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Forord 

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 i Asker kommune. 

Foreliggende delrapport omtaler hvilke konsekvenser de ulike 

vegalternativene har for regional og lokal utvikling.  

Hos Statens vegvesen Region øst er Knut Gløersen prosjektleder og Sølve 

Jerm planprosessleder.  

Til å gjennomføre planarbeid med konsekvensutredning har Statens 

vegvesen Region øst engasjert Multiconsult AS. Oppdragsleder hos 

Multiconsult AS har vært Gunnar Bratheim.  

Valborg Leivestad har hatt ansvaret 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 

 

 

mailto:toril.skovli@asker.kommune.no
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0 Sammendrag 

E18 gjennom Asker inngår i den helhetlige 

planlegging av Vestkorridoren; en betegnelse som 

brukes på E18 mellom Framnes i Oslo og Asker 

sentrum. 

Motorvegen går gjennom Asker fra Lierskogen i 

Lier kommune til Bærum grense ved Slependen. 

E18, Slemmestadveien fv. 165 og Røykenveien fv. 

167 ligger som fysiske barrierer, og trafikken gir 

store miljøbelastninger for Asker sentrum og 

sentrumsnær bebyggelse langs E18 østover mot 

Slependen. 

Prosjekt E18 i sentrale Asker er i første rekke et 

miljøprosjekt der hovedfokus er satt på å minske 

trafikkens negative påvirkning på samfunns-

utviklingen.  

Det er fem viktige målsettinger for arbeidet. I 

denne rapporten vurderes de alternative 

planforslagene som foreligger i forhold til 

temaene regional og lokal utvikling på bakgrunn 

av disse målsettingene:  

Fastsatte mål for tiltaket er som følger (8): 

 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 over-

føre vesentlige deler av transportbehovet fra 

privatbil til buss / jernbane. Løsninger forut-

setter å redusere barriereeffektene slik at 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. 

I oppsummerende tabeller er det benyttet en 

tredelt skala med kategoriene mindre godt – 

middels godt – godt.  

0.1 Overordnete planer og retningslinjer 

En rekke overordnete planer har betydning for 

hvilke valg politikerne i Asker kan gjøre for 

fremtiden. For utbygging av E18 er Nasjonal 

transportplan (NTP) 2014 – 2023 det viktigste 

styringsdokumentet. Regjeringen har i denne 

stortingsmeldingen en målsetning om å utvikle et 

moderne og fremtidsrettet transportsystem som 

gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere. 

En ønsker å redusere de miljøskadelige 

virkningene av transport, og planen bygger på 

Klimaforliket. I Klimaforliket er det bred politisk 

enighet om at kollektivformål og sykkeltiltak skal 

gis økt prioritet i og omkring storbyregionene.  

Det skal innføres helhetlige bymiljøavtaler. Målet 

er å redusere privatbilbruken.  

Bypakke er et samlebegrep som brukes om den 

aktivitet og transportpolitikk som inngår i en 

bompengeordning eller en ordning med lokal 

drivstoffavgift i et byområde. På bakgrunn av 

eksisterende bypakker vil staten ta initiativ over-

for storbyområdene til forhandlinger om nye 

helhetlige bymiljøavtaler. I arbeidet satses det på 

samordning av lokale togtilbud og øvrig kollektiv-

transport, utvikling av knutepunkt, utvikling av 

sykkelstrategier og restriksjoner på parkering. 

Utbyggingen av E18 gjennom Asker inngår i en 

revidert avtale for Oslopakke 3. I denne foreslås 

en egen finansieringsmodell for store vegpro-

sjekter som E18 Vestkorridoren. Regjeringen vil 

komme tilbake til Stortinget med nærmere 

omtale av prosjektet og forslag til finansierings-

løsninger. Som grunnlag for disse vurderingene er 

det laget en egen utredning (1).  

Asker kommunes kommuneplan for perioden 

2014 – 2026 gir føringer for langsiktig areal- og 

transportstrategi med fokus på tettstedsutvikling, 

natur, landbruk og friluftsliv, boliger og bomiljøer, 

transportsystem, næringsliv og lokalisering av 

arbeidsplasser. Det foreligger en sykkelstrategi og 
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en energi- og klimaplan som legger føringer som 

samsvarer med statlige føringer i NTP.  

0.2 Regionale virkninger 

Det er utviklet og vedtatt en rekke 

regionalpolitiske målsetninger for hvordan 

områdene rundt Oslo bør utvikle seg i framtida. 

Målene er knyttet til bosetting og nærings-

utvikling i en stor region som sees som ett felles 

arbeidsmarked. Osloregionen skal utvikles som en 

flerkjernet struktur der sentrumsdannelsene skal 

konsentreres rundt kollektivknutepunkt for 

banegående kollektivtransport. Transport og 

fremkommelighet for ulike grupper er 

nøkkelfaktorer i en slik byregion. Oslo og 

Akershus samarbeider om framtidige 

transportsystemer og utvikling av byområdene i 

bybåndet. 

0.2.1 Mål 

Regionalpolitisk er målsettingene for utbygging av 

E18 å: 

 Utvikle et moderne og framtidsrettet 

transportsystem som gjør trafikkavviklingen 

enklere, raskere og sikrere. 

 Utvikle transportsystemet slik at de 

miljøskadelige virkningene av transport blir 

begrenset og bidrar til at Norge omstilles til 

et lavutslippssamfunn. 

 

0.2.2 Virkninger for regionen 

Asker er en del av den voksende storbyregionen 

rundt Oslo. Området er hurtigvoksende, og det 

forventes en vekst på nærmere 30 % fram mot år 

2030. Samlet antall daglige personreiser 

forventes å øke fra 2,35 til 3,2 mill. fra 2011 til 

2030. Dagens vegsystem er sprengt, og en 

utvikling uten større tiltak for å endre transport-

mønsteret vil gi store økninger i reisetid.  

Næringslivstransporter 

For næringslivet gir forsinkelsene store tap ved 

økt transporttid, forsinkete leveranser og dårlig 

forutsigbarhet. E18 vest for Oslo samler trafikk fra 

sør, vest og nord inn mot hovedstaden, og 

transporteffektivitet på strekningen vil være 

viktig for næringslivet også utenfor regionen.  

Mangel på alternative transportruter gjør 

strekningen sårbar.  

En utbygging av E18 vil gi europavegen litt bedre 

kapasitet, noe som kan bedre nærings-

transportenes forutsigbarhet og framførings-

hastighet. En må imidlertid ta i bruk ulike 

virkemidler for å hindre at den nye kapasiteten 

fylles opp med privatbiler. Finansiering av 

veganlegget skal baseres på bompenger, og 

bompengesatsene vil være et viktig 

trafikkregulerende tiltak. Restriksjoner på 

parkering og begrensninger i tilgang på 

parkeringsplasser vil også være med på å avgjøre 

hvordan fremtidens transportmønster blir (2). 

Askers rolle i et regionalt perspektiv 

Utbygging i regionen skal basere seg på en 

flerkjernet utvikling med befolkningsvekst knyttet 

til kommunesentra og tettsteder langs 

banegående kollektivnett. Utvikling av 

knutepunktene gir større mulighet for bruk av 

kollektivtransport også til reisemål utenfor 

regionen.  

Utbygging av Vestkorridoren er viktig for utvikling 

av den flerkjernete byen vest for Oslo. 

Framtidsbyen baseres på at befolkningen er mobil 

i hele arbeidsmarkedsregionen, og at næringslivet 

Tabell 0-1: Sammenstilling av regionale virkninger for de ulike alternativene  

Måloppnåelse Alt. 1.A-3.A Alt. 1.A-3.B Alt.1.B-3.C 

Samsvar med mål i regionale planer Middels god Middels god Middels god 

Måloppnåelse Alt.1.B-3.A Alt 2.A Alt. 2.B 

Samsvar med mål i regionale planer Middels god God God 
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har effektive transportsystemer innen og 

gjennom regionen.  

Den flerkjernete byregionen skal være 

arealeffektiv, og målet er at flest mulig skal kunne 

transportere seg mellom hjem og arbeidsplass 

med offentlige kommunikasjonsmiddel, på sykkel 

eller til fots. Privatbilens andel av person-

transportene må reduseres og frigi plass på 

vegnettet til næringstrafikken. Asker har et 

arealpotensial for å ta en vesentlig andel av vekst 

i regionen. En viktig forutsetning er at E18 legges i 

tunnel gjennom hele eller deler av 

kommunesenteret, slik at utbyggingspotensialet 

nær knutepunktet Asker stasjon kan realiseres.  

En utvikling med satsing på knutepunktene rundt 

jernbanestasjonene gjør arealer nær stasjonene 

attraktive for nærings- og boligutbygging. Flytting 

av vegen vil frigi arealer for utbygging og gi bedre 

miljø med redusert støy og utslipp fra trafikken, 

noe som igjen muliggjør bedre utnyttelse av 

eksisterende arealer. 

Regionale virkninger for miljøvennlig transport 

En utbygging av E18 legger opp til egen bussveg 

fra Drengsrud til Lysaker. Knutepunktene ved 

stasjonene Asker og Lysaker rustes kraftig opp 

med forsterket terminalkapasitet. Dette vil samlet 

sett gi en betydelig styrking av kollektiv-

transportens rammebetingelser i Vestkorridoren, 

noe som kan gjøre kollektivtrafikken mer 

konkurransedyktig også utover selve korridoren. I 

et langsiktig perspektiv er det også viktig å legge 

til rette for et kapasitetssterkt busstilbud, for å 

supplere jernbanetilbudet i korridoren. Etter at 

ruteplan 2014 er implementert ligger det bare en 

begrenset kapasitetsreserve i dagens 

jernbanenett, og skal man nå målet om å ta 

trafikkveksten med miljøvennlige transport-

midler, må jernbanen suppleres både med et 

effektivt tilbringersystem og med bussruter langs 

E18-korridoren.   

Erfaringsmessig er nærhet til jernbanestasjoner 

viktige lokaliseringskriterier for nye boliger og 

næringslokaler. Etablering av en egen bussveg 

sammen med et bedre busstilbud vil kunne gi økt 

boligbygging innenfor gangavstand fra buss-stopp 

og ekspressbuss-stopp langs denne vegen.  

Langs E18 planlegges det også en gjennomgående 

hovedsykkelveg med høy standard. Dette vil gi en 

meget kraftig forbedring i tilbudet for 

transportsyklister, og bidra til økt sykkelandel, 

ikke minst for arbeidsreiser lokalt i korridoren. 

0.3 Lokale virkninger 

Målsettingene for E18-prosjektet kan gi inntrykk 

av at alle trafikantgruppers interesser skal styrkes 

gjennom prosjektet. Det er imidlertid en klar 

forutsetning for å lykkes at andelen 

persontransporter med bil på vegnettet 

reduseres, og at persontrafikk flyttes fra privatbil 

til tog, buss, sykkel og gange.  

Målsettingene om å bygge mer arealeffektivt og 

tettere stiller krav til at dette skjer med kvalitet. 

Flere mennesker bosatt på små områder gir 

behov for gode byparker og rekreasjonsarealer. 

Det er viktig at grønne korridorer blir brede nok 

til å sikre aktuell bruk sammen med 

naturkvaliteter og estetikk. Frigitte arealer i 

forbindelse med vegomlegging er ikke 

nødvendigvis byggearealer.  

0.3.1 Askerbyen 

0-alternativet 

Med jernbanestasjonen som et naturlig knute-

punkt kan en trekke opp 3 sirkler som illustrerer 

hovedsoner for byutviklingen. Innenfor den 

minste sirkelen med radius 250 m ligger handels-

/bysenteret. Neste sirkel med radius 500 m er 

viktigste lokaliseringssone for arbeidsplass-

konsentrasjonen Asker. I den ytterste sirkelen 

med radius 1000 m ligger boligkonsentrasjonen 

Asker med gangavstand til tog og buss.  

Asker har en markert sentrumskjerne nord for 

E18. Rundt denne går et indre ringvegsystem med 

rundkjøringer i alle kryss. Innenfor ringen ligger 

en gatestruktur med handelssenteret Asker. 

Utenfor ringen ligger nærings- og administra-

sjonsbygg kombinert med boliger og rene 
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boligområder. E18 ligger som en funksjonell, 

visuell og støymessig barriere rett sør for 

sentrum. Sør for denne ligger nærings- og 

boligbebyggelse. Områder som ligger eksponert 

mot E18 har sterkt redusert miljøkvalitet.  

Asker kommune har nylig vedtatt en revisjon av 

kommuneplanen. Planen bygger videre på den 

etablerte sentrumsstrukturen. Det legges opp til 

utvikling av arbeidsplasser vestover langs 

Drammensveien og ved Drengsrud, boliger 

østover mot Høn. Plan for Føyka – Elvely gir en 

utvikling av bysentrum mot vest, og økte miljø-

kvaliteter i sentrum med bedre integrering av de 

grønne arealene langs Askerelva.  

Kommuneplanen legger opp til en økning av 

antallet arbeidsplasser med 15.000, og antallet 

boliger med 6.000 i perioden fram til 2030 (3), 

hvorav 75% av arbeidsplassene og 50% av 

boligene lokaliseres til Asker sentrum. Det er stor 

andel eneboliger i dagens boligmasse, og bygging 

av leiligheter for små husholdninger vil trolig 

utløse flytteprosesser og bedre utnyttelse av 

potensial i eksisterende boligmasse.  

E18 utgjør en betydelig ferdselsbarriere. Kryssing 

skjer planfritt. Vegsystemet gir lange avstander 

for syklende og gående. Vegen er en miljømessig 

barriere med mye trafikkstøy og forurensning. 

Den er i tillegg et hinder for utbygging av arealer 

nær veien, og for etablering av nye boliger i store 

deler av sentrum. Dagens kollektivknutepunkt har 

god kapasitet for tog, men liten for buss. 

Vegsystemet inn mot sentrum har køproblem, og 

kollektivtrafikken kommer ikke fram.  

Bymessig utvikling på kort og mellomlang sikt vil 

primært skje ved Føyka- Elvely. Nye boligområder 

ved Høn/Landås baseres på tog fra Høn og Asker 

stasjoner.  

Indre sentrum av Asker har mange 

arbeidsplasser. Næringsarealer inn mot 

sentrumskjernen kan ved transformasjon gjøres 

mer arealeffektive. Utbygging av næring ved 

Drengsrud vil i hovedsak bli bil- og bussbasert. 

Det knytter seg store trafikkproblemer til dagens 

Røykenvei og Drammensveien inn mot Asker 

sentrum med dårlig kapasitet og kø. Det er i 

tillegg betydelige utfordringer med miljø-

belastning og trafikantsikkerhet langs disse 

vegene. 

Alternativ 1.A  

 

Alternativ 1.A har E18 i tunnel fra Drengsrud til 

Hagaløkkveien, og fra Lensmanslia til 

Jørgensløkka. Vegen krysser jernbanen på ny bru 

sør for eksisterende bruer i Asker sentrum. E18 

har fire felt på strekningen, og tunnelene har to 

separate løp.  

Via ramper kobles E18 til ny hovedsamleveg i 

dagens trasè mellom Drengsrud og Jørgensløkka, 

rett ved tunnelmunningen. Fra Jørgensløkka har 

E18 seks felt østover mot Høn. 

Vegen over Asker stasjon blir ren bussveg, det 

samme gjør nordre del av Bleikerveien. Det legges 

hovedsykkelveg langs bussvegen fra Drengsrud til 

Oreholt og fra Asker stasjon mot Høn. Mellom 

Oreholt og Asker stasjon følger hovedsykkelvegen 

hovedsamlevegen på gammel E18.  

Alternativet sett opp mot målsettingene for 
prosjektet: 

Alternativ 1.A gir redusert barriereeffekt ved at 

firefelts samleveg langs nåværende E18 trase får 

redusert trafikk, og bygges med et gatetverrsnitt 

med stort innslag av vegetasjon. Kryss på 

samleveg ligger i plan.  

Alternativet gir gode muligheter for utvikling av et 

effektivt kollektivknutepunkt ved Asker stasjon. 

Sykkel- og bussveg  gir god fremkommelighet. 

Tilgjengeligheten til sentrum og kollektivnett blir 

bedre. Lokk ved Undelstad og Høn gir bedre 

kryssingsmulighet enn i dag. 
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Alternativ 1.B  

 

Alternativ 1.B har E18 i tunnel fra Drengsrud til 

Fusdal. Europavegen har seks felt på denne 

strekningen og tunnelen har to separate løp.  Via 

ramper kobles E18 til ny samleveg i dagens E18-

trasè mellom Drengsrud og Fusdal. Ved stasjonen 

er samlevegen trukket lenger syd for å gi plass til 

bussterminal på bakkeplan.  

Ved Fusdal etableres kryss med ramper i begge 

retninger, samt planskilt kryssing og kobling mot 

lokalvegnett. Det etableres gang- og sykkelbru 

ved Undelstad og lokk ved Høn.  

Bussveg og hovedsykkelveg følger samme trasèer 

som for alternativ 1.A. 

Alternativet sett opp mot målsettingene for 
prosjektet: 

Alternativ 1.B gir mer redusert barriereeffekt enn 

alternativ 1.A i området sør for Asker stasjon hvor 

E18 ligger i tunnel under jernbanen. 

Barrierevirkningen reduseres som i alternativ 1.A 

ved at firefelts samleveg langs nåværende E18 

trase får redusert trafikk, og bygges med et 

gatetverrsnitt med stort innslag av vegetasjon. 

Kryss på samleveg ligger i plan.  

Alternativet gir gode muligheter for utvikling av et 

effektivt kollektivknutepunkt ved Asker stasjon. 

Sykkel- og bussveg gir god fremkommelighet. 

Tilgjengeligheten til sentrum og kollektivnett blir 

bedre. 

E18 kommer opp i dagen ved Fusdal og har 

planskilt kryssing og ramper i flere plan i kryss ved 

Jørgensløkka. Løsningen gir god kontakt mellom 

utbyggingsarealer på begge sider av E18, men 

beslaglegger noe mer areal enn 1.A.  Miljølokk 

ved Høn gir kryssingsmulighet for sykkel og buss.  

 

 

Oppsummering Asker sentrum 

Konsekvenser av de ulike alternativene er 

oppsummert i tabell 0-2.  I denne er også 

beredskapssituasjonen ved evt. stenging av E18 

tatt med.  

 

  

 

 

 

Figur 0-1: Lokalvegbru ved sentrum i alt. 1.B  Figur 0-2: Bruene ved sentrum i alt. 1.A 
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Tabell 0-2: Oppsummering av lokale virkninger av planalternativene Oreholt – Høn 

Mål / Alternativ Alt. 1.A og 3.A Alt. 1.A og 3.B Alt. 1.B og 3.A Alt. 1.B og 3.C 

Barrierevirkning Redusert, men fortsatt 
vesentlig for samleveg i 
sentrum og for Røykenvei 
i dagen. Stor ved 
Hønsjordet der E18 går i 
dagen 

Redusert, men fortsatt 
vesentlig for samleveg i 
sentrum. Stor ved 
Hønsjordet der E18 går i 
dagen 

Redusert, men fortsatt 
vesentlig for samleveg i 
sentrum og for Røykenvei 
i dagen. Stor ved 
Hønsjordet der E18 går i 
dagen 

Redusert, men fortsatt 
vesentlig for samleveg i 
sentrum. Stor ved 
Hønsjordet der E18 går i 
dagen 

Kollektiv- 

knutepunkt 

God 

Bussterminal delvis over 
spor 

God 

Bussterminal delvis over 
spor 

God 

Bussterminal på 
bakkeplan 

God 

Bussterminal på 
bakkeplan 

Fremkommelig-
het 

Bedret for alle grupper, 
men noe dårligere på 
Røykenveien enn øvrige 
alternativ 

Bedret for alle grupper Bedret for alle grupper, 
men noe dårligere på 
Røykenveien enn øvrige 
alternativ 

Bedret for alle grupper 

 

Byutvikling Stor miljøeffekt ved 
redusert støy og luft-
forurensning der E18 går i 
tunnel, mindre der E18 
går i dagen. 

