyttet hit. Stabburet er fylt 

med museumsgjenstander, bla. 1700-talls ovner. 

Karjoler, spissleder og vogner fra ulike gårder i 

Bærum oppbevares også på gården, likeledes 

stabbursklokken fra Helgerud gård, en værhane 

og en sjuarmet lysestake fra Haslum kirke. 

 

Verdivurdering 

Miljøet fremstår som fragmentert, men 

bygningene og historien knyttet til dem har høy 

kulturhistorisk verdi. Miljøet er sentralt for 

Bærums historiske identitet. Verdien er stor. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

4.25.2 Konsekvenser 

E18 Høn-Slependen: alternativ 2.A E18 i tunnel 

Holmen-Nesbru og alternativ 2.B E18 i tunnel 

Haga-Nesbru  

Tunnelinnslag for lokalveg er planlagt øst for 

tunet. Arbeidet vil få nærføring og vil fragmentere 

miljøet ytterligere. Miljøet er allerede 

fragmentert som følge av veger i området, og 

inngrepet er derfor moderat vurdert utfra dagens 

situasjon. Utfra nåværende forslag vil ingen 

registrerte kulturhistoriske bygninger gå tapt.  

Omfanget vurderes som liten negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

negativ (-). 

  

 

 

Figur 4-49: Tunet etter Gyssestad gård ligger 

avskåret av E18. Eiendommen tilhører i dag 

Bærum kommune. 
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4.26 Oppsummering av delområder og 
verdivurdering 

En vurdering av de verdisatte kulturmiljøene er 

gitt i tabell 4-2 og vist på verdikartene. 

 

 

Tabell 4-1: Verdivurderte kulturmiljø. KM-nr. henviser til verdikart 

Nr. Navn Beskrivelse Verdi  

1 Oreholt Tradisjonell husmannsplass med kulturhistoriske bygninger bevart. Bygningsmiljøet er representativt for regionen og fremstår i dag som 
særegent og med godt bevarte bygninger. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

2 Søndre Bondi/ Risenga Tradisjonelt gårdstunkompleks med automatisk fredete kulturminner som vitner om tidsdybde tilbake til forhistorisk tid, samt tekniske-
industrielle kulturminner fra nyere tid knyttet til Bondivannet. Variert miljø med mange forskjellige typer kulturhistoriske verdier. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

3 Nordre Bondi Tradisjonelt gårdsmiljø og gateløp med tidlig villabebyggelse som er godt bevart. Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk 
betydning. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

4 Fusdal Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart. Inneholder mange bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning.  

   
Liten Middels Stor 

 

5 Fusdalbråten Tradisjonell husmannsplass med kulturhistoriske bygninger, men som i dag er delvis i dårlig forfatning.  

   
Liten Middels Stor 

 

6 Asker stasjon/sentrum Miljø i transportknutepunkt med stor tidsdybde og med bevarte kulturhistoriske verdier knyttet til forhistorisk tid, tradisjonell 
gårdsbebyggelse av sentralgårdkarakter, historisk tettstedsutvikling og transporthistorie. Inneholder mange bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

7 Jørgensløkka Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

8 Høn Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. Kulturminner fra forhistorisk tid rundt gårdstunene, samt eldre jernbanestasjonsområde. Miljø 
med forskjellige typer kulturhistoriske verdier. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

9 Undelstad Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. Spor etter forhistorisk aktivitet i området. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

10 Haga Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. Spor etter forhistorisk aktivitet i området. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

11 Reistad med Jørnstadveien Tradisjonelt og variert gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Boligfelt med 
arkitekturhistorisk verdi. Inneholder mange bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

12 Vogellund skole Skolehus fra 1848 som representerer et av de tidligste skolehusene i Asker.  

   
Liten Middels Stor 

 

13 Syverstad Tradisjonelt gårdsmiljø og gateløp med tidlig villabebyggelse som er godt bevart. Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk 
betydning.  Kulturhistoriske verdier knyttet til næringsvirksomhet (isproduksjon), transport (middelaldervegfar) og rekreasjon 
(hoppbakker). Spor etter forhistorisk aktivitet i området. 

