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Statens vegvesen Region øst har sammen med Asker kommune og i samråd 

med andre fagmyndigheter gjennomført en kommunedelplanprosess for 

vegsystemet i E18-korridoren i sentrale Asker. Planen ble vedtatt av 

kommunestyret i Asker 8. november 2016. 

I revidert Oslopakke 3 fra juni 2016 er det forutsatt at den videre 

planleggingen av E18 Vestkorridoren skal ha fokus på god funksjonalitet og 

reduserte kostnader. Statens vegvesen jobber derfor med optimalisering av 

planene, og kryssområdet på Slependen peker seg ut som et av stedene hvor 

det kan være potensiale for kostnadsreduksjoner og økt funksjonalitet. 

Foreliggende rapport beskriver mulige løsninger for optimalisering av 

kryssområdet og tilliggende vegystem og gir anbefalinger for videre 

planlegging. 

Hos Statens vegvesen Region øst er Grete Tvedt prosjektleder og Sølve Jerm 

planprosessleder.  

Til å gjennomføre utredningsarbeidet har Statens vegvesen Region øst 

engasjert Multiconsult AS. Arbeidet ble utført i perioden april 2016 til mars 

2017. Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært Gunnar Bratheim.  

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 
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0.1 Innledning 

Statens vegvesen Region øst har sammen med 

Asker kommune og i samråd med andre fag-

myndigheter gjennomført en kommunedelplan-

prosess for vegsystemet i E18-korridoren i 

sentrale Asker. Planen ble vedtatt av 

kommunestyret i Asker 8. november 2016, og ved 

Slependen er løsningen basert på alternativ 2.A. 

I revidert Oslopakke 3 fra juni 2016 er det 

forutsatt at den videre planleggingen av E18 

Vestkorridoren skal ha fokus på god funksjonalitet 

og reduserte kostnader. Statens vegvesen jobber 

derfor med optimalisering av planene, og 

kryssområdet på Slependen peker seg ut som et 

av stedene hvor det kan være potensiale for 

kostnadsreduksjoner og økt funksjonalitet. 

Foreliggende rapport beskriver mulige løsninger 

for optimalisering av kryssområdet og tilliggende 

vegystem og gir anbefalinger for videre 

planlegging. 

0.2 Mulighetsrom for optimalisering 

Mulighetsrommet for kryssplassering og –

utforming ved Slependen styres av vegnormalenes 

krav. Minste tillatte avstand mellom kryss er 1 000 

meter for den aktuelle vegklassen (H7). Neste 

kryss vest for Slependen ligger i dag ved Nesbru 

(ramper fra hovedsamleveg knyttes til E18 øst for 

Holmentunnelen). 

Slependkrysset slik det er utformet i vedtatt plan 

(2.A) består egentlig av ett og et halvt «ordinært» 

kryss fordi: 

 Det er et fullt lokalt kryss mot 

lokalvegnettet, med både vestvendte og 

østvendte ramper i begge kjøreretninger 

 Det er et halvt kryss med hovedsamleveg 

/E16 mot Sandvika (østvendte ramper) 

Løsningen er basert på planskilt kryssing mellom 

lokale ramper fra Slependkrysset og ramper mot 

hovedsamleveg E16/Sandvika. Dette medfører 

terrenginngrep og kostbare konstruksjoner. 

For å unngå disse fordyrende elementene, er det 

ønskelig å benytte en såkalt vekslingsstrekning 

både på østsiden og vestsiden av lokalt kryss på 

Slependen. Skal dette være mulig, må krysset 

flyttes vestover. En kryssplassering vest for IKEA 

vil gi lengde på vekslingsstrekning nær 

minimumskravet på 700 m både øst og vest for 

krysset. På denne bakgrunn har man sett 

nærmere på et lokalt kryss like vest for IKEA. 

I tillegg kan det være muligheter for forenklinger 

av vedtatt kryssløsning øst for IKEA. Dette har 

også blitt vurdert som en del av 

optimaliseringsarbeidet. 

0.3 Siling trinn 1 

Tabellen på neste side viser vurderte alternativer 

og anbefalingene for disse. 

Alternativ 2.C og 2.F med kryss vest for IKEA gir 

begge vesentlige besparelser samtidig som de 

samlede konsekvensene av alternativene kan 

være positive. Disse bør derfor vurderes nærmere 

i siling trinn 2, hvor det gjøres en mer detaljert 

vurdering av konsekvenser og tekniske løsninger.  

Det er ikke funnet kryssløsninger øst for IKEA som 

gir vesentlige besparelser og positive 

konsekvenser sammenliknet med 2.A. For 

kryssløsninger øst for IKEA bør derfor vedtatt 

løsning legges til grunn. 

  

0 Sammendrag 
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Figur 0-1: Alternativ 2.C og 2.F ved Gyssestad 

 

Figur 0-2 Kryss vest for IKEA, alternativ 2.F med 

rundkjøring under E18. 

 

Figur 0-3: Alternativ 2.F sett østover langs 

Billingstadsletta 

Alt. Beskrivelse Anbefaling 

2.C Sentral rundkjøring 
over E18, vest for 
IKEA. 