Gir liten mulighet for 
transformasjon og for-
tetting i tettstedskjernen, 
men muligheter ved 
Drengsrud, og noe ved 
Fusdal – Jørgensløkka  

Stor miljøeffekt ved 
redusert støy og 
luftforurensning med E18 
og Røykenveien i tunnel 
gjennom sentrum 

Gir god mulighet for 
transformasjon og 
fortetting ved Fusdal og 
Jørgensløkka  

Stor miljøeffekt ved 
redusert støy og luft-
forurensning der E18 går i 
tunnel, mindre der E18 
går i dagen. 

Gir mulighet for trans-
formasjon og fortetting 
ved Drengsrud, og noe 
ved Fusdal – Jørgensløkka. 
Noe utbyggingsareal i 
tettstedskjernen 

Stor miljøeffekt ved 
redusert støy og luft-
forurensning med E18 og 
Røykenveien i tunnel gjen-
nom sentrum. Mer trafikk 
langs Bleikerveien. 

Mest utviklingsareal og 
størst mulighet for trans-
formasjon og fortetting. 
Noe utbyggingsareal i 
tettstedskjernen 

Utbyggingsareal* 62 415 m2 61 887 m2 71 681 m2 75 015 m2 

Arbeidsplasser Mulig næringsutvikling 
ved Drengsrud, Oreholt og 
Fusdal - Jørgensløkka 

Mulig næringsutvikling 
ved Drengsrud, Fredbos 
vei, Oreholt og Fusdal - 
Jørgensløkka 

Mulig næringsutvikling 
ved Drengsrud, Fredbos 
vei, Oreholt og Fusdal – 
Jørgensløkka.  
Mulig sentrumsutvikling 
ved stasjonen 

Mulig næringsutvikling 
ved Drengsrud, Fredbos 
vei, Oreholt og Fusdal – 
Jørgensløkka.  
Mulig sentrumsutvikling 
ved stasjonen 

Beredskap  God 

Alternativet har kortest 
tunnelstrekning 

God 

Alternativet har mer 
tunnel enn alternativ 1.A. 

God 

3+3 tunnel på E18 
reduserer behovet for 
stenging 

God 

Lengst samlet tunnel-
strekning, men 3+3 tunnel 
på E18 reduserer behovet 
for stenging 
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0.3.2 Høn – Slependen 

Langs den østre delen av parsellen fra Høn til 

Slependen vurderes konsekvensene av de ulike 

alternativene opp mot sentrale målsettinger for 

utvikling av Holmen – Slependen slik det er 

nedfelt i kommunedelplan for Holmen – 

Slependenområdet. Planen er implementert i 

kommuneplanen for perioden 2014-2026. I 

kommunedelplanen er det lagt til grunn for 

utvikling av denne delen av kommunen at det 

gjøres tiltak på E18 som reduserer miljø og 

trafikkbelastningen fra E18 i området. I tillegg til 

de overordnete målsettingene for framtidig 

trafikkavvikling som ligger til grunn for hele E18-

prosjektet, ønsker kommunen at Holmen skal 

utvikle seg til et bedre lokalsenter for den 

nordøstre delen av Asker.  Det er ønske om at 

Billingstad, Nesbru og Holmen skal utvikles til 

attraktive boligområder med høyere tetthet og 

bokvalitet. Framtidig næringsutvikling for kontor 

skal konsentreres ved kollektivknute-punkt innen 

gangavstand 800 m fra Billingstadstasjon og 

Slependen busstopp.  

I utvikling av området Holmen – Slependen legges 

det vekt på trygghet, sammenhengende 

grønnstruktur og lett tilgang til strandområdene 

og marka.  

0-alternativet 

Arealene på begge sider av E18 fra Høn til 

kommunegrensa mot Bærum er sterkt preget av 

trafikk. Trafikkbelastningen gir redusert bokvalitet 

med støy og luftforurensning, og den tungt 

belastede vegen er en barriere som gir 

begrensninger på tettsteds-, nærings- og 

boligutvikling.  I tillegg til trafikk på E18 er 

Holmenområdet preget av trafikk på 

Slemmestadveien og Billingstadsletta/Fekjan.  

Holmen – Slependenområdet er et viktig 

næringsområde og representerer ca. 1/3 av 

kommunens samlete antall arbeidsplasser.  

Næringslivet i området er i endring. 

Arbeidsintensive virksomheter som etterspør mer 

sentral beliggenhet i forhold til service og 

offentlige kommunikasjoner flytter ut, og det er 

et press på etablering av mer handels-relatert 

virksomhet.   

Kommunedelsenteret Holmen deles opp visuelt 

og funksjonelt av store veganlegg med mye 

gjennomfartstrafikk. Sentrumsområdet er lite 

fotgjengervennlig. Samtidig har området et stort 

potensial med attraktive strandområder og 

grønne aktivitetsarealer tett inn mot sentrum.  

0-alternativet sett opp mot målsettingene for 

utvikling av kommunedelen: 

En utvikling av området uten endringer i 

vegsystemene vil gi økt trafikkbelastning på 

allerede tungt belastede arealer. Økt trafikk vil gi 

ytterligere kødannelser og forsinkelser, og 

miljøbelastningene vil øke. Uten tiltak vil både 

næringsområder og boligområder bli mindre 

attraktive.  

Holmenområdet splittes av tunge trafikksystemer 

og arealkrevende kryss. Holmensenteret 

dominerer handelstilbudet. Uten endringer i 

veganleggene vil det være vanskelig å videre-

utvikle Holmen til et trygt og allsidig lokalsenter 

med god fysisk sammenheng mellom attraktive 

friluftsområder, boliger og handelsområder.   

På Holmen, Billingstad og Nesbru vil arealer som 

ligger nær de store veganleggene være lite 

attraktive for utvikling av nye boligområder med 

høyere tetthet. Manglende kollektivvegnett vil i 

tillegg gjøre utvikling av nye, arbeidsintensive 

arbeidsplasser mindre attraktivt i området.  

Bussveg 

Begge alternativ for utvikling av E18 og 

lokalvegnett i Holmen – Slependenområdet 

legger til grunn omtrent samme trase for en 

separat bussveg for buss. 

Hovedsykkelveg 

Begge alternativ for utvikling av E18 og 

lokalvegnett i Holmen – Slependenområdet 

legger til grunn samme trasé for hovedsykkelveg 

gjennom kommunedelen.   
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Figur 0-3 Plan for hovedsykkelveg Drengsrud-Slependen 



Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud  

Temarapport lokal og regional utvikling  

 

SIDE 14 Desember 2015 123134-PLAN-RAP-007 

 Figur 0-4 Plan for bussveg Drengsrud – Slependen  
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Alternativ 2.A 

Alternativet følger dagens trase for E18 fra 

Hønsjordet til Holmenkrysset. Fra Hønsjordet til 

Grønlia er det seks felt. Slemmestadveien kobles 

mot E18 via Syverstaddiagonalen, og E18 får 

dermed fire + fire felt fram mot Holmen. Ved 

Holmen senkes E18 og går ned i en 1,1 km lang 

tunnel mot Nesbru.  Tunnelen har to løp med tre 

felt i hvert. Ved tunnelmunninger etableres  

ramper mot hovedsamleveg. Fra Nesbru til 

Slependen følger E18 dagens veg med fire + fire 

felt. To felt går av til Slependkrysset, og to felt til 

hovedsamleveg til Sandvika. E18 går videre i 

tunnel mot Sandvika (Sandvikstunnelen) like øst 

for Slependkrysset.  

Fra Holmen fortsetter hovedsamlevegen i dagen 

E18-trasè fram til Nesbru der det etableres 

forbindelse mot Billingstadsletta. Fra Slependen 

blir det hovedsamleveg i dagens trasè til 

Sandvika.  

Billingstadsletta opprettholdes som tofelts veg 

fram til ny atkomst til IKEA og næringsarealene 

langs Billingstadsletta. Videre mot Nesøyveien blir 

det fire felt.  

Det er lagt miljølokk over E18 ved Hofstad skole, 

Grønlia, Ravnsborg og ved Holmen kirke. I 

Holmen gjøres Slemmestadveien om til lokalveg 

med kryssing i plan. Fekjan stenges for 

gjennomkjøring og blir buss/sykkelkorridor. 

Alternativet satt opp mot målsettinger for 

utvikling av Holmen – Slependenområdet:  

Nærområdene til E18 mellom Hønsjordet og 

Holmen og Nesbru til Slependkrysset vil fortsatt 

være belastet av trafikk på E18. Bedre kobling 

mellom E18 og Slemmestadveien kan gi redusert 

kødannelse. Trafikken fra Slemmestadveien 

kommer raskere inn på E18 enn i alt. 2.B, og 

alternativet gir mindre trafikkbelastning ved 

Holmen. Egen kollektivveg og sykkelveg vil gi 

mulighet for mer effektiv kollektivdekning og 

bruk av sykkel som alternativt transportmiddel. 

Tunnelen mellom Holmen og Nesbru har stor 

miljøeffekt for Holmenområdet. Holmen uten 

gjennomfarts-trafikk på Slemmestadveien og 

Fekjan kan utvikles til et attraktivt lokalsenter 

med gode boligområder, godt servicetilbud og 

god kontakt mellom attraktive friluftsområder 

ved sjøen og Grønlia; i tråd med vedtatt 

kommuneplan. På Nesbru gir ny bru, bedre kryss 

og lokalvegnett mulighet til å utvikle et mer 

attraktivt nærsenter med god kollektivtilknytning. 

Billingstadsletta kan videreutvikles som et 

attraktivt næringsområde med god 

tilgjengelighet. Områdeplan for Billingstadsletta 

vest er under utarbeidelse og legger til rette for 

1400 boenheter med gangavstand til tog- og 

buss-terminal. 

Alternativ 2.B 

I alternativet følger E18 dagens trasè for E18 fra 

Hønsjordet til Haga med fire felt i vestgående 

retning og tre i østgående. Ved Haga går E18 inn i 

tunnel fram til Nesbru. Tunnelen har to løp med 

tre felt i hvert. Fra Nesbru til Slependkrysset 

fortsetter E18 med fire felt i hver retning mot 

Slependen. Løsningen for Slependen er identisk 

med 2.A. 

 

Slemmestadveien kobles mot hovedsamleveien 

ved Grønlia. Gjennom Holmen gjøres 

Slemmestadveien om til lokalveg med kryssing i 

plan. Fekjan stenges for gjennomkjøring og blir 

buss/sykkelveg.Det er lagt miljølokk over E18 ved 
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Hofstad skole, Grønlia, ved Ravnsborg og ved 

Holmen kirke.  

Alternativet satt opp mot målsettinger for 
utvikling av Holmen – Slependenområdet:  

Nærområdene til E18 vil få redusert belastning av 

trafikk på tunnelstrekningen mellom Haga og 

Nesbru. Ny kobling mellom Slemmestadvegen og 

E18 kan gi bedre trafikkavvikling. Trafikken 

mellom E18 og Slemmestadveien følger imidlertid 

hovedsamlevegen helt til Nesbru, og alternativet 

gir større miljøbelastning til nærområdet av 

vegen mellom Holmen og Nesbru enn alt. 2.A. 

Egen bussveg og sykkelveg vil gi mulighet for mer 

effektiv kollektivdekning og bruk av sykkel som 

alternativt transportmiddel.  

Miljøbelastningen til Holmen – Nesbruområdet 

blir redusert. Holmen vil få sterkt redusert trafikk 

og et vegsystem med kryss i plan. Dette gir 

mulighet for utvikling av sentrumsområdet med 

handelsvirksomhet og boligbygging. På Nesbru gir 

ny bru, bedre kryss og lokalvegtilslutninger et 

godt potensial for transformasjon og utvikling av 

Nesbru til nærsenter.  

Langs Billingstadsletta legges til rette for utvikling 

av nye boliger og næringsområder med god 

kontakt mot E18, bussveg og hovedsykkelveg.  

 

 

Oppsummering parsell Høn – Slependen 

Konsekvenser av de ulike alternativene på 

strekningen Høn – Slependen er oppsummert i en 

tabell. I tabellen er det tatt med mulige 

utbyggingsarealer og beredskapssituasjonen 

knyttet til de ulike alternativene. 

  

Tabell 0-3: Oppsummering lokale virkninger parsell 2 

Mål/alternativ Alt. 2.A Alt. 2.B 

Langsiktig areal og transport-
strategi 

/miljøvennlig transport 

Bedre vilkår buss og sykkel 

Stor miljøbelastning fra vegsystemet 
langs E18 på dagstrekning 

Stor kapasitet for bil på E18 og 
hovedsamleveg 

Trafikk fra Slemmestadveien går inn i 
tunnel for E18 ved Holmen. 

Vegsystem tilpasset lokaltrafikk i Holmen 

 

Bedre vilkår buss og sykkel 

Stor miljøbelastning fra vegsystemet langs 
E18 på dagstrekning, kortere strekk enn 
alternativ 2.A. 

Stor kapasitet for bil på E18 og 
hovedsamleveg.  

Trafikk fra Slemmestadveien følger lokalveg 
mellom Holmen og Nesbru 

Vegsystem tilpasset lokaltrafikken i Holmen 

Utvikling av Holmen som 
lokalsenter 

Gode muligheter Gode muligheter 

Attraktive boligområder 
Billingstad, Nesbru og Holmen 

Stor miljøbelastning/ barrierevirkning fra 
E18 

Sterkt redusert støy og barriere i Holmen 
og mellom Holmen og Nesbru 

Miljøbelastning/ barrierevirkning fra 
hovedsamleveg Haga - Nesbru 

Sterkt redusert støy og barriere i Holmen 

Næringsutvikling ved kollektiv-
knutepunkt 

Nye næringsareal ved Ravnsborg. 
Redusert på Nesbru og ved 
Billingstadsletta. Mulighet for 
transformasjon. Frigitt trafikkareal i 
Holmen. Mulighet for transformasjon ved 
Nesbru. 

Nye næringsareal ved Ravnsborg. Redusert 
på Nesbru og ved Billingstadsletta. Mulighet 
for transformasjon. Frigitt trafikkareal i 
Holmen. 

Mulighet for transformasjon ved Nesbru 

Utbyggingsareal 120 380 m2 106 830 m2 

Utvikling med identitet, trygghet, 
sammen-hengende grønnstruktur 

Fjerning av gjennomfarts-trafikk og 
omlegging av vegsystem gir gode 
muligheter i Holmen og Nesbru 

Fjerning av gjennomfarts-trafikk og 
omlegging av vegsystem gir gode muligheter 
i Holmen og Nesbru 

Beredskap God God 
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Figur 0-5. 3D-illustrasjon fra ny bussterminal, alt. 1.B 
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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 

1 Innledning 
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forutsetter å redusere barriereeffektene slik at 

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 Tiltaket  

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 

østgående). Vegbredden er 32 m. På 

vekslingsstrekning mellom kryss er det 

 

Figur 2-1: Normalprofil for 4-felts E18 

 

Figur 2-2: Normalprofil for 6-felts E18 
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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 fire felt, dimensjonert etter vegklasse H6 

  

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 traseen 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 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. 

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. 

2.4.3 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 figur 2-17. 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 

figur 2-19.  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. 

 

Figur 2-18: Oversiktsillustrasjon alt. 2.B ved 

Nesbru 
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Figur 2-19: E18 alternativ 2.B 
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Figur 2-20. Oversiktsbilde østre del av sentrum i alternativ 1.B 
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3 Gjeldende planer og 
retningslinjer 

3.1 Overordnete planer 

3.1.1 Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023  

Nasjonal transportplan (6) er det viktigste 

styringsdokumentet for utbygging av store 

samferdselsanlegg. I dette avsnittet 

oppsummeres hovedtrekk i planen knyttet til E18 

Vestkorridoren. Nummereringen i sitert tekst 

henviser til nummerering i NTP. 

Mål 

Innledningen i NTP synliggjør det sterke fokuset 

på målsetningene i Klimaforliket. Dette betyr at 

veksten i persontransport i storbyområdene skal 

tas med miljøvennlige transportformer som 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

1.1 Innledning 

Regjeringen vil utvikle et moderne og 

framtidsrettet transportsystem som gjør 

trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere. 

Dette vil bidra til å styrke næringslivets 

konkurransekraft, bedre bymiljø og regional 

utvikling. En robust infrastruktur med god 

standard vil også bedre trafikksikkerheten og 

gjøre at transportsystemet i størst mulig grad 

kan benyttes av alle. Videre vil regjeringen 

utvikle transportsystemet slik at de 

miljøskadelige virkningene av transport blir 

begrenset og bidrar til at Norge omstilles til et 

lavutslippssamfunn. Oppfølgingen av 

Klimaforliket har vært sentralt i arbeidet med 

stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 

2014–2023. 

Utfordringer i byområdene 

NTP har stort fokus på transport i byområdene, 

og varsler et økt fokus på miljøvennlig transport i 

byene. 

9 Byområdene – styrket innsats for 
kollektivtransport, syklister og fotgjengere 

9.5.1 Nye helhetlige bymiljøavtaler gir 

samordnet virkemiddelbruk 

I Klimaforliket er det bred politisk enighet om 

at i og omkring storbyområdene skal 

kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet 

ved fordeling av samferdselsmidlene. 

Regjeringen går inn for at det skal innføres 

helhetlige bymiljøavtaler. Disse avtalene skal 

inneholde mål og virkemidler som øker 

andelen reisende med kollektivtransport, 

sykkel og til fots, og tiltak som reduserer 

privatbilbruken. Miljømål skal særlig 

vektlegges og trafikksikkerheten skal bedres. 

9.5.1.1 Fra bypakker til helhetlige bymiljøavtaler 

Bypakker er et samlebegrep for den aktiviteten 

og transportpolitikken som inngår i en 

bompengeordning eller en ordning med lokal 

drivstoffavgift i et byområde. Fundamentet i 

ordningen er som regel et bompengeopplegg, 

og midler fra statlige og/eller lokale 

myndigheter. Dagens bypakker er ofte et 

samarbeid for å finansiere infrastruktur 

generelt og drift av kollektivtransport, samt 

andre aktuelle miljø-, framkommelighets- og 

trafikksikkerhetstiltak. De er tuftet på lokale 

vedtak og transportbehov. Staten går inn med 

midler på sitt ansvarsområde, og tilsvarende 

gjøres fra lokale myndigheters side. 