 

   
Liten Middels Stor 
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Tabell 4-2: Verdivurderte kulturmiljø. KM-nr. henviser til verdikart 

Nr. Navn Beskrivelse Verdi  

14 Holmen gård / 
Holmen slipp 

Typisk gårdstunmiljø fra 1800-tallet som også hadde offentlige funksjoner (tingstue). Gården hadde en sentral betydning i Askers historie som 
opplag for og utskipning av varer (trelast, kalk, is) og som stoppested for dampskipene. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

15 Hofstad Tradisjonelt gårdsmiljø som er godt bevart, men fragmentert som følge av tettstedsutviklingen i området. Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. Spor etter forhistorisk aktivitet i området. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

16. Holmengata Historisk villabebyggelse langs eldre vegfar. Inneholder mange bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning, men fragmentert.  

   
Liten Middels Stor 

 

17. Ravnsborg Tradisjonelt gårdsmiljø og eldre regionalt knutepunkt langs gammelt vegfar. Tunet er godt bevart. Området rundt er preget av villabebyggelse. 
Inneholder bygninger med kulturhistorisk/arkitektonisk betydning. Gårdslandskapet var et yndet motiv blant landskapsmalere på 1800-tallet. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

18. Nesbru Eldre knutepunkt for ferdsel med vegminner tilbake til 1600-tallet (Sølvveien/kongeveien). Enkeltstående historiske bygninger med 
kulturhistorisk/arkitektonisk betydning. Den eldste IKEA-bygningen i Norge samt en bensinstasjon fra 1960-tallet ligger i knutepunktet. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

19. Mellom-Nes Tradisjonelt gårdsmiljø der tunet omkranset av kulturhistoriske bygninger er bevart. Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk 
betydning. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

20. Berger og Torstad Et stort og godt bevart kulturlandskap med to bygningsmiljøer bevart og skjermet fra moderne bebyggelse. Gir god kunnskap om eldre 
gårdsbebyggelse og gårdsstruktur i Asker, som ellers er preget av moderne bebyggelse og infrastruktur. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

21. Holmen kirke Nyere tids kirkehistorie med oppføring av kirke i betong fra 1960-tallet  

   
Liten Middels Stor 

 

22. Solgløtt Bolighus fra tidlig 1900-tallet som er under ombygging. Store deler av huset er revet i forbindelse med ombyggingen og Bærum kommune har 
krevet huset revet av sikkerhetsmessige hensyn. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

23. Gyssestad Storgårdsmiljø der tunet er omkranset av kulturhistoriske bygninger. Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 
Bygningsmiljøet har en sentral rolle for Bærumbygdas identitet. Tunet ligger rett ved E18 og virker i dag fragmentert som gårdsmiljø.  

 

   
Liten Middels Stor 
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Figur 4-50: Oversiktsillustrasjon alt. 2.A 
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5.1 Alternativ 0 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ og 

skal beskrive og analysere hvordan forholdene vil 

utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom 

prosjektet ikke blir gjennomført. Trafikkmodellen 

viser at trafikken på dagens E18 og andre 

hovedveger vil øke med oppimot 30 % i forhold til 

dagens situasjon. Som følge av trafikkøkningen vil 

støy og luftforurensing øke noe. Situasjonen for 

gående og syklende vil også bli mer krevende enn 

i dag, på grunn av trafikkøkningen. 0-alternativet 

er sammenligningsgrunnlaget, og har per 

definisjon ingen konsekvenser. 

5.1.1 E18 parsell 1 Oreholt–Høn 

Alternativ 1.A. tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia–Jørgensløkka 

Alternativet har to tunnelstrekninger. Det 

medfører at negativ innvirkning på kulturmiljøene 

er små. Tunnel vest for kulturmiljø 1 Oreholt vil gå 

fri av miljøet som blir bevart. Planlagt 

tunnelinnslag gir liten negativ konsekvens forbi 

kulturmiljø 3 Nordre Bondi. Alternativet vil også 

innebære ny bru forbi Asker som sammen med 

eksisterende bruer forbi kulturmiljø 6 Asker 

stasjon/sentrum vil kunne skape økt 

barriereeffekt mellom miljøet og omkringliggende 

omgivelser. Det er et potensiale for positive 

effekter under planleggingen av nye vegsystemer 

gjennom kulturmiljø 6 Asker stasjon/sentrum. 