Med utgangspunkt i de eksisterende 

bypakkene vil staten ta initiativ overfor 

storbyområdene til forhandlinger om nye 

helhetlige bymiljøavtaler innenfor et felles 

rammeverk. 

Formuleringene om nye bymiljøavtaler medfører 

at også Oslopakke 3 etter hvert vil måtte 

omformes og tilpasses et nytt statlig rammeverk, 

en revisjon vil skje i 2016. 

9.5.4 Samordning av lokalt togtilbud og øvrig 
kollektivtransport 

I de største byområdene inngår lokaltogtilbudet 

som en del av den ordinære kollektivtransporten. 

Staten har ansvaret for lokaltogene, mens 

fylkeskommunene er kjøper og bestiller av den 

øvrige kollektivtransporten. Kollektivtransportens 

samlede konkurranseevne kan styrkes gjennom 

bedre samordning av togtilbudet med øvrig 
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kollektivtransport. Bedre samordning av tilbudet 

vil også bidra til bedre utnyttelse av eksisterende 

kapasitet og ressurser. 

9.5.5 Utvikling av knutepunkt  

Gode knutepunkt er en vesentlig del av et godt 

kollektivtransportsystem og viktige element i 

reisekjeden. Knutepunktenes viktigste funksjon er 

å gi tilgang til et sammenhengende kollektivnett 

med mulighet for sømløse og trygge reiser for 

kundene. Gjennom riktig utforming og god 

korrespondanse kortes den samlede reisetiden 

ned samtidig med at antall reiseforbindelser øker. 

Knutepunktene skal ivareta sikker og effektiv 

overgang mellom transportmidlene. Ved 

utformingen av knutepunktene skal universell 

utforming legges til grunn. Det skal være 

attraktivt å sykle og gå til knutepunktene. Videre 

bør det vurderes å legge til rette for 

innfartsparkering, særlig ved knutepunkt og 

jernbanestasjoner som ligger utenfor by- og 

tettstedssentra og hvor det ikke er god kollektiv 

tilbringertransport. Innfartsparkering er særlig 

godt egnet ved stasjoner og holdeplasser som 

ligger i nærheten av hovedveger med god 

framkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene 

i nærheten av store stasjoner og 

kollektivknutepunkt i byene og tettbygde 

områder bør først og fremst benyttes til bolig- og 

næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at 

det samlede transportbehovet blir minst mulig. 

Dette medfører samtidig reduserte negative 

miljøvirkninger for samfunnet.  

NTPs formuleringer om knutepunkt bygger sterkt 

oppunder målsetningene i planarbeidet for E18, 

hvor styrking av knutepunktet Asker stasjon står 

svært sentralt. Også tiltak for gående og syklende 

står sentralt i planarbeidet, gjennom utvikling av 

en sammenhengende hovedsykkelveg fra Asker 

mot Oslo. Dette er i tråd med sykkelstrategien: 

9.6 Regjeringens sykkelstrategi 

Regjeringen har som mål å øke sykkelandelen fra 

dagens 4 pst. til 8 pst. innen utgangen av 

planperioden ved å: 

 Sette av 8,2 mrd. kr inkl. kompensasjon for 

mva. (7 mrd. ekskl. kompensasjon for 

mva.) til tiltak for syklister og fotgjengere. 

 Etablere sammenhengende sykkelvegnett 

i byområder med statlige bidrag gjennom 

helhetlige bymiljøavtaler, bypakker og 

Belønningsordningen. 

9.9.4 Parkeringsrestriksjoner 

Parkeringsavgifter og tilgang til parkeringsplasser 

har stor betydning for bilbruken. 

Parkeringsbegrensning bør derfor i større grad 

brukes som trafikkregulerende virkemiddel. 

Gjennom plan- og bygningsloven kan 

kommunene regulere antall parkeringsplasser i 

nye planer. Offentlige virksomheter bør være et 

forbilde ved å ha et begrenset antall og 

avgiftsbelagte parkeringsplasser til sine ansatte 

der kollektivtilbudet er godt. 

Vurdering av parkeringsrestriksjoner er ikke en 

del av planarbeidet for E18, men noe kommunen 

må vurdere gjennom sin løpende planlegging. 

NTP varsler økt fokus på dette fra statlige 

myndigheter. 

9.11.1 Om utfordringene i Osloregionen spesielt, 

og Oslopakke 3 

NTP har en fyldig omtale av Oslopakke 3 og gir 

også føringer for den videre oppfølging av denne. 

Spesielt er det viktig å merke seg at Regjeringen 

legger stor vekt på at Klimameldingens 

målsetninger skal følges opp i det videre arbeidet 

med Oslopakke 3. 

Hovedmålet for Oslopakke 3 er i henhold til 

St.meld. nr. 17 (2008–2009) god 

framkommelighet for alle trafikantgrupper i 

hovedstadsregionen. Viktige delmål er å 

redusere rushtidsforsinkelsene (med 

prioritering av nærings- og kollektivtransport) 

og å øke framkommeligheten for gående og 

syklende. 

For å nå framkommelighetsmålene må 

biltrafikken begrenses og andelen av reiser 

med kollektiv, sykkel og til fots økes. Reduksjon 

av klimagassutslipp fra transport skal være en 

sentral premiss for videre arbeid med 



 Statens vegvesen Region øst 

 3 Gjeldende planer og retningslinjer 

 

123134-PLAN-RAP-007 Desember 2015 SIDE 39 

Oslopakke 3. I tillegg skal Oslopakke 3-

prosjektene bidra til å overholde lovfestede 

krav til luftforurensing, støy, universell 

utforming og redusere antall drepte og hardt 

skadde. 

Utover disse kravene skal det framtidige 

transportsystemet bidra til ønskelig by- og 

tettstedsutvikling, samt til å nå nasjonale mål 

om lokal miljøkvalitet. For å nå de 

overordnede målene, må prioriteringene i 

Oslopakke 3 samordnes med andre areal- og 

transportpolitiske virkemidler. Samordnet 

utvikling av arealbruk og transportsystem skal 

ifølge St.meld. nr. 17 (2008–2009) sikre en 

gradvis strukturell endring som bidrar til å 

redusere transportbehovet. Ifølge meldingen 

skal også samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

inngå i kriteriene for prioritering av tiltak. 

I det videre arbeidet med Oslopakke 3 

forutsetter regjeringen at Styringsgruppen for 

Oslopakke 3 i valg av prosjekt og tiltak legger 

til grunn målene som er vedtatt av Stortinget 

ved behandlingen av Klimameldingen. 

 

I omtalen av Revidert avtale for Oslopakke 3 er 

følgende punkter vurdert som særlig relevante 

for E18-planleggingen: 

I Revidert avtale foreslås det en egen 

finansieringsmodell for å realisere nye, store 

vegprosjekt som E18 Vestkorridoren og E6 

Manglerudprosjektet. 

….. 

Det er forutsatt nye bomsnitt for finansiering 

av E18 Vestkorridoren og E6 

Manglerudprosjektet, samt 20 pst. økte 

takster i eksisterende snitt. 

….. 

Gjennomførte transportanalyser viser at 

transportarbeidet med bil øker med litt mindre 

enn 30 pst. fram til 2030 i 

referansealternativet ….. det er nødvendig 

med supplerende virkemidler rettet mot 

kjøretøy og biltransport for å nå mål for 

klimautslipp og miljø i vegtrafikken. 

….. 

Samferdselsdepartementet forutsetter at de 

lokale Oslopakke 3-partene støtter 

klimaforliket vedtatt av Stortinget i juni 2012, 

og dermed stiller seg bak målet om at vekst i 

persontrafikken i Oslo og Akershus skal tas av 

kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette er et 

ambisiøst mål gitt prognosene for økt 

befolkningsvekst i hovedstadsregionen. 

Dersom dette målet skal nås, er det behov for 

en helhetlig strategi og plan for samordning av 

areal- og transportpolitikken i hovedstads-

regionen. Transportløsningene må legge til 

rette for by- og tettstedsutvikling som gjør det 

mulig å etablere store nye boligområder i nær 

tilknytning til kollektivknutepunkt. 

Samferdselsdepartementet forutsetter med 

andre ord at det gjøres videre revideringer av 

pakken for å bedre måloppnåelsen for 

klimautslipp og miljø. 

E18 Vestkorridoren 

Når det gjelder konkret omtale av E18 i 

Vestkorridoren, heter det i planens kapitler 9.11.1 

og 15.3.3.6 følgende: 

Regjeringen legger vekt på å følge opp de 

prioriteringer som er gjort lokalt i Oslopakke 3 

om å bygge ut E18 Vestkorridoren. For å møte 

økende transportetterspørsel, ivareta 

miljøhensyn og legge til rette for byutvikling, 

må E18 gjennom Asker og Bærum utvikles på 

en måte som først og fremst sikrer god 

framkommelighet for næringslivets 

transporter, kollektivtrafikk og gang- og 

sykkeltrafikk. Om lag 20 pst. av 

utbyggingskostnaden går til etablering av 

bussveg/kollektivfelt. I tillegg vil gang- og 

sykkeltrafikken langs og på tvers av 

Vestkorridoren få bedre forhold. 

….. 

E18 Lysaker – Ramstadsletta er starten på 

utbyggingen av E18 Vestkorridoren mellom 

Lysaker og Asker. Utbyggingen er nødvendig 

for å møte økt etterspørsel etter transport, 
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både kollektivtransport og næringstransport, 

samt for å legge til rette for byutvikling og 

ivareta miljøhensyn i Bærum og Asker. 

….. 

E18 gjennom Bærum er om lag 9 km lang og 

planlegges utbygd som gjennomgående 

seksfelts veg med høystandard 

bussveg/kollektivfelt og sykkelfelt langs E18. 

Store deler av strekningen vil ligge i tunnel. 

Strekningen kan bygges ut i to etapper med 

Lysaker – Ramstadsletta (4,5 km) som en 

naturlig første etappe og videre utbygging 

fram til Slependen som neste etappe. 

….. 

Det legges til grunn at prosjektet finansieres 

med statlig bidrag og bompenger fra 

Oslopakke 3 og fra nye bomstasjoner for 

etterskuddsinnkreving øremerket til de enkelte 

strekningene i Vestkorridoren. 

….. 

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget 

med nærmere omtale av prosjektet og forslag 

til finansieringsløsninger for E18 

Vestkorridoren 

3.1.2 Samordnet areal- og transportstrategi 
for Osloregionen, jan. 2008  

Det er et overordnet mål at Osloregionene skal 

være en konkurransedyktig og bærekraftig region 

i Europa.  Utbyggingsmønsteret må være 

arealeffektivt og basert på prinsipper om en 

flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet 

grønnstruktur. Transportsystemet skal knytte den 

flerkjernete regionen sammen, til resten av 

landet og til utlandet. Transportsystemet skal 

være effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig for alle og 

med lavest mulig behov for biltransport.  

Vekstkraften i Oslo skal benyttes til beste for hele 

regionen. Vekst i delregionene skal avlaste vekst i 

Oslo. Bolig og næringsutvikling skal primært 

knyttes til de viktigste transportaksene for jern-

bane og veg. Utbygging bør konsentreres til byer 

og tettsteder. De grønne korridorene mellom 

dem må opprettholdes.  

Det skal tilrettelegges for utvikling av en 

flerkjernet utvikling av Osloregionen med mest 

mulig selvstendige byer og tettsteder med 

bosteder, arbeidsplasser, handel, service og 

kulturaktiviteter i urbane sentra.  Utbyggingen 

skal ta utgangspunkt i raske, skinnegående 

kollektivmidler med stor kapasitet, samt et godt 

vegsystem med god fremkommelighet for 

kollektivtrafikken (7). Strategien er under revisjon 

og arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2015. 

3.1.3 Areal- og transportplan for Oslo og 
Akershus.  

Regjeringen har gått inn for å møte 

styringsutfordringene i hovedstadsregionen 

gjennom et samarbeid mellom Oslo og Akershus 

om en felles regional areal- og transportplan. 

Oppgaven ble gitt i Ot.prop. nr. 10 2008/9 Om lov 

om endringer i forvaltningsloven m.v.  

Felles mål 

 Osloregionen skal være en 

konkurransedyktig og bærekraftig region i 

Europa 

 Utbyggingsmønsteret skal være 

arealeffektivt basert på prinsippet om 

flerkjernet utvikling og bevaring av 

overordnet grønnstruktur 

 Transportsystemet skal på en rasjonell 

måte knytte den flerkjernete regionen 

sammen, til resten av landet og til 

utlandet. 

 Transportsystemet skal være effektivt, 

miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle 

og med lavest mulig behov for biltransport 

Planen er en videreutvikling av dagens 

senterstruktur.  En går inn for sterkere 

konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til 

noen prioriterte vekstområder, og en tilsvarende 

begrensning i spredt utbygging. Blant prioriterte 

vekstområder ligger bl.a. bybåndet Oslo – Asker.  

For å få levende byer med god bokvalitet må 

stedene utvikles med flerfunksjonalitet og 

kvalitet, høy arealutnyttelse og gode bomiljø med 

gangavstand til funksjonene. Fotgjengere, 

syklister og gode knutepunkt til kollektivtransport 



 Statens vegvesen Region øst 

 3 Gjeldende planer og retningslinjer 

 

123134-PLAN-RAP-007 Desember 2015 SIDE 41 

må prioriteres, samtidig som sentrum bør være 

tilgjengelig med bil.  

Det må bli en sterkere prioritering av både vekst 

og vern.  

Veksten i kollektivtransporten må øke. Det er 

behov for økt kapasitet, fremkommelighet og 

drift/vedlikehold/reinvesteringer.  

Utnyttelse av vegarealene må bli mer effektivt. 

Kollektiv, sykkel og gange må prioriteres bedre. 

Næringstrafikken må sikres plass i vegnettet. 

Jernbanetilknyttede godsterminaler må utredes 

for å avlaste vegnettet inn mot Oslo.  

3.2 Kommunale planer 

3.2.1 Kommuneplan 2014-2026  

Arealstrategi 

Utbygging av Asker skal baseres på prinsippene 

for samordnet areal- og transportplanlegging, 

med vekt på en knutepunktutvikling rundt 

eksisterende kollektive transporttilbud. 

Utvikling av Asker skal baseres på den 

eksisterende senterstrukturen kommunesenter 

Asker sentrum, kommunens fire lokalsentra 

(Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark) og 

kommunens 17 nærsentre. 

Utvikling av Asker skal tilpasses kommunens 

kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur, med 

et særlig fokus på transportkapasiteten og 

skolekapasiteten. 

Utvikling av Asker skal sikre kommunens grønne 

profil og historisk forankring, gjennom bevaring 

av landbruk, landskap, naturkvaliteter og 

kulturmiljøer.  

Utbyggingsmønster 

Asker skal utvikles i tråd med regionale planer for 

Osloregionen med basis i etablerte 

jernbanestasjoner og tettsteder.  

Kommunesenteret 

Asker sentrum skal utvikles som et bymessig 

midtpunkt med gode kollektivforbindelser og et 

variert service- og kundetilbud. I sentrumskjernen 

reserveres arealer for arbeids- og kundeintensive 

virksomheter (8). Her ligger den skinnegående 

infrastrukturen allerede godt til rette for videre 

stedsutvikling.  

Kommunens visjoner for sentrumsutvikling 

forutsetter at E18 legges i tunnel forbi sentrum.  

Askerbyen mellom Hagaløkka og Høn vil gi plass 

for mange nye leiligheter.  Uten tunnel reduseres 

leilighetstallet. Miljøkvaliteten i flere etablerte 

boligområder blir også dårligere.  

Nye boligområder skal bygges ut med 

gangavstand til jernbanestasjonen. Områdene 

skal bygges ut tett, men brytes opp av grønne 

korridorer. Mellom områdene skal det etableres 

attraktive gang- og sykkelforbindelser. 

Miljøvennlig transport 

Det må avklares langsiktige løsninger på 

hovedvegsystemet slik at tettsteder og 

boligområder gradvis kan få et bedre miljø og 

varig støyskjerming.  

Kollektivknutepunktet Asker må utvikles med 

matebusser og innfartsparkering. Gang- og 

sykkelveinett må utvikles langs hovedveger og inn 

mot sentrene. 
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Det nye dobbeltsporet på jernbanen som er 

bygget ut er det tiltaket som gir den største 

økningen i transportkapasitet på strekningen 

Asker – Oslo fram mot 2030.  

Mer av transporten må over på gang/sykkel og 

tog/buss. Køproblemene på E18 forplanter seg 

inn på lokalvegnettet og gir dårlig 

fremkommelighet for både biler og busser.  

Boligbygging 

Askerbyen forutsettes utviklet som en båndby 

langs jernbanen, konsentrert om de tre 

stasjonsområdene Høn, Asker og Bondivann.  De 

neste 10 årene vil mye av veksten skje i aksen 

mellom sentrum og Bondibrua. Det er mulig å 

bygge ca. 1000 boliger uten å ta stilling til 

fremtidig løsning for E18. Ved Høn Landås er det 

også mulig å bygge rundet 1200 nye boliger 

uavhengig av ny E18.  Alle nye boligfelt knyttes til 

tettsteder som ønskes utviklet. I tillegg er det 

laget fortettingsstrategi med retningslinjer for 

fortetting i etablerte boligområder. Det legges 

opp til en middels boligvekst inntil trafikk-

situasjonen på overordnet vegsystem er avklart 

med 350 boliger/år.  

  

 

Figur 3-1: Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Asker. 2014-2026 
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3.2.2 Langsiktig areal- og transportstrategi i 
Asker kommune (vedtatt 5.2.2006) 

Den langsiktige areal- og transportstrategien i 

Asker fokuserer på fem kritiske faktorer for 

utvikling av Askersamfunnet fram mot 2030 (9): 

 Tettstedsutvikling 

 Natur, landbruk og friluftsliv 

 Boliger og bomiljøer 

 Transportsystem 

 Næringsliv og lokalisering av 

arbeidsplasser 

Strategien fastsetter prinsippet om en steds- og 

knutepunktsutvikling basert på det kollektive 

transportsystemet, samt sikring av viktige deler 

av grønnstrukturen i Asker.   

3.2.3 Kommunedelplan Holmen – Slependen  

Kommunedelplan for Holmen ble vedtatt 29. 

januar 2013 og er senere implementert i 

kommuneplanen for perioden 2014-2026. Planen 

har som visjon og mål (10): 

 Å gjøre Holmen til en attraktiv møteplass 

 Boligområdene skal være gode å bo i for 

alle 

 Næringslivet skal ha utviklingsmuligheter 

 Transportsystemet skal være miljøvennlig 

 Grønnstrukturen skal være 

sammenhengende 

 Strandsonen skal være tilgjengelig 

Holmen skal utvikles som lokalsenter for 

befolkningen i de nordøstre delene av Asker. 

Eksisterende Slemmestadvei forutsettes endret til 

en avlastet lokal gate med fire kjørefelt, hvorav to 

er for kollektivtrafikk. Kryss skal være i plan. 

Vegnettet skal utvikles med vekt på fotgjenger- 

og sykkeltrafikk. Parkering skal begrenses.  

Eksisterende kjøpesenter sør for Slemmestad-

veien kan videreutvikles. Bro og anlegg nord for 

vegen skal vekk. Det kan etableres nytt senter i 

felt 5S øst for Slemmestad-veien. I krysset mellom 

Slemmestadveien og E18 kan det etableres 

plasskrevende varehandel. Utvikling av Holmen 

som lokalsenter forutsetter at gjennomfarts-

trafikken som i dag følger Slemmestadveien 

gjennom området blir borte eller reduseres 

vesentlig. Kommunedelplanen omfatter 

imidlertid ikke ny trasè for eventuell avlastnings-

veg. Planen legger opp til at Billingstad-sletta 

fortsatt skal være et næringsområde, men det 

åpnes for utbygging og transformasjon til boliger 

på Billingstadsletta vest.  

 

Figur 3-2 Del av kommunedelplanen for Holmen-Slependen. Planen baserer seg på at Slemmestadveien 

legges om og utenfor dagens trasè ved Holmensenteret. 
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3.2.4 Sykkelstrategi for Asker kommune, jan. 
2009 

Asker kommune har vedtatt en sykkelstrategi for 

perioden 2008-2029 (11). Hensikten med 

strategien er å gjøre det tryggere og mer 

attraktivt å sykle.  Flere mennesker over på sykkel 

betyr bedre miljø, bedre helse og dermed en 

samfunnsnyttig gevinst.  

Hovedsykkelvegnettet skal følge de viktigste 

vegene i og gjennom kommunen. Trasèene bør 

ha nær tilknytning til store konsentrasjoner av 

boliger og arbeidsplasser, studiesteder og 

kollektivknutepunkt. Sykkeltrasèene må 

oppfattes som naturlige vegvalg, være sammen-

hengende og ikke vesentlig brattere eller mer 

svingete enn kjørevegen.  Hovedsykkelvegen skal 

primært dekke transportsyklistens behov til og fra 

arbeid og studiested.  I spredt utbygde områder 

og middels tett utbygde områder med høy trafikk 

bør det bygges sykkelveg med fortau. En kan 

legge opp til blandet trafikk ved lave fartsgrenser 

og i tette bystrøk. I Asker sentrum er det viktig å 

styrke sykkelforbindelsen til omkringliggende 

områder som Undelstad, Risenga, Bleiker, 

Borgen, Drengsrud, Brendsrud, Vøyen, Sem, 

Jansløkka, Høn og Vakås.  Sykkelveg langs 

jernbanen mellom Heggedal og Asker er lansert 

som et supplement til strategien i forbindelse 

med kommuneplanen.  

 

Figur 3-3: Utsnitt av sykkelkart for Asker. Strategien forutsetter utredning av en sykkelvegtrasè langs 

E18.  
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Sykkelhotell på Asker torg er under planlegging, 

og skal ferdigstilles våren 2016. Anlegget vil gi 

plass for 380 sykler.  

3.2.5 Energi og klimaplan 2010-20 

Asker kommune har gjennom arbeidet med 

energi- og klimaplanen skaffet seg en god oversikt 

over utslipp av klimagasser og energiforbruk til 

ulike formål i kommunen. I 2007 ble det sluppet 

ut 200.000 tonn CO2-ekvivalenter i Asker. Av disse 

stammer opp mot 120.000 tonn fra vegtrafikk. I 

planen foreslås at Asker kommune innen 2020 

skal ha redusert klimagassutslipp og energi-

forbruk med 20 % i forhold til 1990-nivået (12).  

Miljøvennlig transport er et av 

hovedsatsingsområdene i kommuneplanen. En 

forutsetning for god tettstedsutvikling er at 

ønsket infrastrukturen er på plass. Det betyr god 

infrastruktur for kollektivtransport, sykkel og 

gange. Overordnete myndigheter må ta en stor 

del av ansvaret for denne utviklingen.  

I planen legges det opp til delmål som bl.a. 

omfatter: 

 Kommunen skal bruke samfunnsplanlegging 

til å redusere klimaskadelig transport. 

 Kommunen skal arbeide for en infrastruktur 

som fremmer alternativer til bilbruk. 

 Kommunen skal fremme transport med 

sykkel og til fots. 

3.2.6 Lokale planer for bolig og 
næringsutvikling i Asker  

Vedtatte utbyggingsplaner vil i vekslende grad 

prege Asker sentrum i fremtiden.  Alle prosjekt-

ene omfatter imidlertid konsentrert bebyggelse i 

boligblokker og næringsbygg.  Noen av prosjekt-

ene er under bygging, andre er fortsatt på 

planstadiet. 

Føyka – Elvely 

Føyka-Elvely omfatter 111 000 m2 bymessig 

utbygging med 600 enheter samt nærings-bygg, 

fotballstadion, handel og service. Regulerings-

vedtak forventes i 2016. 

Høn og Landåsjordet 

Asker kommune og Selvaag bygg ønsker å bygge 

1200 leiligheter i blokker og rekkehus. 

Reguleringsvedtak forventes i 2016.  

Kraglund 

Delvis utbygd næringsområde (60 % utbygd) med 

totalt planlagt 50.000 m2 kontorlokaler like ved 

Asker stasjon. Første byggetrinn for 

oljeserviceselskapet Aibel har plass til 1000 

personer og 300 parkeringsplasser. Byggetrinn to 

er under planlegging med 830 arbeidsplasser og 

200 parkeringsplasser.  

 

Figur 3-4: Kraglund byggetrinn 2 

Drengsrudbekken 

Planlagte næringsbygg vest for Asker sentrum, 

totalt 31.000 m2, 1. byggetrinn sto ferdig 2013.  

Byggetrinn to er under planlegging med 1000 

arbeidsplasser og 125 parkeringsplasser. 

 

Figur 3-5: Næringsbygg ved Drengsrud 
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Alfheim 

Nytt sentrumskvartal med arbeidsplasser, 30 

leiligheter, handels- og servicearealer.  Totalt ca. 

30.000 m2.  

Holmen 

Sentrumsutvikling med ca. 500 boliger, næring, 

handel og service. Reguleringsplan er ikke 

igangsatt. 

Nesbru 

Næring og ca. 200 boliger. Reguleringsplan er ikke 

påbegynt. 

Bondi og Borgenområdet 

Kommuneplanen tilrettelegger for 300 boliger i 

gangavstand til Bondivann og Asker stasjon. 70 

boliger er regulert. 

Billingstadsletta vest 

I tråd med vedtatt kommunedelplan for Holmen 

Slependen arbeides det med planer for utvikling 

av bolig og næring på Billingstadsletta vest med 

1400 nye boenheter (konvertering kontor/ 

industri). Planene omfatter transformasjon av 

eksisterende næringsarealer ved Berger.  
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4 Regionale virkninger 

4.1 Metode 

4.1.1 Grunnlag for vurderinger 

Håndbok V712 Konsekvensanalyser beskriver 

ingen metodikk for utredning av dette temaet. En 

har derfor tatt utgangspunkt i de føringene som 

planprogrammet legger opp til, og vurdert 

alternativene på bakgrunn av vedtatte 

regionalpolitiske mål for Osloregionene og E18-

prosjektet. I oppsummeringen er det brukt 

graderingen  mindre god – middels god – god. 

4.1.2 Planprogrammet 

Planprogrammet spesifiserer følgende om 

regionale virkninger: 

Temaet er knyttet til regionalpolitiske 

målsettinger om bosetting, trivsel, 

sysselsetting og næringslivets 

rammebetingelser. Influensområdet skal 

vurderes bredt, og kommunale og 

fylkeskommunale målsettinger om 

næringsutvikling, arbeidsmarked og bosetting 

skal belyses. Prinsippenes konsekvenser med 

hensyn til disse målsettingene skal vurderes og 

beskrives.  

4.1.3 Regionalpolitiske målsetninger 

Det er utviklet og vedtatt en rekke 

regionalpolitiske målsetninger for hvordan 

områdene rundt Oslo bør utvikle seg i framtida. 

Målene er knyttet til: 

 Bosetting og næringsutvikling i en stor 

region som sees som ett felles 

arbeidsmarked.  

 Osloregionen skal utvikles som en 

flerkjernet struktur der 

sentrumsdannelsene skal konsentreres 

rundt kollektivknutepunkt for banegående 

kollektivtransport.  

 Transport og fremkommelighet for ulike 

grupper er nøkkelfaktorer i en slik 

byregion.  

Regionalpolitisk er målsettinger for utbygging av 

E18 å: 

 Utvikle et moderne og framtidsrettet 

transportsystem som gjør 

trafikkavviklingen enklere, raskere og 

sikrere. 

 Utvikle transportsystemet slik at de 

miljøskadelige virkningene av transport 

blir begrenset og bidrar til at Norge 

omstilles til et lavutslippssamfunn. 

I avsnittet kommenteres Askers rolle i den 

flerkjernete regionen, og transportsystemene 

gjennom kommunen i et slikt fremtidsperspektiv.  

4.2 Vurdering av regionale virkninger 

Asker er en del av den voksende storbyregionen 

rundt Oslo. Området er hurtigvoksende, og det 

forventes en vekst på nærmere 30 % fram mot år 

2030. Samlet antall daglige personreiser 

forventes å øke fra 2,35 til 3,2 mill. fra 2011 til 

2030 (13). Dagens vegsystem er sprengt, og en 

utvikling uten større tiltak for å endre 

transportmønsteret vil gi store økninger i reisetid. 

Rushtid strekker seg i dag over perioder på tre 

timer både morgen og ettermiddag. En ytterligere 

økning av biltrafikken vil kunne gi en nesten 

sammenhengende køsituasjon.   

4.2.1 Næringslivstransporter 

For næringslivet gir forsinkelsene store tap ved 

økt transporttid, forsinkete leveranser og dårlig 

forutsigbarhet. Asker kommune har fått 

utarbeidet en rapport der en anslår næringslivets 

kostnader på forsinkelser i Vestkorridoren til et 

sted mellom 670 og 1000 mill. i året. (2) 

Transportøkonomisk institutt ser for seg at 

godstrafikken i regionen vil øke mer enn 

befolkningsveksten, og forsinkelseskostnadene 

kan i et slikt perspektiv mer enn dobles. E18 vest 

for Oslo samler trafikk fra sør, vest og nord inn 

mot hovedstaden, og transporteffektivitet på 

strekningen vil være viktig for næringslivet også 

utenfor regionen. Mangel på alternative 

transportruter gjør strekningen sårbar.  
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En utbygging av E18 vil gi europavegen bedre 

kapasitet, noe som kan bedre nærings-

transportenes forutsigbarhet og framførings-

hastighet. En må imidlertid ta i bruk ulike 

virkemidler for å hindre at den nye kapasiteten 

fylles opp med privatbiler. Finansiering av 

veganlegget skal baseres på bompenger, og 

bompengesatsene vil være et viktig 

trafikkregulerende tiltak. Restriksjoner på 

parkering og begrensninger i tilgang på 

parkeringsplasser vil også være med på å avgjøre 

hvordan fremtidens transportmønster blir. 

4.2.2 Askers rolle i et regionalt perspektiv 

Utbygging i regionen skal basere seg på en 

flerkjernet utvikling med befolkningsvekst knyttet 

til kommunesentra og tettsteder langs 

banegående kollektivnett. I Asker kommune vil 

veksten i arbeidsplasser konsentreres primært 

om Asker sentrum og Holmen -  Slependen, mens 

befolkningsveksten skal fordele seg langs 

banestrekningen Bondivann – Asker – Høn. Bedre 

kommunikasjon mellom bane og buss, bedre 

fremkommelighet for buss og hyppigere 

busstilbud skal gjøre alternativ transport til 

privatbil mer attraktivt.  Det er ønskelig at flest 

mulig skal kunne nå banestasjonene med sykkel 

eller til fots. Utvikling av knutepunktene gir større 

mulighet for bruk av kollektivtransport også til 

reisemål utenfor regionen.  Utbygging av 

Vestkorridoren er en forutsetning for utvikling av 

den flerkjernete byen vest for Oslo. Framtidsbyen 

baseres på at befolkningen er mobil i hele 

arbeidsmarkeds-regionen, og at næringslivet har 

effektive transportsystem innen og gjennom 

regionen.  Den flerkjernete byregionen skal være 

arealeffektiv, og målet er at flest mulig skal kunne 

transportere seg mellom hjem og arbeidsplass 

med offentlige kommunikasjonsmiddel, på sykkel 

eller til fots. Privatbilens andel av person-

transportene må reduseres og frigi plass på 

 

Figur 4-1: Asker stasjons betydning som knutepunkt øker med det forsterkede togtilbudet i Ruteplan 2014 



 Statens vegvesen Region øst 

 4 Regionale virkninger 

 

123134-PLAN-RAP-007 Desember 2015 SIDE 49 

vegnettet til næringstrafikken. Avstand mellom 

bolig, arbeidsplass og kollektivknutepunkt blir 

avgjørende for å få redusert privatbilbruken.  En 

utvikling med satsing på knutepunktene rundt 

jernbanestasjonene gjør arealer nær stasjonene 

attraktive for nærings- og boligutbygging.  I Asker 

er det anbefalt at E18 legges i tunnel forbi 

sentrum. Flytting av vegen kan frigi arealer for 

utbygging og gi bedre miljø med redusert støy og 

utslipp fra trafikken. Sentrumsarealer som i dag 

er lite egnet til opphold kan dermed bli gode 

boligområder.  Hele sentrumsområdet i Asker og 

ved Holmen vil med redusert miljøbelastning 

kunne utvikle seg til å bli mer attraktive handels- 

og aktivitetssentra. Dette vil gjøre Asker bedre 

rustet til å ta sin del av befolkningsveksten i 

Osloregionen. E18 i tunnel forbi Asker sentrum 

åpner for en videre bymessig utvikling rundt den 

skinnegående infrastrukturen basert på tre 

jernbanestasjoner. 

I området mellom Høn og Slependen er dagens 

boligområder nær E18 utsatt for støy. Ved å legge 

deler av E18-strekningen i tunnel og ta i bruk 

eksisterende trase til samleveg vil negative 

effekter av vegen reduseres. Dette gir mulighet 

for utvikling og fortetting i E18-nære 

boligområder mellom Holmenkrysset og Nesbru. 

Holmen har et stort potensial for transformasjon 

og boligbygging med større tetthet. Ved å få 

Slemmestadveien vekk fra sentrumsområdet, og 

legge restriksjoner på gjennomfartstrafikk mot 

Billingstadsletta, vil Holmen kunne utvikles til et 

senter med gode kommunikasjoner via egen 

bussveg. Holmen kan bli svært attraktivt med kort 

avstand til store arbeidsplasskonsentrasjoner i 

sentrum og ved Billingstadsletta. 

4.2.3 Regionale virkninger for miljøvennlig 
transport 

En utbygging av E18 legger opp til egen bussveg 

fra Drengsrud til Lysaker. Knutepunktene ved 

stasjonene Asker og Lysaker rustes kraftig opp 

med forsterket terminalkapasitet. Banegående 

transport skal suppleres med et effektivt 

busstilbud med hyppige avganger. Økt 

fremkommelighet for kollektivtransporten gjør 

bruk av buss vesentlig mer attraktivt, både inn 

mot stasjonsområdene i Asker og videre inn mot 

Oslo sentrum. Egne kollektivfelt på lokalvegnettet 

sikrer at bussene kommer raskere frem, og flere 

vil velge å kjøre kollektivt. Dette vil samlet sett gi 

en betydelig styrking av kollektivtransportens 

rammebetingelser i Vestkorridoren, noe som kan 

gjøre kollektivtrafikken mer konkurransedyktig 

også utover selve korridoren.  

 

Figur 4-2 I dag har kollektivterminalen ved Asker 

stasjon for liten kapasitet til å ta en stor økning i 

busstrafikken 

 

En egen bussveg vil være en høystandard trasè 

med effektive holdeplasser som muliggjør rask 

busstransport. En må forvente at bussvegen vil ha 

en strukturerende effekt på arealbruk langs 

banen. Hyppige bussavganger, stabilt tilbud og 

effektiv transport vil gjøre buss mer attraktivt, 

spesielt for reiser innen Asker og Bærum. En kan 

forvente at utbyggere vil legge vekt på nærhet til 

holdeplasser langs vegen både ved lokalisering av 

boliger og nye arbeidsplasser.  

I et langsiktig perspektiv er det også viktig å legge 

til rette for et kapasitetssterkt busstilbud for å 

supplere jernbanetilbudet i korridoren. Etter at 

ruteplan 2014 er implementert ligger det bare en 
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begrenset kapasitetsreserve i dagens 

jernbanenett inntil utbyggingen av Oslonavet er 

fullført. Skal man nå målet om å ta trafikkveksten 

med miljøvennlige transportmidler, må jernbanen 

suppleres både med et effektivt tilbringersystem 

og med bussruter langs E18-korridoren. 

På samme strekning planlegges det også en 

gjennomgående sykkelveg med høy standard. 

Dette vil gi en meget stor bedring i tilbudet for 

transportsyklister, og bidra til økt sykkelandel, 

ikke minst for arbeidsreiser i korridoren. 

De regionale virkningene er oppsummert i tabell 

4-1.  En har benyttet en skala mindre god – 

middels god – god. 

Ut fra målene som er satt for utbyggingen av E18 

kommenteres måloppnåelsen på skalaen.  

 Utvikle et moderne og framtidsrettet 

transportsystem som gjør trafikkavviklingen 

enklere, raskere og sikrere. 

 Utvikle transportsystemet slik at de 

miljøskadelige virkningene av transport blir 

begrenset og bidrar til at Norge omstilles til et 

lavutslippssamfunn. 

E18-planene legger opp til god fremkommelighet 

for buss og sykkel, men også med høy kapasitet 

for bil.  Veganlegget vil fortsatt være en tung 

barriere gjennom store deler av Asker. Dette gir 

middels god på måloppnåelse for parsell 1 for alle 

alternativ sett i regional sammenheng.  

I parsell 2 vil trafikkbelastningen bli vesentlig 

redusert i de viktigste utbyggings- og 

boligsonene, og parsell 2 har fått høyere score.  

 

 

 

Figur 4-3 Veganleggene er tunge barrierer i Asker sentrum 

Tabell 4-1: Sammenstilling av regionale virkninger for de ulike alternativene på parsell 1 og 2 

Måloppnåelse Alt. 1.A-3.A Alt. 1.A-3.B Alt.1.B-3.C 

Samsvar med mål i regionale planer Middels god Middels god Middels god 

Måloppnåelse Alt.1.B-3.A Alt 2.A Alt. 2.B 

Samsvar med mål i regionale planer Middels god God God 
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5 Lokale virkninger Asker sentrum 

5.1 Metode 

I henhold til det vedtatte planprogrammet skal en 

vurdere de ulike alternativenes betydning for 

lokal tilgjengelighet, barrierevirkning mellom 

områder som kunne/burde hatt en sammenheng, 

arealer med endret bruksmulighet og endret 

utviklingspotensial skal vurderes og avbøtende 

tiltak beskrives. 

Prosjekt E18 i sentrale Asker er i første rekke et 

miljøprosjekt der hovedfokus er satt på å minske 

trafikkens negative påvirkning på samfunns-

utviklingen.  

Ved gjennomgang av de ulike planalternativene 

har en vurdert konsekvensen av planforslagene i 

forhold til sentrale målsettinger for prosjektet. De 

viktigste målsettingene er: 

 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 

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

kollektivtilbud. 