Mulig steinalderlokalitet i kulturmiljø 7 

Jørgensløkka vil kunne bli direkte berørt av rampe 

over tunnelpåhugg. Tunnelpåhugget krever 

omlegging av hovedsamleveg med tilkjørselsveger 

og ramper, noe som gir liten negativ konsekvens 

for kulturmiljø 8 Høn.  

Alternativ 1.B. tunnel Hagaløkka og tunnel 
Lensmannslia–Jørgensløkka 

Alternativet har en sammenhengende tunnel 

forbi de sentrale delene av tettstedet Asker. Det 

medfører at negativ innvirkning på kulturmiljø 1 

til 5 er ubetydelig. Sammenhengende 

tunnelløsning forbi Asker sentrum vil virke 

positivt for kulturmiljø 6 Asker stasjon/sentrum.   

Mulig steinalderlokalitet i kulturmiljø 7 

Jørgensløkka vil få nærføring som følge av rampe 

over tunnelpåhugg. Tunnelpåhugget krever 

omlegging av hovedsamleveg med tilkjørselsveger 

og ramper, noe som gir liten negativ konsekvens 

for kulturmiljø 8 Høn.  

5.1.2 Parsell 3 Røykenveien 

Alternativ 3.A. kollektivfelt langs dagens veg 

Røykenveien vil under dette alternativet bli 

utvidet med kollektivfelt på hver side og vil slik 

sett innebære noe mer arealbruk enn i 0-

alternativet. Innvirkningen av dette på kulturmiljø 

3 Nordre Bondi og kulturmiljø 4 Fusdal er 

minimale utfra dagens situasjon. Alternativet 

inkluderer kryssløsning ved planlegging av 

hovedsamleveg for Røykenveien, som gir liten 

negativ konsekvens for kulturmiljø 5 

Fusdalsbråten. Alternativet kommer i direkte 

konflikt med historiske bygninger på 

Fusdalsbråten som må innløses (fjernes, 

eventuelt flyttes). 

Alternativ 3.B med tunnel Lensmannslia-Fusdal 

Sør for gårdstunet på Nordre Bondi (kulturmiljø 3) 

utvides vegen, men kulturmiljøet blir ikke direkte 

berørt. Tiltaket kan få en viss visuell og 

støymessig negativ effekt. Alternativet går i 

tunnel mot Fusdalsbråten og har rampe for 

lokalveg som går i dagens Røykenveien forbi 

Nordre Fusdal (kulturmiljø 4), hvilket gir 

ubetydelig innvirkning.  

Alternativet inkluderer kryssløsning ved 

planlegging av hovedsamleveg for Røykenveien, 

som gir liten negativ konsekvens for kulturmiljø 5 

Fusdalsbråten. Alternativet kommer i direkte 

konflikt med historiske bygninger på 

Fusdalsbråten som må innløses (fjernes, 

eventuelt flyttes). 

5 Oppsummering av konsekvenser for alternativer 
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Alternativ 3.C med tunnel Lensmannslia-
Jørgenløkka 

Sør for gårdstunet på Nordre Bondi (kulturmiljø 3) 

legges vegen med tunnelpåhugg rett ved 

historiske bygninger slik at kulturmiljøet blir 

direkte berørt. Alternativet går i tunnel mot 

Fusdalsbråten og har rampe for lokalveg som går i 

dagens Røykenveien forbi Nordre Fusdal 

(kulturmiljø 4), hvilket gir ubetydelig innvirkning. 

Dette medfører middels negativ konsekvens. 

Alternativet går i tunnel mot Fusdalsbråten og har 

rampe for lokalveg som går i dagens Røykenveien 

forbi Nordre Fusdal (kulturmiljø 4), hvilket gir 

ubetydelig innvirkning.  

Alternativet inkluderer kryssløsning ved 

planlegging av hovedsamleveg for Røykenveien, 

som gir liten negativ konsekvens for kulturmiljø 5 

Fusdalsbråten. Alternativet kommer i direkte 

konflikt med historiske bygninger på 

Fusdalsbråten som må innløses (fjernes, 

eventuelt flyttes). 

5.1.3 E18 parsell 2 

Alternativ 2.A  E18 i tunnel Holmen-Nesbru og 
Alternativ 2.B  E18 i tunnel Haga-Nesbru 

Konsekvensene er tilnærmet likt for begge 

alternativer i store deler av strekningen.  