 Ny E18 og nye lokalveier skal i størst mulig 

grad redusere støy, forurensning og 

barriereeffekter som er skapt av veitrafikk.  

 Krav til god beredskap ved et stengt 

hovedvegnett skal oppfylles. 

 

Målene kan gi inntrykk av at alle trafikant-

gruppers ønsker skal tilfredsstilles i prosjektet. 

Det er imidlertid en klar forutsetning for å lykkes 

med transportstrategien i Vest-korridoren at en 

vesentlig del av person-transporten knyttet til 

jobbpendling flyttes fra privatbil til buss, sykkel, 

gange og bane. Det er et hovedmål å redusere 

den totale mengden personbiler som trafikkerer 

både E18 og lokalvegnettet. Vegplanene 

prioriterer kollektivtrafikktraséer, sykkelveger og 

fotgjengernett mellom boligkonsentrasjoner og 

kollektivknutepunkt ved buss- og jernbane-

terminal. Det vil ikke være mulig å legge til rette 

for at alle som ønsker det skal kunne ta bil fra 

huset sitt til Asker stasjon for der å gå over på 

toget.  Samtidig ønsker en at det skal være god 

tilgjengelighet for næringsdrivende i sentrum og 

deres kunder; også med privatbil.  

5.1.1 Avgrensning 

Asker er et navn som omfatter både kommunen 

og tettstedet.  I en videre vurdering av 

konsekvenser av en ny trasé for E18 legges 

vesentlig vekt på utviklingen av tettstedet Asker.  

Prosjektet er på denne vegstrekningen i hovedsak 

et byutviklings- og miljøprosjekt som har stor 

betydning for barriereeffekt, støy og luftkvalitet.  

Planforslaget påvirker også eksisterende 

bebyggelse langs europavegen på begge sider av 

sentrumsområdet, og det får betydning for 

utvikling av Holmen.  

Et kart over Asker viser store, sammenhengende 

bebygde områder som krysses av E18.  Hva som 

defineres som tettstedet Asker er det ikke lett å 

lese fra kartbildet. Kommunens sentrumskart er 

avgrenset til handels- og servicesenteret nord for 

E18. I folks bevissthet er det et større område 

som oppfattes som sentrum. Kommuneplanen for 

perioden 2014 – 2026 angir avgrensning av 

sentrumsområdet. Avgrensning av kommune-

delplan for Asker sentrum er også vist. –

Kommunedelplanen for E18 gjennom Asker er 

betydelig større og omfatter Høn, Asker sentrum, 

Drengsrud, Borgen og Bondi.  
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En avgrensning kan settes ut fra en visuell 

vurdering av sammenheng og enhet. Asker 

sentrum ligger omgitt av markerte terrengformer, 

og kan avgrenses som rommet innenfor 

høydedragene. 

En annen innfallsvinkel kan være å se på avstand i 

luftlinje eller langs offentlig veg/gang-sykkelveg til 

et definert sentrumspunkt.  I denne 

plansammenhengen vil kollektivknutepunktet 

jernbanestasjonen være et naturlig valg av 

sentrumspunkt.  

Viktige mål med prosjektet er å utvikle 

kollektivknutepunktet og redusere 

transportarbeidet med privatbil. For å oppnå 

dette er avstand til kollektivtransport av 

avgjørende betydning. Et annet viktig mål er å 

utvikle Asker som service- og handelssenter. Et 

velfungerende handelssenter må være kompakt. 

Med Asker kollektivterminal som utgangspunkt 

kan en trekke opp 3 sirkler med radius 250, 500 

og 1000 m (fig. 5.2). Den minste sirkelen omfatter 

handels/bysenteret Asker, den midterste 

arbeidsplasskonsentrasjonen Asker, og den 

største vil samsvare godt med avgrensningen av 

tettstedet Asker med gangavstand til 

kollektivknutepunktet. Hovedknutepunktet Asker 

stasjon suppleres av lokaltogstasjonene Høn i 

nordøst og Bondivann i sør. Dette gir et godt 

grunnlag for utvikling av båndbyen langs 

jernbanen.  

Asker kommuneplan definerer følgende som 

gangavstand: 1000 m fra Asker stasjon, 800 m fra 

Høn og Bondivann stasjoner. Regional plan for 

Oslo og Akershus operer med en gangavstand på 

2000 m til Asker stasjon. 

 

Figur 5-1: Asker kommunes sentrumskart viser et kompakt og effektivt senter ved kollektivknutepunktet 

Asker stasjon 
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5.1.2 Byutvikling og kvalitet 

En by er en sammensatt struktur med bebyggelse 

for ulike formål, infrastruktur og 

rekreasjonsarealer.  Målsettingen om å bygge 

tettere stiller store krav til kvalitet i utbygging. Et 

viktig overordnet grep er å velge ut hvilke arealer 

som ikke skal/bør bygges ut før en begynner 

planleggingen av intern infrastruktur og 

bebyggelse. 

I Osloregionen er det store, sammenhengende 

grønne områder som krysser kommune- og 

fylkesgrenser. Det dreier seg om jordbruks-

områder, skogområder og kystområder. 

Grønnstrukturen har en flerfunksjonell rolle som 

landskapsrom, som rekreasjonsområder for store 

befolkningskonsentrasjoner, som områder for 

biologisk mangfold og som trekkveier for vilt. 

Landbruksarealene er med på å sikre 

matforsyningen, og vegetasjonsområdene 

påvirker lokalklimaet.  De store, sammenheng-

ende grøntdragene sør og nord for Asker brytes 

av tunge barrierer som veg, jernbane og 

tettbebyggelse langs E18-korridoren.  Utvidelse 

av kommunesenteret og bybåndet langs 

jernbanen vil forsterke denne barrierevirkningen. 

E18 i tunnel forbi Asker gir mulighet for 

etablering av nye grønne korridorer gjennom 

sentrumsområdet. De to vassdragene Askerelva 

og Drengsrudbekken er sentrale element som vil 
 

Figur 5-2: Handelssenteret Asker 250 m – arbeidsplasskonsentrasjonen Asker 500 m –  

fotgjengerbasert tettsted Asker 1000 m 
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være retningsgivende for valg av områder og 

opparbeidelse av grøntdrag.  Bredden på 

grøntdragene vil være avgjørende for områdenes 

framtidige betydning i byutviklingen både ut fra 

estetikk, bruksmulighet i rekreasjons-

sammenheng og for naturkvaliteter.   

En planlagt fortetting og befolkningsvekst i 

sentrum gir behov for utbygging av skoler, 

barnehager og idrettsanlegg. Det vil være 

avgjørende for fremtidig bokvalitet at det settes 

av tilstrekkelig areal til slike formål innenfor 

akseptable gangavstander fra boligen. Behovet 

for sambruk mellom ulike grupper og 

institusjoner vil øke samtidig som presset på 

utbyggingsarealene øker.   

De frigitte arealene som åpner for ny bebyggelse 

kan ikke umiddelbart ses som rene bygge-

områder.  Tett boligbebyggelse stiller krav om 

byparker og større sammenhengende grønne 

arealer som rekreasjonsarealer for byboerne.  For 

å sikre at arealene er store nok og egnet til 

formålet er det behov for overordnete planer. 

Dette sikres gjennom kommunedelplan for Asker 

sentrum. Arbeidet med denne skal starte i 2016.  

Det blir trolig behov for ulempes- og utgifts-

fordeling mellom flere grunneiere ved bruk av 

privatrettslige avtaler eller urbant jordskifte ved 

realisering av planer.   

I de etterfølgende vurderingene opereres med 

bruttoarealer. Det er viktig at dette ikke skaper 

forventninger hos grunneierne om 100 % 

utnyttelse av arealene som byggeområder. 

5.1.3 Arealregnskap 

Det er gjort vurderinger av hvor store arealer som 

blir tilgjengelig for utbygging/transformasjon ved 

 

Figur 5-3: Et bysentrum med store befolkningskonsentrasjoner trenger gode og romslige grønne arealer. 

Askerelva er kjernen i det viktigste grøntdraget gjennom sentrum, og bredden på den grønne sonen er 

viktig for områdets visuelle kvalitet og bruksmuligheter.  
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de ulike alternativene. Vurderingene bygger på 

følgende: 

 E18: Fra midtlinje veg til byggeformål = 30 m 

 Hovedsamleveg: Fra midtlinje veg til 

byggeformål  = 15 m i tunge kryssområder og 

utenfor sentrum, 6 m langs vegstrekning i 

sentrum 

 Lokal veg i sentrum, kollektivgate, sykkelveg: 

Fra midtlinje veg til byggeformål = 6 m   

Byggegrenser fastlegges gjennom regulerings-

planer. Bebyggelsen kan plasseres lenger unna 

vegen. Arealene nærmest vegen kan benyttes til 

atkomst, parkering, uteanlegg mm. 

Vurderinger av hvilke øvrige arealer som bør 

gjennomgå en transformasjon er ikke gjort.  

5.2 0-alternativet.  Asker sentrum i dag.  

Asker sentrum har en markert sentrumskjerne 

som ligger inn mot nordsiden av E18. Midt i 

sentrum ligger jernbanestasjonen i dagen. 

Handelssenteret grenser inn mot stasjons-

området, og danner en tett sentrumsstruktur i 

bunnen av landskapsrommet. Den tette 

sentrumskjernen er omgitt av bilveger med 

rundkjøringer i alle større kryss. Innenfor handels-

kjernen endrer trafikkårene karakter fra veg til 

gate. Utenfor det eksisterende ringvegnettet 

ligger næringsbebyggelse i sørvest, kombinert 

nærings- og boligbebyggelse i sørøst, kommunal 

administrasjon og service på høyderyggen i 

nordøst og idrettsanlegg flankert av boliger i 

nordvest.  

Sør for E18 ligger flere store offentlige 

institusjonsområder, boligområder og ulike 

næringsareal. E18 krysses planskilt med 

Hagaløkkveien, Lensmannslia og Bleikerveien, 

samt med gangbro sør for Alfheim. 

Handelsområdet nord for Asker stasjon ligger 

skjermet visuelt og støymessig fra E18, og vegen har

 liten synlig og hørbar innvirkning på aktivitet og liv 

mellom husene. Støyen fra vegen er ikke 

dominerende, og vegen er ikke synlig. 

Områder som ligger eksponert mot E18 opplever 

en sammenhengende støypåvirkning som veksler 

i styrke. Nær vegtraseen er støyen så sterk at det 

er lite trivelig å oppholde seg utendørs. Som 

bruksområder blir utearealer redusert til trafikk- 

og transportareal.   

 

Figur 5-4 Inne ved kulturhuset er sentrums-bebyggelsen en god skjerm mot trafikkstøyen  
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Vedtatte planer for Asker sentrum bygger videre 

på den eksisterende sentrumsstrukturen. 

Kommuneplanen viser en videreutvikling av 

næring langs vegkorridoren mellom Drammens-

veien og E18 mot vest, og ved Hagaløkkveien og 

Lensmannslia mot sør. Bykjernen er utvidet og 

omfatter i tillegg til det eksisterende kvartalet 

nord for jernbanen Føykaområdet og Landås. Nye 

store boligområder er lokalisert nordøstover mot 

Høn stasjon, og noen mindre områder ved Dæli er 

lagt ut til boliger. Nye store boligområder er vist 

med lys gul og prikkraster på kommuneplankartet 

i fig. 3.1.  

Utvikling av området Føyka-Elvely vest for 

Askerelva vil gi store endringer i Asker sentrum. 

Planen forutsetter en flytting av deler av 

Kirkeveien til vestsiden av elva, og utvikling av 

tette, bymessige kvartaler rundt et gangstrøk som 

knyttes opp mot gågatenettet i sentrum. 

Bebyggelsen skal inneholde en kombinasjon av 

butikker, kontorer og boliger.  

Planene gir direkte kontakt mellom Bakerløkka og 

elva, og det planlegges ny gangbrokryssing 

knyttet til «loopen», det nye gangvegnettet.  

Drengsrudbekken skal gjenåpnes. Asker stadion 

opprettholdes i vestre del av området.  

Utbygging av Føyka vil gi en vesentlig utvidelse av 

handelssenteret og bykjernen. Gangstrøk og  

grøntdrag vil tilføre sentrum nye kvaliteter 

knyttet til rekreasjon.   

Kommuneplanen la i perioden 2010 - 2030 opp til 

en økning i antall boliger med 6000, fra 22.000 i 

2010 til ca. 28.000 i 2030. Dette tilsvarer en 

boligproduksjon på ca. 285 boliger pr. år, 

fordelt på blokkleiligheter, konsentrert 

småhusbebyggelse og eneboliger.  I planen for 

perioden 2014-2026 er dette økt til arealer for 

350 boliger pr. år ut fra erfaringer om at en del 

prosjekt trekker ut i tid. Det er imidlertid avsatt 

nærmere dobbelt så mye areal til boligbygging 

som en slik boligproduksjon krever. En betydelig 

del av utbyggingen vil komme i det definerte 

 
Figur 5-5: Utbygging av Føyka – Elvely vil gi Asker sentrum en rekke nye kvaliteter og muligheter  
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bybåndet. I dag er det misforhold mellom 

boligmassen og husholdningssammensetningen i 

kommunen. Andel ene-, rekke- og todelte boliger 

er i underkant av 80 %, mens andel 1 og 2 

persons husholdninger er på ca. 50 %.  En økende 

mengde husholdninger nærmer seg eller er inne i 

pensjonsalderen.  Prosentandelen eldre i 

befolkningen øker. Dette tilsier at det er et 

vekstpotensial i eksisterende boligmasse.  Bevisst 

styrt boligbygging kan skape flytteprosesser som 

fremmer befolkningsveksten. Samtidig er 

boligprisene høye, og stadig flere unge har 

problemer med å etablere seg i boligmarkedet.  

Kommuneplanen legger i samme periode til rette 

for en økning av antall arbeidsplasser fra 2012 - 

2030 med 15.000; fra 25.000 til ca. 40.000. Antall 

m2 næringsareal ca. 400.000. Dette tilsvarer en 

vekst på 60 %, men tempoet i veksten vil 

naturligvis avhenge av de økonomiske 

konjunkturene og den generelle nærings-

utviklingen i regionen. Asker hadde i 2010 en 

arbeidsplassdekning på 88 %.  Kommuneplanen 

legger opp til en sterkere vekst i næringslivet enn 

i boligbyggingen.  Kommunen har hatt en 

vesentlig vekst de siste 40 år, men veksten har 

flatet ut i forhold til nabokommunene de siste 10 

år.   Kommunen har en vesentlig ut og inn-

pendling. Utpendling skjer i hovedsak mot Bærum 

og Oslo. Innpendling skjer både fra øst og vest. I 

2010 er pendlerandelen på kommunens 

arbeidsplasser 56 % (3).  

5.2.1 0-alternativet i forhold til sentrale mål 
for vegprosjektet   

E18s barriereeffekt, støy og forurensning   

E18 utgjør slik den ligger i dag en betydelig 

ferdselsbarriere. Kryssing kan kun skje på bro 

eller under vegen der den ligger på bro over 

jernbane og elv. Rundkjøringer i alle kryss 

prioriterer biltrafikk fremfor fotgjengere og 

sykkel. Høydeforskjeller for å komme over/under 

E18 gir lange avstander for fotgjengere og 

syklister.  

Mange sentrumsnære boligområder er 

støyutsatte, se støykart i temarapport nærmiljø. 

Støyeksponerte arealer nær E18, Drammensveien 

og Røykenveien er lite egnet til uteopphold.  

Nye boligområder fra Hagaløkka mot Høn vil ligge 

utsatt til for støy og forurensning fra E18, og 

utbygging vil kreve omfattende skjermingstiltak. 

Krav til støy og luftkvalitet ved ny boligbebyggelse 

og byggegrenser langs E18 hindrer økt utnyttelse 

av store arealer i og nær sentrum. 

Knutepunkt privatbil – kollektiv 

Asker stasjon fungerer også som bussterminal. 

Bussene parkerer langs nordsiden av perrongen, 

og det er kort avstand mellom tog og buss. 

Terminalen har oppstillingsplass for 8 busser. 

Taxiholdeplass ligger tilknyttet terminalen. 

Anlegget fungerer også som hente/bringesløyfe. 

Ved Asker stasjon er det 2 parkeringshus, og 

bakkeparkering for personbiler langs Lensmanns-

lia. Innfartsparkering i sentrum utgjør ca. 850 

plasser. 

Med økning av togtrafikken og hyppigere 

avganger til Oslo/Drammen vil behovet for mer 

effektiv tilbringertjeneste øke. Dagens 

bussterminalanlegg har ikke kapasitet til å øke 

frekvensen på bussavgangene tilsvarende 

økningen i togtrafikken.   

Kapasiteten på Røykenveien, Bleikerveien og 

Drammensveien inn mot E18 i rushtiden er 

sprengt, og bilene står i lange, saktegående køer. 

Kollektivtrafikken kommer ikke fram. Uten egne 

kollektivfelt vil tilbringertrafikken til tog ikke 

fungere optimalt. 

Parkeringsplassene for stasjonen er fulle når 

jobb-pendlerne har reist tidlig om morgenen. 

Andre som ønsker å veksle fra personbil til tog 

senere på dagen må bruke parkeringsanlegg i 

større avstand fra stasjonen.  

En stor del av befolkningen i kommunen bor i 

enebolig utenfor sentrumsområdet med 

varierende busstilbud. Matebussene inn mot 

sentrum har i dag 10-20 minutters frekvens. 

Askers strategi for innfartsparkering (vedtatt i 

2015) fastsetter at Asker stasjon primært skal 

betjenes med buss, sykler og gange. Nye 

parkeringsplasser for togpendlere skal ikke 



Kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud  

Temarapport lokal og regional utvikling  

 

SIDE 58 Desember 2015 123134-PLAN-RAP-007 

etableres. I framtiden skal sambruksanlegg 

vurderes. Asker stasjon har 500 utendørs 

sykkelplasser, samt 130 plasser i sykkelhus. Nytt 

sykkelhus med 380 plasser ferdigstilles i 2016. 

Arealer nær stasjonen bør forbeholdes utbygging 

av arbeidsplasser. 

Fremkommelighet for alle trafikantgrupper 

Vegnett med mange rundkjøringer og lange 

tilførselsveger er lite tilrettelagt for sykler og 

fotgjengere. Få krysningspunkt gir lange 

avstander for gående. Trafikkbildet er komplisert. 

Snarveger basert på trapp er forbeholdt de som 

er fysisk friske og ikke kjører barnevogn. Stor 

biltrafikk gir problemer med kryssing og 

opplevelse av utrygghet.  

Lokalvegnettet er overbelastet, og 

trafikkberegningene viser at en må påregne økte 

kødannelser inn mot Asker og mot E18.  

Bymessig utvikling 

Utvikling av sentrumskjernen vil skje ved 

utbygging av Føyka. Sentrum vil utvides mot vest. 

Nytt vegnett i Føyka vil få gatetverrsnitt. Nytt 

grøntdrag langs Askerelva vil få bedre kontakt 

med Bakerløkka og Føyka. Flere boliger i sentrum 

gir flere mennesker og større aktivitet utenom 

arbeidstid. Utviklingen vil delvis skje skjermet bak 

eksisterende bygningsmasse og de nye sentrums-

arealene vil i ulik grad bli påvirket av E18.  