Alternativet innebærer en vegløsning i dagens 

E18-trasé med tunnel fra Holmen for alternativ 

2.A og fra Haga under alternativ 2.B, begge frem 

til Nesbru. Kollektivfelt og sykkelveg er planlagt 

på sørsiden av traseen. Tunnelalternativene vil gi 

mindre støy og trafikk, noe som vil virke positivt 

på kulturmiljøene langs vegen. Generelt sett vil 

tunnelforslagene skape mindre konflikt med 

kulturmiljøer i tiltaksområdet. 

For begge alternativer er det ingen konsekvenser 

for kulturmiljøene Haga (Kulturmiljø 10), Reistad 

(kulturmiljø 11) og Hofstad (kulturmiljø 15) som 

ligger på strekningen frem til Holmen. 

Syverstaddiagonalen, med tunnel under 

gårdstunet og kryssløsninger i nord og sør for 

kobling mellom E18 og Slemmestadveien, 

innebærer arealinngrep og visuell negativ effekt 

for kulturmiljø 13 (Syverstad), hvilket medfører 

stor negativ konsekvens for begge alternativer. 

Kulturmiljøet Vogellund skole (kulturmiljø 12) blir 

berørt med liten negativ konsekvens som følge av 

ny kryssløsning Slemmestadveien-Fekjan. Nye 

veglinjer vil medføre at deler av det etablerte 

vegnettet omgjøres på en måte som åpner for 

revegetasjon i området, noe som vil kunne gi en 

positiv effekt for opplevelsen av kulturmiljø 14 

Holmen gård/slipp. 

Alternativene har også varianter av kryssløsning 

for Slemmestadveien og E18-traseene som 

innebærer direkte inngrep i kulturmiljø 16 

Holmengata. Historiske bygninger i miljøet vil gå 

tapt under disse alternativene.  

Kryssløsningene ved Holmen-krysset får utover 

dagens situasjon ubetydelig konsekvens for 

kulturmiljø 17 Ravnsborg. 

E18-alternativene inkluderer også omlegging av 

Fv201 (Fekjan-Billingstadsletta) med kryssløsning 

for Nesbruveien, som vil medføre nærføring til en 

steinhvelvsbru av kulturhistorisk verdi 

(kulturmiljø 18 Nesbru). Her vil alternativ 2.B 

medføre direkte konflikt med kulturhistorisk 

bygning i samme miljø. Den negative 

konsekvensen er stor. Konsekvensene på samme 

miljø er for alternativ 2.A ubetydelig fordi det kun 

er eksisterende vegnett som tas i bruk. 

Alternativene får ubetydelig konsekvens for 

kulturmiljø 19 Mellom-Nes og kulturmiljø 20 

Berger og Torstad. Omlegging av lokalvegen 

Nesbruveien med et lokk over E18-traseen vil gi 

en positiv effekt for opplevelsen av kulturmiljø 21 

Holmen kirke. Tunnelutslag ved begge 

alternativer ved kulturmiljø 22 Solgløtt og 

kulturmiljø 23 Gyssestad vil få liten negativ 

konsekvens. 

5.1.4 Oppsummering og rangering 

Parsell 1 E18 Drengsrud–Høn 

Alternativ 1.B rangeres høyest, da dette har 

lengre tunnel som sparer flere kulturmiljøer enn 

alternativ 1.A.  
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Begge alternativer gir en viss positiv effekt for 

Asker sentrum vurdert utfra dagens situasjon ved 

at gjennomfartstrafikken flyttes og legges i tunnel 

forbi tettstedet Asker. 

Rangeringen er dermed som følger: 

1. Alternativ 1.B 

2. Alternativ 1.A 

3. Alternativ 0 

Parsell 3: Fv. 167 Røykenveien 

Alternativ 3.A bruker i stor grad dagens vegnett 

og rangeres høyest fordi breddeutvidelsen av 

dagens veg medfører moderate inngrep utover 

dagens situasjon. Alternativ 3.C kommer dårligst 

ut, i stor grad som følge av at tunnelløsning legges 

i kulturmiljø 3 Nordre Bondi som vil forringe 

miljøet betydelig. 

Alle alternativene kommer i direkte konflikt med 

historiske bygninger på Fusdalsbråten som må 

innløses (fjernes, eventuelt flyttes). 

Rangeringen er dermed som følger: 

1. Alternativ 0 

2. Alternativ 3.A 

3. Alternativ 3.B 

4. Alternativ 3.C 

Parsell 2  E18 Høn–Slependen 

Begge alternativene vil gi en positiv effekt vurdert 

utfra dagens situasjon ved at gjennomfarts-

trafikken legges i tunnel der mange av 

kulturmiljøene er definert.  

Kobling av E18-alternativ med Slemmestadveien 

vil for begge alternativer gi stor negativ 

konsekvens for kulturmiljø 13 Syverstad.  

For E18 isolert sett vil alternativ 2.B med lang 

tunnel og rangeres høyere enn alternativ 2.A med 

kort tunnel fordi mindre arealer blir berørt. Men 

lokalvegløsningen på Nesbru i alternativ 2.B, med 

omlegging av Fv201 Fekjan-Billingstadsletta får 

for kulturmiljø 18 Nesbru i alternativ 2.B stor 

negativ konsekvens, da det medfører at 

kulturhistoriske bygninger må innløses (fjernes, 

eventuelt flyttes).  Ved alternativ 2.A, som i større 

grad baserer seg på eksisterende vegfar vil 

konsekvensen bli ubetydelig for kulturmiljø 18 

Nesbru.  

Kulturhistoriske bygninger i kulturmiljø 16 

Holmengata vil i begge alternativene også bli 

direkte berørt og må innløses (fjernes, eventuelt 

flyttes). 

Sett samlet er derfor alternativ 2.A bedre enn 

alternativ 2.B for kulturmiljøene i området. 

Rangeringen er dermed som følger: 

1. Alternativ 0 

2. Alternativ 2.A 

3. Alternativ 2.B 

 

  



 Statens vegvesen Region øst 

 5 Oppsummering av konsekvenser for alternativer 

 

123134-PLAN-RAP-003 Desember 2015 SIDE 91 

  

Tabell 5-1: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø parsell 1 og 3. Alternativ 0 er ikke vist i tabellen. 

Det har intet omfang og ingen konsekvens for alle delområder. 

Konsekvensen angis på en ni‐delt skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ 

konsekvens (– – – –). Dette vises også med en fargeskala hvor blått angir graden av positiv konsekvens og 

rødt angir graden av negativ konsekvens. 

Kulturmiljø Verdi 

E18 Røykenveien 

Alt.1.A Alt.1.B Alt.3.A Alt. 3.B Alt. 3.C 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Oreholt M intet 0 intet 0 
  

    

2. Søndre Bondi/ 
Risenga 

M/S intet 0 intet 0 
  

    

3. Nordre Bondi M Liten neg. – intet 0 Lite neg. 0 Lite neg. – 
Middels 

neg. 
– – 

4. Nordre Fusdal M/S intet 0 intet 0 intet 0 intet 0 intet 0 

5. Fusdalbråten L intet 0 intet 0 Stor neg. – Stor neg. – Stor neg. –  

6. Asker 
stasjon/sentrum 

S Liten pos. 0/+ 
Liten/middels 

pos. 
+ 

  
    

7. Jørgensløkka L Stor neg. – Middels neg. – intet 0 intet 0 Stor neg. – 

8. Høn M Liten neg. – Lite neg. – 
  

    

9. Undelstad L intet 0 intet 0 
  

    

Samlet konsekvens 0/– 0/+ 0/– – – – 

Rangering 2 1 1 2 3 
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Tabell 5-2: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har intet omfang og ingen konsekvens for alle delområder 

(samlet konsekvens er 0). Blånyanser angir graden av positiv konsekvens og rødnyanser angir graden av negativ konsekvens. 

Delområde Verdi 

E18 alt. 2.A E18 alt.2.B 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

10.Haga L Intet 0 Intet 0 

11. Reistad m Jørnstadveien M/S Intet 0 Intet 0 

12.  Vogellund skole M Liten neg. – Liten neg. – 

13. Syverstad M/S Stor neg. – – – Stor neg. – – – 

14. Holmen gård/slipp M Intet / liten positiv 0 / + Intet / liten positiv 0 / + 

15. Hofstad M Intet 0 Intet 0 

16. Holmengata  L Stor neg. – Stor neg. – 

17. Ravnsborg S Intet 0 Intet 0 

18. Nesbru S Stor neg. 0 Intet – – – 

19. mellom-Nes M Intet  0 Intet 0 

20. Berger og Torstad S Intet 0 Intet 0 

21. Holmen kirke M Liten pos. + Liten pos. + 

22.Solgløtt L Stor neg. – Stor neg. – 

23.  Gyssestad S Liten neg. – Liten neg. – 

Samlet konsekvens –  – – 

Rangering 1 2 
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5.2 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det forutsettes generell hensyntagen under 

anleggsperioden. Utbygger må gjøre seg kjent 

med kulturminnene. Sårbare områder bør sperres 

av fysisk.  