Asker kommune legger opp til bygging av inntil 

2500 boliger fra Hagaløkka til Høn dersom E18 

ikke blir flyttet. Boligområdene tilknyttes 

Bondivann, Asker og Høn stasjoner. Det er 

avgjørende å få etablert sykkelanlegg mellom 

boligområdene, kollektivknutepunktene og øvrige 

målpunkt. Eksisterende boligområder vil fortsatt 

være utsatt for støy og forurensning fra E18.  

Asker kommune har vedtatt å utarbeide 

kommunedelplan for Asker sentrum (Høn, 

Drengsrud, Borgen, Bondi) hvor 

utviklingspotensialet i og rundt Asker sentrum vil 

bli revidert og høyere arealutnyttelse vurdert. 

Utvikling av arbeidsplasser 

Indre sentrum i Asker (brun kjerne i kommune-

plankartet) har 43 000 m2 handelsareal med 

samlet ca. 1160 parkeringsplasser. Det er 63.000 

m2 kontorarbeidsplasser, og ca. 48.000 m2 bolig 

(529 enheter), samt kulturhus mm. Eksisterende 

næringsarealer mellom E18 og Drammensveien 

kan transformeres til mer arealeffektive 

næringsområder.  

Kommuneplanen legger opp til en tung utbygging 

av arbeidsplasser ved Drengsrudbekken og på 

Kraglund. Deler av områdene ligger såpass langt 

fra kollektivknutepunktet Asker stasjon at 

arbeidsplassene i stor grad vil bli bilbaserte, selv 

om det er et godt busstilbud langs 

Drammensveien. Køproblemer for busser 

reduserer tilbudets attraktivitet.  Deler av 

bedriftene har også etablert egne shuttelbusser 

for sine ansatte. 

 
  



 Statens vegvesen Region øst 

 5 Lokale virkninger Asker sentrum 

 

123134-PLAN-RAP-007 Desember 2015 SIDE 59 

5.3 Alternativ 1.A: E18 i tunnel under 
Hagaløkka, bru over jernbanen og 
tunnel Lensmannslia – Jørgensløkka 

5.3.1 Beskrivelse av alternativet 

Alternativ 1.A har ny E18 i tunnel fra Drengsrud til 

Hagaløkkveien. Jernbanelinjen krysses på ny bru 

sør for den eksisterende. Etter jernbanebrua går 

vegen inn i tunnel ved Lensmannslia og kommer 

ut i dagen ved Jørgensløkka. Tunnelstrekningene 

har fire felt i to løp. Eks. E18 blir firefelts 

samleveg på samme strekning. Ramper fra 

samleveg kobles mot E18 ved Fusdal, og E18 har 

tre felt i hver retning videre mot Høn.  

Bussveg følger Drammensveien inn mot 

stasjonen, og går langs nordsiden av 

hovedsamlevegen mot Høn der E18 krysses på 

lokk.  

Det etableres en ny hovedsykkelveg på nordsiden 

av eks. E18. Vegen følger hovedsamlevegen 

gjennom industriområdet ved Drengsrudbekken, 

krysser E18 ved Oreholtkrysset og følger 

eksisterende E18 videre mot Høn.  

Alternativ 1.A er for utbyggingspotensial vurdert 

sammen med Røykenveien i tunnel fra 

Lensmannslia til Fusdal (alt. 3.B). 

5.3.2 Konsekvenser av alternativ 1.A i forhold 
til sentrale mål for vegprosjektet       

Redusere E18s barriereeffekt, støy og 
forurensning 

Eksisterende E18 endrer formål fra europaveg til 

en firefelts hovedsamleveg gjennom sentrum. 

Alternativene vil opprettholde vegtrasèen som en 

barriere gjennom sentrum, selv om 

trafikkmengden blir sterkt redusert. Utforming av 

hovedsamleveg med gateprofil vil gi redusert 

barriereeffekt. Ved Hagaløkka vil samlevegen ha 

sterkt redusert trafikk i forhold til dagens 

europaveg, men nærheten til boligområdet gjør 

at barriereeffekten fortsatt vil oppleves som 

vesentlig. E18 i dagen ved jernbanen og øst for 

Jørgensløkka gir støy og forurensning i deler av 

sentrum og ved Hønsjordet, men vesentlig 

mindre enn i 0-alternativet grunnet bedre 

skjerming. 

Støy og forurensningspåvirkning reduseres ved 

Drammensveien, langs hovedsamlevegen og i 

nordre del av sentrum opp mot Asker kirke. 

I 1.A kobles lokalvegen sammen med ny E18 ved 

Jørgensløkka. To miljølokk sikrer fotgjenger-

forbindelse og kollektivkryssing ved Hønsjordene.  

Vegsystemet forblir en betydelig fysisk barriere 

gjennom hele Asker sentrum. Kryssingsmulighet 

for fotgjengere og syklister øker ved Hønsjordene 

og Drengsrud, men ikke i Asker sentrum. Biltrafikk 

krysser i plan med hovedsamleveg. 

Utvikle knutepunkt privatbil/buss/sykkel/ 
fotgjengere – kollektiv 

Alternativene legger opp til at eksisterende bru 

over jernbanestasjonen rives og erstattes av en 

ny. Kollektivterminal plasseres delvis over sporet. 

Det legges bussveg fra Drengsrud mot Asker, via 

jernbanestasjonen og videre til Holmen og 

Slependen. Nordre del av Bleikerveien gjøres om 

til kollektivgate. Vegsystemet vil gi bedre frem-

kommelighet for buss fram til den nye terminalen 

som skal dimensjoneres for økt busstrafikk.  

Den nye hovedsykkelvegen langs nordsiden av 

lokalvegen gir mulighet for transportsykling 

gjennom Asker, alternativt til kollektivterminal 

eller arbeidsplass i Asker. Hovedsykkelvegen får 

også god tilkobling mot eksisterende gang- og 

sykkelvegnett. 

Kommunal innfartsparkerings-strategifastlegger 

at pendlerparkeringen ved Asker stasjon ikke skal 

øke. Bussvegen gir fri fremkommelighet inn mot 

kollektivterminalen, og bussmating vil bli mer 

attraktiv. Bedre trafikkavvikling på lokalvegnettet 

vil gjøre det mulig å komme raskere fram til 

parkeringsanleggene.  Den nye utbyggingen av 

Føyka vil tilføre sentrum et sambruksanlegg 

under bakken. Dette ligger gunstig til for 

handlende og andre brukere av sentrum.  
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Alternativet gir bedret tilgjengelighet for 

kollektivtrafikk i form av buss, og mulighet for 

raskere transport fram til knutepunktet ved 

jernbanen.  Sykle til stasjonen vil bli mer 

attraktivt. Allerede i dag er sykkelstativene fulle 

store deler av året. Sykkelparkering på selve 

kollektivterminalen vil gjøre veksling mellom 

kollektiv og sykkel mer attraktivt.  

Bedre fremkommelighet alle trafikantgrupper 

Det nye vegsystemet vil øke tilgjengeligheten til 

sentrum og kollektivknutepunkt for buss og 

sykkel. Privatbilister vil få redusert reisetid ved 

bedre trafikkflyt. Firefelts lokalveg vil gi god 

trafikkavvikling for lokaltrafikk gjennom Asker.  

 

  

 

Figur 5-6: 3D-modell, alternativ 1.A og 3.B i Asker sentrum. E18 i to tunneler, samleveg i dagens E18 trasé. Røykenveien i tunnel fra Lensmannslia til Jørgensløkka 
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Bymessig utvikling 

Det nye lokalvegsystemet utvider selve 

sentrumskjernen ved at Kirkeveien flyttes vest for 

Askerselva i forbindelse med utvikling av Føyka. 

Nye bygater bygges med gatetverrsnitt.  Firefelts 

hovedsamleveg vil gi mulighet for rask transport 

fra den ene enden av Asker til den andre, og 

vegen vil trolig avlaste gatenettet i sentrum.  

Redusert miljøbelastning gir større mulighet for 

transformasjon og fortetting i utbygde områder 

sentralt i Asker og i boligområdene nordøst for 

sentrumskjernen.  

Utbyggingsarealer alt. 1.A + 3.A 

Alternativ 1.A åpner muligheten for å bygge noe 

næringsbebyggelse ved Drengsrud og Oreholt-

krysset og langs E18 ved Jørgensløkka – Fusdal. I 

forhold til 0-alternativet vil Hønsjordet få mindre 

støy fordi ny E18 er senket. Områder ved 

Jørgensløkka får bedre tilknytning til overordnet 

vegsystem og vil være mer attraktive for en 

transformasjon. (Arealene her inngår ikke i 

tabellen over utbyggingsområder.)  

Boligarealene øst for Fredtunveien blir noe 

påvirket av trasévalg for Røykenveien, men 

utbyggingsarealene samsvarer i stor grad med 

gjeldende planer.  

1.A + 3.A vil kreve innløsning av seks boliger, to 

næringsbygg og en bensinstasjon.  

 

 

Figur 5-7: Alternativ 1.A og 3.A med markering av mulige utbyggingsarealer og transformasjonsområder 

innenfor planområdet 
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Utbyggingsarealer alt. 1.A + 3.B 

Alternativ 1.A åpner muligheten for å bygge noe 

næringsbebyggelse ved Drengsrud og Fredbos 

vei, øst for Hagaløkka og langs E18 ved 

Jørgensløkka – Fusdal. I forhold til 0-alternativet 

vil Hønsjordet få mindre støy fordi ny E18 er 

senket. Områder ved Jørgensløkka får bedre 

tilknytning til overordnet vegsystem og vil være 

mer attraktive for en transformasjon. (Arealene 

her inngår ikke i tabellen over utbyggings-

områder.) 

Boligarealene øst for Fredtunveien blir noe 

påvirket av trasévalg for Røykenveien, men 

utbyggingsarealene samsvarer i stor grad med 

gjeldende planer.  

1.A og 3.B vil kreve innløsning av fire nærings-

bygg, 8 boliger, et leilighetsbygg med 3-4 enheter 

og en bensinstasjon. 

 

 

Figur 5-8: Alternativ 1.A og 3.B med markering av mulige utbyggingsarealer og transformasjonsområder 

innenfor planområdet 



 Statens vegvesen Region øst 

 5 Lokale virkninger Asker sentrum 

 

123134-PLAN-RAP-007 Desember 2015 SIDE 63 

5.4 Alternativ 1.B: E18 i tunnel fra 
Hagaløkka til Fusdal 

5.4.1 Beskrivelse av alternativet 

Alternativ 1.B har ny E18 i tunnel fra Drengsrud til 

Fusdal. Derfra følger den eksisterende europaveg 

østover forbi Høn. Eksisterende E18 blir 

hovedsamleveg på strekningen der ny E18 ligger i 

tunnel. Samleveg kobles mot E18 ved 

Jørgensløkka via planskilt kryss med Røykenveien 

(alt. 3.C).  

Drammensveien blir bussveg inn mot Asker 

stasjon. Hovedsamlevegen er trukket lenger sør 

ved stasjonen for å gi plass til bussterminal på 

bakkeplan. Fra stasjonen følger bussvegen 

nordsiden av E18 mot Høn der den krysser på 

lokk. 

Det etableres en ny hovedsykkelveg på nordsiden 

av eks. E18. Vegen følger hovedsamlevegen 

gjennom industriområdet ved Drengsrudbekken, 

går gjennom Oreholtkrysset og følger i 

hovedtrekk bussvegen mot Holmen. Det 

etableres bru for gang- og sykkeltrafikk ved 

Undelstad og lokk over E18 ved Høn. 

5.4.2 Konsekvenser av alternativ 1.B i forhold 
til sentrale mål for vegprosjektet  

Redusere E18s barriereeffekt, støy og 
forurensning 

I alternativet går E18 i tunnel gjennom den 

sentrale delen av Askerbyen. Lokaltrafikken vil 

følge hovedsamleveg i fire felt gjennom Asker 

sentrum. Med denne løsningen er det ikke lenger 

noen tungt trafikkerte gjennomfartsveger i dagen 

sentralt i Asker. En firefelts lokalveg vil likevel 

tilføre sentrum noe støy og forurensning.  

Ved Hagaløkka, langs Drammensveien og mellom 

Asker vgs. og Fusdal vil støyforholdene bli bedre. 

Som i øvrige alternativ reduseres også støy i 

nordøstre del av sentrum mot Asker kirke. E18 i 

dagen østover fra Fusdal med seks felt vil være en 

tung barriere og en kilde til støy og forurensning 

for denne delen av Asker, men mindre enn i 

alternativ 0. Gang- og sykkelkryssing ved 

Lerkeveien-Undelstadveien og bredt lokk ved 

Hønsjordet vil være viktige for å dempe 

barrierevirkningen fra E18.  

Utvikle knutepunkt privatbil – kollektiv 

Alternativene legger opp til at eksisterende bru 

over jernbanestasjonen rives og erstattes av en 

ny. Kollektivterminal plasseres på bakkeplan. Det 

legges bussveg fra Drengsrud mot Asker i dagens 

trasè for Drammensveien fra Elvely til jernbane-

stasjonen. Nordre del av Bleikerveien får 

kollektivfelt. Vegsystemet vil gi bedre frem-

kommelighet for buss fram til den nye terminalen 

som skal dimensjoneres for økt busstrafikk.  

Den nye hovedsykkelvegen langs nordsiden av 

lokalvegen gir mulighet for transportsykling 

gjennom Asker, til kollektivterminal eller arbeids-

plass i Asker.  

Kommunal innfartsparkerings-strategifastlegger 

at pendlerparkeringen ved Asker stasjon ikke skal 

øke. Bussvegen gir fri fremkommelighet inn mot 

kollektivterminalen, og bussmating vil bli mer 

attraktiv. Bedre trafikkavvikling på lokalvegnettet 

vil gjøre det mulig å komme raskere fram til 

parkeringsanleggene.  Den nye utbyggingen av 

Føyka vil tilføre sentrum et sambruksanlegg 

under bakken. Dette ligger gunstig til for 

handlende og andre brukere av sentrum.  

Forslaget gir om ønskelig mulighet for innkjøring 

til et parkeringsanlegg under kollektivterminalen 

fra rundkjøring nederst i Lensmannslia.  

Alternativene gir bedret tilgjengelighet for 

kollektivtrafikk i form av buss, og mulighet for 

raskere transport fram til knutepunktet ved 

jernbanen.  
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Figur 5-9: 3D-modell, alternativ 1.B og 3.C i Asker sentrum. E18 i tunnel gjennom sentrum. Samleveg i dagen. Røykenveien i tunnel fra Lensmannslia til Fusdal.  
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Bedre fremkommelighet alle trafikantgrupper 

Det nye vegsystemet vil øke tilgjengeligheten til 

sentrum og kollektivknutepunkt for buss og 

sykkel. Privatbilister vil få redusert reisetid ved 

bedre trafikkflyt. Firefelts lokalveg vil gi god 

trafikkavvikling for lokaltrafikk på Røykenveien og 

Lensmanslia. Trafikk fra Røykenveien til og fra E18 

er avhengig av god trafikkavvikling i planskilt kryss 

og ramper ved Jørgensløkka. Lokaltrafikk som 

ikke skal til E18 kan kjøre Lensmannslia til 

samlevegen.  

Bymessig utvikling 

Sentrumsområdene vil få bedre luftkvalitet og 

sterkt redusert vegtrafikkstøy med både E18 og 

Røykenveien i tunnel. Alternativ 1.B + 3.C frigjør i 

liten grad nye arealer som kan utvikles til 

sentrumsnære boligområder, men miljø-

belastningen i felt 14 reduseres. Boligarealene øst 

for Fredtunveien kan utvikles over tunnel for 

Røykenveien. Lokaltrafikk fra Røykenveien vil 

kjøre lokalvegsystemet fra Lensmannslia og kan gi 

noe støy til boliger ved Fredtunveien. 

Eksisterende boliger i sentrum vil få bedre 

bokvalitet. Justert trasé for hovedsamleveg gir 

noe utviklingsareal ved stasjonen. 

Utbyggingsarealer 

Alternativ 1.B + 3.C gir mulighet for utvikling av 
næringsarealer ved Drengsrud, Fredbos vei, 
Oreholtkrysset og på begge sider av E18 ved 

 

Figur 5-10: Alternativ 1.B og 3.B med markering av mulige utbyggingsarealer innenfor planområdet 
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Fusdal – Jørgensløkka.  Mindre støy og god 

atkomst gir gode utbyggingsmuligheter ved 

Hønsjordet og transformasjonspotensial ved 

Jørgensløkka. Noe nytt areal for 

sentrumsutvikling nær Asker stasjon.  

Alternativet vil kreve innløsning av nitten boliger 

og tre næringsbygg.  

5.5 Parsell 3 Røykenveien 

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

I alternativet utvides Røykenveien med 

kollektivfelt i begge retninger fra Lensmannslia til 

kryss med Jørgensløkka. Bleikerveien fortsetter 

som bussveg mot sentrum, mens biltrafikk følger 

ny trasè for Jørgensløkka fram til rundkjøring på 

hovedsamlevegen ved Fusdal.  

Røykenveien vil med denne løsningen ha mer 

begrenset kapasitet enn i alternativ 3.B og 3.C. 

Løsningen kan kombineres med både 1.A og 1.B.  

Vegutvidelsen vil kreve innløsning av en enebolig, 

ett hus med 3-4 leiligheter og ett næringsbygg. 

Alternativet gir bedre framkommelighet for 

kollektivtrafikken, men samlet trafikkmengde i 

dagen vil bli den samme, og barriereeffekten øker 

som følge av vegutvidelse i dagen.   Alternativet 

gir ingen nye utviklingsmuligheter langs dagens 

Røykenvei. Trafikkmengde og støy/forurensning 

gjør det mer krevende å utvikle boligarealene på 

Bondi/Fusdal. Alternativet forverrer en viktig 

transportkorridor for gang- og sykkeltrafikk 

mellom idrettspark/skoler på Risenga og Asker 

sentrum. 

5.5.2 Alt. 3.B: Røykenveien i tunnel mellom 
Lensmannslia og Fusdal 

I alternativ 3.B utvides Røykenveien til fire felt i 

dagens trasé til tunnelpåhugg ved brann-

stasjonen. På strekningen er det i tillegg ramper 

til Bleikerveien. Trafikk til E18 og til sentrum ledes 

ned i tunnel. Ved Jørgensløkka ledes trafikken via 

hovedsamlevegen til E18 og til sentrum.   

Busstrafikken får kollektivfelt sør for rund-

kjøringen ved Lensmannslia og følger deretter 

Bleikerveien mot sentrum. Bleikerveien stenges 

for annen trafikk mot sentrum. Alternativet kan 

kun kombineres med alternativ 1.A. 

Vegutvidelsen vil kreve innløsning av to 

eneboliger, ett hus med tre-fire leiligheter og to 

næringsbygg.  

Alternativet gir bedre framkommelighet enn i 

dagens situasjon, ikke minst for kollektivtrafikken. 

Barrierevirkningen øker utenfor tunnelene, men 

på tunnelstrekningen reduseres barrieren 

vesentlig. Vegen i tunnel kan gi mulighet for 

transformasjon og utvikling av boliger i 

Fusdalområdet. 

5.5.3 Alt. 3.C: Røykenveien i tunnel 
Lensmannslia-Jørgensløkka 

I alternativet legges firefelts Røykenvei i tunnel 

fra brannstasjonen til skråning nord for 

Jørgensløkka.  I denne løsningen vil E18-rettet 

trafikk på Røykenveien ledes inn i tunnelen mot 

Fusdal, mens sentrumsrettet trafikk kan kjøre 

Bleikerveien (kollektivprioritert), Lensmannslia 

eller Askerveien til hovedsamlevegen. Dagens 

Røykenvei vil dermed få liten resttrafikk.  

Veganlegget krever innløsning av to næringsbygg.  

Alternativet gir gode utviklingsmuligheter for 

arealene langs dagens Røykenvei, og et trans-

formasjonspotensiale for Fusdalområdet. 
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Figur 5-11: Røykenvei i dagen, alternativ 3.A 

 

 

Figur 5-12: 3D-modell som viser kryss ved 

Lensmannslia i alternativ 3.A 

 Figur 5-13: Røykenvei i dagen, alternativ 3.B 

 

 

Figur 5-14: 3D-modell som viser kryss ved 

Lensmannslia og tunnelportal ved brannstasjonen i 

alternativ 3.B 

 Figur 5-15: Røykenvei i tunnel, alternativ 3.C 

 

 

Figur 5-16: 3D-modell som viser kryss ved 

Lensmannslia og tunnelportal ved brannstasjonen i 

alternativ 3.C 
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5.6 Oppsummerende tabell Drengsrud - 
Høn 

Kommentarene knyttet til de ulike alternativene 

oppsummeres kort i tabell. Ny Røykenvei fra 

Lensmannslia mot Fusdal ligger inne i alle alterna-

tiv. Videre er det lagt til en linje for beredskap. 

Dette omfatter beredskap hvis E18 blir midler-

tidig stengt.  

Avsluttende kommentar Asker sentrum 

Arealoppsettene som viser mulige utbyggings-

arealer er i hovedsak konsentrert om områder 

som ikke er utbygd, eller der utbygging av veg-

systemet vil gi så store forandringer at en trans-

formasjon er nødvendig. Ved utvikling av et 

moderne og bærekraftig sentrum bør en i plan-

sammenheng vurdere om ikke flere utbygde 

områder på sikt skal gjennomgå en transform-

asjon. Målet må være å få et areal- og transport-

effektivt senter med høy estetisk og funksjonell 

kvalitet. Flere sentrale arealer har i dag liten 

tidsmessig bygningsmasse og store muligheter for 

bedre arealutnyttelse. En transformasjon kan gi 

bedre lokalvegsystemer og økt fremkommelighet 

for beboere og arbeidstakere.  

Merknad til tabell 5-1:* Boligutbyggingsområdet 

øst for Fredtunveien ligger inne i gjeldende 

kommuneplan, og er ikke et resultat av omlegging 

av E18. Arealet utgjør 20-25 000m2 i alle 

utbyggingsalternativ. 

Tabell 5-1: Oppsummering lokal virkning av vegalternativ 1.A og 1.B. I vurderingen er alternativ 1.A vist med 

3.A og 3.B for Røykenveien og alternativ 1.B med 3.C for Røykenveien  

Mål / Alternativ Alt. 1.A og 3.A Alt. 1.A og 3.B Alt. 1.B og 3.A Alt. 1.B og 3.C 

Barrierevirkning Redusert, men fortsatt 
vesentlig for samleveg i 
sentrum og for Røykenvei 
i dagen. Stor ved 
Hønsjordet der E18 går i 
dagen 

Redusert, men fortsatt 
vesentlig for samleveg i 
sentrum. Stor ved 
Hønsjordet der E18 går i 
dagen 

Redusert, men fortsatt 
vesentlig for samleveg i 
sentrum og for Røykenvei 
i dagen. Stor ved 
Hønsjordet der E18 går i 
dagen 

Redusert, men fortsatt 
vesentlig for samleveg i 
sentrum. Stor ved 
Hønsjordet der E18 går i 
dagen 

Kollektiv- 

knutepunkt 

God 

Bussterminal delvis over 
spor 

God 

Bussterminal delvis over 
spor 

God 

Bussterminal på 
bakkeplan 

God 

Bussterminal på 
bakkeplan 

Fremkommelig-
het 

Bedret for alle grupper, 
men noe dårligere på 
Røykenveien enn øvrige 
alternativ 

Bedret for alle grupper Bedret for alle grupper, 
men noe dårligere på 
Røykenveien enn øvrige 
alternativ 

Bedret for alle grupper 

 

Byutvikling Stor miljøeffekt ved 
redusert støy og luft-
forurensning der E18 går i 
tunnel, mindre der E18 
går i dagen. 

Gir liten mulighet for 
transformasjon og for-
tetting i tettstedskjernen, 
men muligheter ved 
Drengsrud, og noe ved 
Fusdal – Jørgensløkka  

Stor miljøeffekt ved 
redusert støy og 
luftforurensning med E18 
og Røykenveien i tunnel 
gjennom sentrum 

Gir god mulighet for 
transformasjon og 
fortetting ved Fusdal og 
Jørgensløkka  

Stor miljøeffekt ved 
redusert støy og luft-
forurensning der E18 går i 
tunnel, mindre der E18 
går i dagen. 

Gir mulighet for trans-
formasjon og fortetting 
ved Drengsrud, og noe 
ved Fusdal – Jørgensløkka. 
Noe utbyggingsareal i 
tettstedskjernen 

Stor miljøeffekt ved 
redusert støy og luft-
forurensning med E18 og 
Røykenveien i tunnel gjen-
nom sentrum. Mer trafikk 
langs Bleikerveien. 

Mest utviklingsareal og 
størst mulighet for trans-
formasjon og fortetting. 
Noe utbyggingsareal i 
tettstedskjernen 

Utbyggingsareal* 62 415 m2 61 887 m2 71 681 m2 75 015 m2 

Arbeidsplasser Mulig næringsutvikling 
ved Drengsrud, Oreholt og 
Fusdal - Jørgensløkka 

Mulig næringsutvikling 
ved Drengsrud, Fredbos 
vei, Oreholt og Fusdal - 
Jørgensløkka 

Mulig næringsutvikling 
ved Drengsrud, Fredbos 
vei, Oreholt og Fusdal – 
Jørgensløkka.  
Mulig sentrumsutvikling 
ved stasjonen 

Mulig næringsutvikling 
ved Drengsrud, Fredbos 
vei, Oreholt og Fusdal – 
Jørgensløkka.  
Mulig sentrumsutvikling 
ved stasjonen 

Beredskap  God 

Alternativet har kortest 
tunnelstrekning 

God 

Alternativet har mer 
tunnel enn alternativ 1.A. 

God 

3+3 tunnel på E18 
reduserer behovet for 
stenging 

God 

Lengst samlet tunnel-
strekning, men 3+3 tunnel 
på E18 reduserer behovet 
for stenging 
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6 Lokale virkninger for Holmen - 
Slependen 

6.1 Metode 

I henhold til planprogrammet skal en vurdere de 

ulike alternativenes betydning for lokal 

tilgjengelighet, barrierevirkning mellom områder 

som kunne/burde ha en sammenheng, arealer 

med endret bruksmulighet og endret 

utviklingspotensial skal vurderes og avbøtende 

tiltak beskrives.  

Langs den østre delen av parsellen vurderes 

konsekvenser av planforslag opp mot sentrale 

målsettinger for utvikling av Holmen - Slependen 

slik de er nedfelt i kommunedelplan for Holmen – 

Slependenområdet. Formålet med dette 

planarbeidet er: 

«Å få til et langsiktig arealgrep som gir 

gode avgrensninger og løsninger for 

nærings-, bolig- og grøntområder basert på 

en strategi for langsiktig utvikling av 

hovedvegsystemet.» 

Kommuneplanarbeidet forutsetter at det gjøres 

overordnete og langsiktige grep knyttet til E18 

gjennom kommunen. 

Kommunestyrets visjon for utvikling av Holmen 

Slependenområdet ble nedfelt i seks punkter i 

forbindelse med planprogrammet for 

kommunedelplanen.  

Visjon 1: Fjordbyen Holmen en attraktiv 

møteplass 

Visjon 2:  Boligområdene er gode å bo i for 

alle 

Visjon3:  Næringslivet har utviklings-

muligheter 

Visjon 4:  Transportsystemet er miljøvennlig 

Visjon 5:  Grønnstrukturen er sammen-

hengende 

Visjon 6:  Strandområdet er lett tilgjengelig 

 

Visjonene er konkretisert i etterfølgende 

målsettinger som i ulik grad vil bli påvirket av de 

alternative trasèvalgene for ny E18. Ved 

vurdering av alternativene har en sett på i hvilken 

grad de oppfyller følgende fem mål: 

 Holmen - Slependenområdet skal legges til 

rette for en langsiktig utvikling i tråd med 

rikspolitiske retningslinjer for samordnet 

areal- og transportplanlegging samt 

kommuneplanens langsiktige areal- og 

transportstrategi. Planen skal medvirke til mer 

miljøvennlig transport, tilpasset nasjonale krav 

om redusert utslipp. Lokalisering av 

bussknutepunkt innenfor planområdet skal 

vurderes i forbindelse med regulering.  

 Holmen skal utvikles som et lokalsenter for 

befolkningen i de nordøstre delene av Asker. 

 Billingstad, Nesbru og Holmen skal utvikles 

som attraktive boligområder med høyere 

tetthet og god bokvalitet. 

 Framtidig næringsutvikling for kontor skal 

konsentreres ved kollektivknutepunkt 

innenfor gangavstand 800 meter langs 

Billingstadsletta øst og ved Holmenkrysset og 

Slependkrysset. 

 Holmen - Slependenområdets identitet og 

særpreg skal utvikles videre med særlig vekt 

på trygghet, sammenhengende grønnstruktur 

og lett tilgang til strandområdene og Marka. 

 

For Høn – Slependen er det vurdert 2 alternativer 

for E18, begge kombinert med Syverstad-

diagonalen for sammenkobling av 

Slemmestadveien og E18.   
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6.2 Holmen – Slependenområdet i dag.  
0-alternativet 

6.2.1 Beskrivelse av 0-alternativet = ingen 
endringer i overordnet vegsystem 

Arealene på begge sider av E18 fra Grønlia til 

kommunegrensa mot Bærum er sterkt preget av 

trafikk. Trafikken gir redusert bokvalitet med støy 

og luftforurensning, og de tungt belastete vegene 

er barrierer som gir begrensninger for tettsteds- 

nærings- og boligutvikling. I tillegg til 

trafikkbelastning fra E18 preges områdene av 

trafikk på Slemmestadveien og Fekjan. 

Kommunedelplanen har lagt som forutsetning at 

ny E18 følger dagens trasè med 8 kjørefelt, 

hvorav 6 bilfelt og 2 bussfelt. Før videre utbygging 

som medfører økt biltrafikk kan skje skal ny E18 

stå ferdig slik at Fekjan og Billingstadsletta kan 

forbeholdes lokaltrafikk, buss og sykkel.  

Kommunedelplanen for Holmen Slependen deler 

området inn i 8 typeområder på grunnlag av 

bebyggelsestype, funksjon, trafikkbarrierer og 

terrengform. Av disse er Slependkrysset og 

Billingstadsletta øst, Billingstadsletta vest, Nesbru 

og Ravnsborg/Nye Vakåsvei dominert av 

næringsvirksomhet med noe innslag av boliger. 

Nærområdet til Holmen kirke og Holmenåsen 

mot Nesbru domineres av boligbebyggelse med 

småhus. Sentrumsområdet i Holmen har blanding 

av nærings- og boligbebyggelse langs de sterkt 

trafikkerte vegene Slemmestadveien og Fekjan. 

Strandsonen er attraktiv med båthavn og 

badeplass. Grønlia har idrettsanlegg og 

naturdominerte aktivitetsområder helt inn mot 

kommunedelsenteret. 

Holmen – Slependen er et viktig næringsområde 

og representerer 1/3 av kommunens samlete 

antall arbeidsplasser.  Næringslivet i området er i 

endring. Arbeidsintensive virksomheter etterspør 

mer sentral beliggenhet i forhold til service og 

offentlig kommunikasjon. Lager- og produksjons-

virksomheter flytter til lavkostland eller mindre 

sentrale steder innenlands. Det er et press på 

etablering av handel i området.  

Kommunedelsenteret i Holmen deles opp av 

tungt trafikkerte veger. Det er dårlig visuell og 

fysisk kontakt mellom områdene på tvers av 

trafikkbarrierene. Kryssområdet mellom Slemme-

stadveien og Fekjan er stort og lite egnet til 

fotgjengertrafikk. Holmensenteret har aktivitet på 

begge sider av Slemmestadveien og avdelingene 

bindes sammen av en lukket gangbro. 

Holmen – Slependenområdet har kort avstand til 

Oslo og Sandvika, har gode kommunikasjoner, og 

er fra naturens side attraktiv som boområde med 

nærhet til fjorden og marka. 

Figur 6-1 Holmen – Slependen sett fra lufta.  
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6.2.2 Konsekvenser av alternativ 0 i forhold til 
sentrale mål for vegprosjektet   

  

Utvikling i samsvar med samordnet 
og langsiktig areal og transport-
strategi 

Utvikling av Holmen som et 
lokalsenter for nordøstre del av 
Asker 

Utvikling av Billingstad, Nesbru og 
Holmen som attraktive boområder 
med høyere tetthet og bokvalitet 

Kontorutvikling 800 m fra 
kollektivknutepunkt, Billingstad-
sletta, Holmen - Slependen 

Videreutvikle identitet og særpreg. 
Sammenheng i grønnstruktur. 

Lett tilgang til stranda og marka 

Planer og mål for Holmen-
Slependenområdet bygger på 
forutsetningen om at E18 og 
Slemmestadveien skal legges om, 
og at Fekjan og Billingstadsletta skal 
være forbeholdt lokaltrafikk, buss 
og sykkel.  

Et null-alternativ der veganleggene 
blir liggende uendret vil gi økt 
trafikkbelastning på de allerede 
sterkt støy- og trafikkbelastete 
arealene. Uten tiltak på 
veganleggene må en påregne at 
områdene vil oppleve store 
kødannelser og forsinkelser.  

Trafikken vil i tillegg til negative 
miljøeffekter gjøre næringsarealer 
og boligområder mindre attraktive 
fordi transportsystemet ikke er 
tilstrekkelig effektivt.  

 

Senteret er oppdelt av tungt 
belastete veganlegg og har lite 
utviklingspotensial som et variert og 
fotgjengervennlig sentrum. 
Holmensenteret dominerer og 
fremstår som et bilbasert 
kjøpesenter uten store muligheter 
for utvidelse. Lokaliseringen med to 
avdelinger adskilt av Slemmestad-
veien er lite funksjonell.   

Kontakt mellom Holmensenteret og 
andre forretningsarealer og 
serviceanlegg langs 
Slemmestadveien og Fekjan er 
dårlig. Veganleggene ligger som 
tunge barrierer både visuelt og 
fysisk. Nullalternativet gir små 
muligheter til å utvikle Holmen som 
et attraktivt kommunedelsenter.  

 

Utvikling av attraktive boligområder 
vil være vanskelig uten at miljø-
belastningene blir vesentlig 
redusert. Støy og luftforurensning 
fra dagens vegsystem vil øke med 
økt trafikkbelastning og større 
kødannelser.  

Kommunedelplanen åpner for 
utbygging av ca. 1400 nye boliger på 
Billingstadsletta vest. Områdene blir 
ikke direkte berørt av E18-tiltaket.  

Planen legger også opp til at LNF-
areal ved Ravnsborg konverteres til 
næring og bolig. Uten tiltak på E18 
vil området ha tunge 
miljøbelastninger.  

 

Gjeldende kommunedelplan legger 
opp til næringsutbygging ved 
transformasjon i området rundt 
Holmenkrysset.  Videre utbygging 
av kontorfunksjoner i 
næringsområdene ved Holmen og 
Slependen er lite attraktivt uten at 
en får et mer effektivt 
kollektivsystem.  

 

Holmen har attraktive områder for 
aktivitet og friluftsliv ved fjorden og 
ved Grønlia. Slemmestadveien 
bryter sammenhengen mellom de 
attraktive grønne arealene ved 
fjorden og Grønlia. 

E18 bryter sammenhengen mellom 
Grønlia og de grønne arealene 
vestover mot Hofstad og Vakås.  

Tungt trafikkbelastete veger og 
trafikkanlegg gjør sentrumsområdet 
i Holmen lite fotgjengervennlig og 
gir dårlig trafikksikkerhet.  

Ved Nesbru representerer E18 en 
tung barriere.  

Langs Billingstadsletta dominerer 
næringstrafikk, og næringsarealene 
mellom denne og E18 preges av E18 
som trafikk-korridor.  

Ved Slependen vil E18 fortsatt 
utgjøre en tung barriere mellom 
sjøen og bakenforliggende 
bebyggelse.  
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6.3 Alternativ 2.A E18 i dagen med 
Syverstaddiagonalen 

6.3.1 Beskrivelse av alternativ 2.A 

E18 følger dagens trasè fra Hønsjordet til Grønlia 

med seks felt. Ved Grønlia kobles 

Slemmestadveien på med ytterligere to felt fram 

til Holmen. Rett vest for dagens Holmenkryss 

senkes E18 med seks felt og går ned i tunnel fram 

til Nesbru. Fra Nesbru til Slependkrysset ligger 

vegen i dagen med fire felt i hver retning. To felt 

går av til Slependkrysset og ytterligere to felt til 

hovedsamleveg mot Sandvika før vegen går inn i 

tunnel mot Sandvika øst for Slependkrysset.  

På tunnelstrekningen legges samleveg i dagen på 

eks. E18. Samlevegen kobles mot Kirkeveien ved 

Holmen og mot Billingstadsletta ved Nesbru. 

Det er lagt langt miljølokk over E18 ved Hofstad 

skole, kort lokk ved Grønlia og et lenger lokk ved 

Holmen kirke. 

Det legges egen bussveg langs sørsiden av E18 

fram til Holmen og sørsida av hovedsamlevegen 

videre til Nesbru. Her svinger bussvegen under 

E18, og følger Billingstadsletta til ny avkjøring til 

IKEA. 

Hovedsykkelveg følger sørsiden av kollektivvegen 

fra Høn til Grønlia. Her svinger vegen seg inn 

gjennom idrettsareaelene ned mot Holmen 

sentrum og følger Fekjan fram til Nesbru. Fekjan 

stenges for gjennomkjøring og blir delvis en ren 

kollektivgate / sykkelveg. Fra Nesbru til ny 

atkomst til IKEA følger sykkelvegtraseen 

Billingstadsletta. Videre følger hovedsykkelvegen 

E18 til Sandvikstunnelsen og langs 

hovedsamlevegen videre mot Sandvika.  