I YM-planen som utarbeides i neste planfase må 

det gå fram hvordan man skal håndtere 

kulturminnene i anleggsfasen. Der må 

riggområder, anleggsveger og deponiområder 

inngå. Skilting, markering og skjerming av 

kulturminner i forkant av anleggsarbeidet vil 

kunne fungere som et positivt og effektivt vern i 

anleggsperioden. 

5.3 Usikkerhet 

På dette plannivået vil det alltid være noe 

usikkerhet knyttet til endelig utforming av 

løsninger/alternativer. For små kulturmiljøer kan 

forholdsvis små endringer i løsningene gi store 

utslag for konsekvenser, for eksempel ved om 

enkeltbygg berøres eller ikke. 

Den viktigste usikkerheten i vurderingene er 

knyttet til hvor sannsynlig det er å finne ikke-

kjente automatisk fredete kulturminner, se 

kapittel 7.1. 
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6 Avbøtende tiltak 

6.1 YM-plan  

I forbindelse YM-plan (Ytre Miljø) i neste planfase 

må det avklares med kulturvernmyndighetene 

hvordan man skal håndtere kulturminnene i 

forhold til tiltaket, både i anleggsfasen og etterpå.  

6.2 Dokumentasjon og flytting 

Kulturminner som blir sterkt berørt, bør 

dokumenteres eller vurderes flyttet. Nivå for 

dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger 

av type kulturminne, og bør avklares med 

kulturvernmyndighetene under arbeidet med YM-

planen. Dette kan gjelde bygninger fra 

kulturmiljøene ved 1.Oreholt, 5.Fusdalbråten 

16.Holmengata og 18.Nesbru. 

6.3 Støyskjerming og fasadetiltak 

Støyavbøtende tiltak kan ha en positiv effekt for 

kulturminner om de får folk til å fortsette å bo i 

støyutsatte hus. Slike tiltak kan imidlertid ha en 

negativ virkning på utsiktsforhold av 

kulturhistorisk interesse, og tiltak i hus kan 

redusere bygningenes autentisitet. Slike tiltak bør 

derfor avklares med kulturminnevern-

myndighetene. 
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7 Oppfølgende undersøkelser 

7.1 Potensialet for å finne ikke kjente 
automatisk fredete kulturminner  

Den viktigste usikkerheten i vurderingene er 

knyttet til hvor sannsynlig det er å finne ikke-

kjente automatisk fredete kulturminner. I denne 

delen av Asker dreier det seg i hovedsak om 

områder hvor man kan forvente å finne 

boplasspor eller andre aktivitetsspor i dyrket 

mark. Generelt er potensialet for nye funn stort 

ved gårdene på høydedragene og avtar mot 

dalbunnen. Vurderingen av potensialet som er 

gjort her, gjelder kun langs traséforslagene. Slik 

vegalternativene foreligger nå, peker fire områder 

seg ut. Potensialet for funn av kulturminner i 

dyrket mark gjelder spesielt forbi Jørgensløkka, 

Hønsjordene, Haga og Hofstad. 

7.2 Undersøkelsesplikten  

Potensialvurderingen gir en pekepinn på hvor 

man kan forvente å finne ikke kjente automatisk 

fredete kulturminner. De arkeologiske 

undersøkelsene som er foretatt i forbindelse med 

konsekvensutredningen av E18, oppfyller ikke 

undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9. 

Det må foretas mer finmaskete undersøkelser i 

forbindelse med reguleringsplanen. Det gjelder 

også områder som vil bli berørt under 

anleggsfasen. Dersom det blir nødvendig å søke 

om dispensasjon fra kulturminneloven, vil det 

medføre krav om at det foretas arkeologiske 

utgravinger av de kulturminnene som blir berørt. 
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