  

 

 

Figur 6-2 Alternativ 2.A med markering av mulige utbyggings- og transformasjonsarealer innenfor 

planområdet 
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6.3.2 Konsekvenser av alternativ 2.A i forhold 
til sentrale mål for vegprosjektet 

  

Utvikling i samsvar med samordnet 
og langsiktig areal og transport-
strategi 

Utvikling av Holmen som et 
lokalsenter for nordøstre del av Asker 

Utvikling av Billingstad, Nesbru og 
Holmen som attraktive boområde 
med høyere tetthet og bokvalitet 

Kontorutvikling 800 m fra 
kollektivknutepunkt, Billingstads-
letta, Holmen, Slependen 

Videreutvikle identitet og særpreg. 
Sammenheng i grønnstruktur. 

Lett tilgang til stranda og marka 

I alternativet opprettholdes E18 som 

veg i dagen gjennom store deler av 

planområdet. Vegen får flere felt. 

Omgivelsene rundt E18 vil være utsatt 

for støy og klimagasser, men det er 

lite utbyggingspotensial i dagsonene. 

Bedre kobling mellom lokalvegnett og 

E18 vil gi reduserte kødannelser, og 

nye støyskjermer vil gi bedre 

støydemping. 

Egen bussveg og hovedsykkelveg vil 

øke fremkommelighet for busser og 

syklister. Det kan utvikles buss-

knutepunkt i Holmen, ved Nesbru og 

ved Slependen.  

 

Alternativet forutsetter at 
Slemmestadveien kobles mot E18 ved 
Grønlia, og at vegsystemet gjennom 
Holmen i hovedsak blir et 
lokalvegnett. Vegsystemet i sentrum 
kan reduseres i omfang, og kryssing 
kan skje i plan. Endring av 
vegsystemet gir mulighet for å utvikle 
en gatestruktur i Holmen.  

Sentrum kan utvikle seg langs 
gatenettet, og det kan etableres ny 
kontakt mellom handels- og 
idrettsområdene ved Holmensenteret 
og områdene ned mot fjorden. Fekjan 
stenges for gjennomfartstrafikk og blir 
stedvis ren buss- og sykkelgate. 
Vegalternativet gir god mulighet for 
utvikling av Holmen som lokalsenter. 

 

Parallelle buss- og sykkelveger gir 
store inngrep i boligområder på 
sørsiden av E18 i området Undelstad – 
Reistad. I alternativet saneres 49 
boliger (eneboliger, andel 
tomannsboliger, flerfamiliehus) og 19 
øvrige bygg av ulike typer (næring, 
garasjer).   

Arealene langs dagstrekninger på E18 
vil fremdeles ha negativ eksponering 
fra vegtrafikk. Den største 
miljøgevinsten med tanke på 
boligutvikling vil alternativ 2.A gi i 
Holmenområdet som mister 
gjennomfartstrafikken både fra E18 og 
Slemmestadveien. Trafikken på 
hovedsamlevegen blir mindre enn i 
alt. 2B. Stenging av Fekjan for 
biltrafikk vil også gi stor miljøgevinst 
for boligområdene på østsiden av 
Holmenåsen og på Landøya. 

Ny bru og nytt lokalvegsystem ved 
Nesbru, bedre sammenheng Nesbru – 
Billingstad vest, mer lesbart lokal-
vegsystem, sammenhengende 
grønnstruktur langs Neselva og bedre 
gang- og sykkelforbindelser, utvikling 
av kollektivsystemet og direkte 
kontakt med E18 vil gjøre Nesbru til et 
attraktivt knutepunkt og nærsenter. 
Stor boligutbygging ved 
Billingstadsletta vest. 

Et differensiert vegsystem tar større 
plass, og vegalternativet gir reduserte 
utbyggingsarealer ved Holmenkrysset 
(vest for Skeidar).  

Ved Nesbru saneres eksisterende 
næringsbebyggelse. Nesbru får tung 
trafikkbelastning med E18 på bru over 
lokalvegnett, bussveg og sykkelveg.  

Buss- og sykkelveg gjennom 
Billingstadområdet vil gi redusert areal 
til næringsutvikling, men området får 
et betydelig bedre kollektivtilbud. 

I Holmen frigjøres trafikkarealer som 
kan brukes til senter- og 
kontorutvikling. Kollektivvegsystemet 
gir mulighet for god kollektiv-
betjening av Holmen, Nesbru og 
Billingstadsletta. 

Ny bru og nytt lokalvegsystem ved 
Nesbru, bedre sammenheng Nesbru – 
Billingstad vest, mer lesbart lokal-
vegsystem, sammenhengende 
grønnstruktur langs Neselva og bedre 
gang- og sykkelforbindelser, utvikling 
av kollektivsystemet og direkte 
kontakt med E18 vil gjøre Nesbru til et 
attraktivt knutepunkt og nærsenter. 

Ved Slependen legger alternativet 
beslag på større areal til trafikkformål. 

Syverstaddiagonalen fjerner 
hovedtyngden av 
gjennomfartstrafikken i Holmen, og gir 
mulighet for utvikling av et lokalsenter 
i Holmen uten vegen som en tung 
barriere. Samtidig bryter 
Syverstaddiagonalen opp et 
sammenhengende landbruksområde 
og et attraktivt kulturlandskap.  

Holmenområdet kan utvikles med god 
fysisk og visuell kontakt mellom de 
attraktive strandarealene, 
boligområdene og idretts- og 
friluftsområdene ved Grønlia.  

Miljølokk over E18 vil gi nye 
muligheter for en sammenhengende 
grønn korridor fra Holmen mot Vakås 
over Grønlia. 

Holmen kan utvikle et godt 
kollektivsystem basert på buss, og 
gjennomgående sykkelveg vil gi god 
forbindelse til arbeidsplass-
konsentrasjonene ved Billingstadsletta 
og Asker sentrum. 

Ved Slependkrysset kommer ny 
grønnstruktur med turveg langs 
fjorden med videreføring mot 
Sandvika. 
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Figur 6-3: Alternativ 2. A vist i 3D modell. Miljølokk ved Hofstad skole og Syverstaddiagonalen i venstre fremkant av bildet. E18 i tunnel mellom Holmenkrysset og 

Nesbru. 
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6.4 Alternativ 2.B. E18 i tunnel Haga - 
Nesbru 

6.4.1 Beskrivelse av alternativ 2.B  

E18 følger dagens trasè med tre felt i østgående 

retning og fire i vestgående fra Hønsjordet til 

Haga. Ved Haga går seks felt inn i tunnel vest for 

Hofstad skole. Tunnelen munner ut på Nesbru på 

samme sted som tunnel i alternativ 2.A. Fra Haga 

til Nesbru går det firefelts hovedsamleveg i 

dagens E18-trasé. Fra Nesbru går det fire felt i 

hver retning mot Slependen. Løsningen her er 

identisk med alternativ 2.A. Slemmestadveien 

kobles mot hovedsamlevegen ved Grønlia og mot 

E18 ved Nesbru.   

Det er lagt miljølokk over E18 ved Hofstad skole, 

ved Grønlia og ved Holmen kirke. 

Det legges bussveg langs sørsiden av E18 fra Haga 

til Nesbru. Vegen går i kort tunnel under 

Holmenåsen. Bussvegen følger lokalveg til Nesbru 

og langs Billingstadsletta videre til Slependen. 

Hovedsykkelveg følger sørsiden av kollektivvegen 

fra Høn til Hofstad skole der den krysser E18 på 

miljølokk. Ved miljølokk ved Grønlia krysser 

sykkelvegen tilbake til sørsiden av E18, og svinger 

seg inn gjennom idrettsareaelene ned mot 

Holmen sentrum. Her krysses lokalvegen og 

sykkelvegen følger Fekjan fram til Nesbru. Fra 

Nesbru følger sykkelvegen Billingstadsletta mot 

Slependen. Ved ny avkjørsel til IKEA svinger 

sykkelvegen ned mot E18 og følger denne til 

Sandvikstunnelen. Videre følger sykkelvegen 

sørsiden av hovedsamlevegen mot Sandvika. 

Fekjan stenges for gjennomkjøring og blir delvis 

en ren bussgate/sykkelveg. 

 

Figur 6-4 Alternativ 2.B med markering av mulige utbyggings- og transformasjonsarealer innenfor 

planområdet  
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6.4.2 Konsekvenser av alternativ 2.B med E18 i 
tunnel Haga - Nesbru 

  

Utvikling i samsvar med samordnet 
og langsiktig areal og transport-
strategi 

Utvikling av Holmen som et 
lokalsenter for nordøstre del av Asker 

Utvikling av Billingstad, Nesbru og 
Holmen som attraktive boområde 
med høyere tetthet og bokvalitet 

Kontorutvikling 800 m fra 
kollektivknutepunkt, Billingstads-
letta, Holmen Slependen 

Videreutvikle identitet og særpreg. 
Sammenheng i grønnstruktur. 

Lett tilgang til stranda og marka 

I alternativet legges E18 i tunnel 

mellom Haga og Nesbru. I dagsonene 

på begge sider av tunnelen vil 

omgivelsene rundt E18 fremdeles 

være utsatt for støy og 

luftforurensning. 

Slemmestadveien føres inn på E18 via 

gjennomgående kjørefelt, og 

kødannelser ved kobling mot E18 blir 

trolig redusert.  

Egen bussveg og hovedsykkelveg vil 

øke fremkommelighet for busser og 

syklister. Det kan utvikles buss-

knutepunkt i Holmen, ved Nesbru og 

ved Slependen.  

 

Alternativet forutsetter at 
Slemmestadveien kobles mot E18 ved 
Grønlia, og at vegsystemet gjennom 
Holmen i hovedsak blir et 
lokalvegnett. Vegsystemet i sentrum 
kan reduseres i omfang, og kryssing 
kan skje i plan. Endring av 
vegsystemet gir mulighet for å utvikle 
en gatestruktur i Holmen.  

Sentrum kan utvikle seg langs 
gatenettet, og det kan etableres ny 
kontakt mellom handels- og 
idrettsområdene ved Holmensenteret 
og områdene ned mot fjorden. Fekjan 
stenges for gjennomfartstrafikk og blir 
stedvis ren buss- og sykkelgate. 
Vegalternativet gir god mulighet for 
utvikling av Holmen som lokalsenter. 

 

Bussveg, og sykkelveg legger stedvis 
beslag på arealer som i dag er bolig- 
eller næringsarealer. 

I alternativet saneres 49 boliger 
(eneboliger, del av tomannsboliger, 
flerfamiliehus) og 18 øvrige bygg av 
ulike kategorier. 

Arealene langs E18 vest for Haga og 
øst for Nesbru vil ha negativ 
eksponering fra vegtrafikk. Nye og 
bedre støyskjermingstiltak vil redusere 
påvirkningen på boligene, men vegen 
har flere felt i dagen, og trafikken vil 
øke. 

Den største miljøgevinsten med tanke 
på boligutvikling vil alternativ 2.B gi i 
sentrum av Holmen som mister 
gjennomfartstrafikken fra 
Slemmestadveien.  

Stenging av Fekjan for biltrafikk vil 
også gi stor miljøgevinst for bolig-
områdene på østsiden av Holmenåsen 
og på Landøya. 

Området Haga – Nesbru får stor 
reduksjon i støy. Bedre lokalvegnett, 
bedre grønnstruktur, knutepunkt-
utvikling og mulig nærsenterutvikling 
gir Nesbru et transformasjons-
potensial.  Stor boligutbygging 
planlegges ved Billingstadsletta vest. 

 

Et differensiert vegsystem tar større 
plass, og vegalternativet gir noe 
redusert utbyggingsareal vest for 
Skeidar. Det frigjøres noe 
utbyggingsareal i Holmenkrysset.  

Ved Nesbru saneres eksisterende 
næringsbebyggelse. Buss- og 
sykkelveg gjennom Billingstadområdet 
vil gi redusert areal til nærings-
utvikling.  

I Holmen frigjøres noe trafikkarealer 
som kan brukes til senter- og 
kontorutvikling. Bussveg gir mulighet 
for god kollektivbetjening av Holmen, 
Nesbru og Billingstadsletta. 

Ny bru og nytt lokalvegsystem ved 
Nesbru, bedre sammenheng Nesbru – 
Billingstad vest, mer lesbart lokal-
vegsystem, sammenhengende 
grønnstruktur langs Neselva og bedre 
gang- og sykkelforbindelser, utvikling 
av kollektivsystemet og direkte 
kontakt med E18 vil gjøre Nesbru til et 
attraktivt knutepunkt og nærsenter. 

 

Syverstaddiagonalen vil føre all trafikk 
til og fra E18 utenom Holmen. 
Nåværende Slemmestadvei gjennom 
Holmen blir en lokalveg. Samtidig 
bryter Syverstaddiagonalen opp et 
sammenhengende landbruksområde 
og et attraktivt kulturlandskap. 

Holmenområdet kan utvikles med 
fysisk og visuell kontakt mellom de 
attraktive strandarealene, 
boligområdene og idretts- og 
friluftsområdene ved Grønlia.  

Miljølokk over E18 vil gi en 
sammenhengende grønn korridor fra 
Holmen mot Vakås over Grønlia. 

Det etableres ny grønnstruktur med 
tursti mellom E18 og fjorden ved 
Slependen med videreføring mot 
Sandvika. 
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Figur 6-5: Oversikt over Slependområdet med Slependrenna i bakgrunnen. Løsningen er lik i begge alternativer. 
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6.5 Oppsummerende tabell. 
Sammenligning av alternativene 

Kommentarene knyttet til de ulike alternativene 

oppsummeres kort i tabell. Det er lagt til en linje 

for beredskap. Dette omfatter beredskap hvis E18 

blir stengt, enten for vedlikehold eller som følge 

av ulykker.  

Utbyggingsarealer omfatter framtidige arealer i 

hovedsak slik de ligger inne i kommuneplanen.  

Ikke alle har sammenheng med planene for ny 

E18 og nytt lokalvegsystem.  

Det er liten forskjell på utbyggingspotensial i de 

to alternativene. Nye næringsarealer ligger i 

hovedsak ved nytt Holmenkryss. Boligarealer kan 

utvikles i området Holmen – Nesbru som ved 

omlegging av Slemmestadveien og redusert 

trafikk på Fekjan får sterkt redusert miljøbe-

lastning. Miljøbelastningen blir mindre i alternativ 

2.A fordi trafikken fra Slemmestadveien går i 

tunnel mellom Holmen og Nesbru.  Den korte 

tunnelen i alternativ 2.A gjør at områder mellom 

Haga og Holmen utsettes for miljøbelastning fra 

E18. Samtidig har en på denne strekningen lite 

utbyggingspotensial.  Med lang tunnel Haga – 

Nesbru i alt. 2.B følger trafikken fra 

Slemmestadveien hovedsamlevegen i dagen til 

Nesbru. 

Ved Nesbru vil omlegging av vegsystemet, nye, 

høyere bruer, utvikling av lokalsenter, bedre 

kommunikasjoner og ny sykkelveg gi stedet et 

stort transformasjonspotensial som ikke går fram 

av kartskissene som viser utbyggingsarealer.  

Ved Billingstadsletta og Slependen gir vegplanene 

noe redusert næringsareal, men store muligheter 

for transformasjon og utvikling av 

arbeidsintensive arbeidsplasser nær 

kollektivknutepunkt.  

Avsluttende kommentar Høn - Slependen 

Arealoppsettene som viser mulige utbyggings-

arealer er i hovedsak konsentrert om områder 

som ikke er utbygd, eller der utbygging av 

vegsystemet vil gi så store forandringer at en 

transformasjon er nødvendig. Ved utvikling av et 

moderne og bærekraftig sentrum bør en i 

plansammenheng vurdere om ikke flere utbygde 

områder på sikt skal gjennomgå en transfor-

masjon. Dette gjelder spesielt i området Holmen 

– Nesbru og Billingstadsletta vest. 

Målet må være å få areal- og transporteffektive 

områder med høy estetisk og funksjonell kvalitet. 

Flere sentrale arealer har i dag liten tidsmessig 

bygningsmasse og store muligheter for bedre 

arealutnyttelse. En transformasjon kan gi bedre 

lokalvegsystemer og økt fremkommelighet for 

beboere og arbeidstakere.  
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Tabell 6-1: Oppsummering lokale virkninger parsell 2 

Mål/alternativ Alt. 2.A Alt. 2.B 

Langsiktig areal og transportstrategi 

/miljøvennlig transport 

Gjennomgående egne vegsystem for buss og sykkel.  

Ingen miljøbelastning fra E18 mellom Holmen og Nesbru. 

Vegsystem tilpasset lokaltrafikk i Holmen. 

Gjennomgående egne vegsystem for buss og sykkel.  

Ingen miljøbelastning fra E18 mellom Haga og Nesbru 

Vegsystem tilpasset lokaltrafikk i Holmen 

Utvikling av Holmen som lokalsenter Gode muligheter Gode muligheter 

Attraktive boligområder Billingstad, 
Nesbru og Holmen 

Redusert miljøbelastning/barrierevirkning fra E18 mellom Holmen og 
Nesbru, men miljøbelastning fra firefelts hovedsamleveg på samme 
strekning.  

Sterkt redusert støy og barriere i Holmen og på strekningen Holmen – 
Nesbru. 

Gode utviklingsmuligheter ved Nesbru med nytt lokalvegsystem og 
høyere bru. 

Redusert miljøbelastning/ barrierevirkning fra E18 mellom Haga og Nesbru. 
Trafikk fra Slemmestadveien følger samleveg mellom Holmen og Nesbru. 

Sterkt redusert støy og barriere i Holmen og på strekningen Holmen – Nesbru. 

Gode utviklingsmuligheter ved Nesbru med nytt lokalvegsystem og høyere 
bru. 

Næringsutvikling ved kollektiv-
knutepunkt 

Nye næringsareal ved Ravnsborg. Redusert på Nesbru og ved 
Billingstadsletta. Mulighet for transformasjon. Frigitt trafikkareal i 
Holmen. Mulighet for transformasjon ved Nesbru. 

Nye næringsareal ved Ravnsborg. Redusert på Nesbru og ved Billingstadsletta. 
Mulighet for transformasjon. Frigitt trafikkareal i Holmen. 

Mulighet for transformasjon ved Nesbru 

Utbyggingsareal 120 380 m2 106 830 m2 

Utvikling med identitet, trygghet, 
sammenhengende grønnstruktur 

Fjerning av gjennomfartstrafikk og omlegging av vegsystem gir gode 
muligheter i Holmen. 

Syverstaddiagonalen bryter opp sammenhengende landbruksareal som 
er del av en større grønnstruktur. 

Ny strandsone med tursti mellom E18 og fjorden ved Slependen. 

Sammenhengende grøntstruktur langs Neselva. 

Fjerning av gjennomfartstrafikk og omlegging av vegsystem gir gode 
muligheter i Holmen. 

Syverstaddiagonalen bryter opp sammenhengende landbruksareal som er del 
av en større grønnstruktur. 

Ny strandsone med tursti mellom E18 og fjorden ved Slependen. 

Sammenhengende grøntstruktur langs Neselva. 

Beredskap Kort tunnelstrekning. God med firefelts samleveg der E18 går i tunnel. Lengst tunnelstrekning. Redusert behov for stenging pga. 3+3 felt i tunnel. 
God med firefelts samleveg der E18 går i tunnel.  
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