Anbefales for videre vurdering. Alternativet gir betydelige besparelser på grunn av vesentlig 
forenkling av vegsystemet langs Slependrenna. Alternativet gir god lengde på vekslingsstrekning mot 
øst, men noe mindre enn kravet mot vest. Det må vurderes nærmere om rundkjøringen gir risiko for 
tilbakeblokkering mot E18 på grunn av kryssende trafikk. Alternativets samlede konsekvenser i 
forhold til bl.a. støy bør analyseres nærmere. Alternativet bør inngå i videre analyser. 

2.D Binderskryss med 
ramper over E18 vest 
for IKEA. 

Anbefales ikke for videre vurdering. Alternativet gir mindre risiko for tilbakeblokkering til E18 enn 2.C, 
men gir større og mer dominerende brukonstruksjoner. Dette gir høyere kostnader og større negative 
konsekvenser for omgivelsene. 

2.E Sentral rundkjøring 
over E18, vest for 
IKEA. 

Anbefales ikke for videre vurdering. Alternativet er likt som 2.C, men rundkjøringen er lagt lengre vest.  
Alternativ 2.E er så likt 2.C at disse må sees på som samme prinsippløsning i ulike varianter. Det 
vurderes derfor ikke som nødvendig å analysere begge disse løsningene videre.  

2.F Sentral rundkjøring 
vest for IKEA med 
ramper som krysser 
under E18. 

Anbefales for videre vurdering.  Alternativ 2.F har lik trafikal funksjon som 2.C, med unntak av 
Nesbruveien, som her stenges for gjennomkjøring for å gi plass til tilførselsveg til E18-krysset. 
Alternativet gir antatt lavere kostnad og med mindre ulemper for omkringliggende boliger enn 2.C. 
Alternativet bør vurderes videre. 

2.G Sentral rundkjøring på 
lokk over E18. 

Anbefales ikke for videre vurdering.  Alternativ 2.G har en prinsippløsning som har klare likheter med 
2.C og 2.E, og det vurderes derfor ikke som nødvendig å analysere alle disse løsningene videre. 
Utformingen med lokk gir noen fordeler og noen ulemper sammenlignet med en åpen rundkjøring.  

2.H Sentral rundkjøring 
over E18 rett øst for 
IKEA. 

Anbefales ikke for videre vurdering da vekslingsstrekningens lengde østover mot Sandvikstunnelen kun 
blir om lag 450 meter. Det vurderes ikke som realistisk å få godkjent et så stort fravik med de store 
trafikkmengdene som skal veksle ut og inn i området. 

2.I Optimalisering av 
vedtatt alternativ 2.A, 
med rampebruer mot 
Nesøyveien nord. 

Anbefales ikke for videre vurdering.  Alternativ 2.I gir forbedringer mellom Slependrenna og Gyssestad 
sammenliknet med alternativ 2.A, men beslaglegger mer areal langs Slependveien. Antall 
konstruksjoner er nær det samme som i 2.A, og det er derfor trolig svært begrensede besparelser som 
kan oppnås. Samlet sett er ikke gevinstene ved løsningen tilstrekkelige til at den bør vurderes videre. 

2.J Optimalisering av 
vedtatt alternativ 2.A, 
med rampebruer mot 
Billingstadsletta. 

Anbefales ikke for videre vurdering. Alternativ 2.J er tilnærmet identisk med 2.I, men rampene ledes til 
Billingstadsletta istedenfor til Nesøyveien. Antall konstruksjoner er nær det samme som i 2.A, og det er 
derfor trolig svært begrensede besparelser som kan oppnås. Samlet sett er ikke gevinstene ved 
løsningen tilstrekkelige til at den bør vurderes videre. 

2.K Optimalisering av 
vedtatt kryss 2.A, med 
rampebru mot 
Nesøyveien nord og 
rampe i kulvert fra 
Nesøyveien sør. 

Anbefales ikke for videre vurdering.  Alternativ 2.K gir noen forbedringer mellom Slependrenna og 
Gyssestad sammenliknet med alternativ 2.A, men medfører samtidig en del nye ulemper. Antall 
konstruksjoner er nær det samme som i 2.A, og det er derfor trolig svært begrensede besparelser som 
kan oppnås. Samlet sett er ikke gevinstene ved løsningen tilstrekkelige til at den bør vurderes videre. 
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0.4 Siling trinn 2 - anbefaling 

I siling trinn 2 er det gjort en nærmere utredning 

av de to alternativene som er videreført, 2.C og 

2.F.  

Utførte støyberegninger viser at 2.C og 2.F vil gi 

redusert støy fra vegsystemet øst for Nesøyveien 

sammenlignet med 2.A. Ved Nesbruveien øker 

støynivået noe i 2.C og 2.F sammenlignet med 2.A. 

Samlet sett vil imidlertid antall boliger i rød og gul 

sone reduseres med 50-60 boenheter i 2.C og 2.F 

sammenlignet med 2.A. 

Den overordnede konsekvensvurderingen viser at 

alternativ 2.F høyst sannsynlig gir større positive 

konsekvenser i det berørte området enn alternativ 

2.A.  Alternativet vurderes som bedre enn 2.A for 

landskapsbilde, nærmiljø og naturmiljø, men svakt 

dårligere for kulturmiljø. 

Alternativ 2.F vil samtidig gi betydelige 

kostnadsbesparelser sammenliknet med 2.A 

Det anbefales derfor videre planlegging av 

alternativ 2.F i en formell planprosess med 

tilhørende konsekvensutredning.  

Ulike detaljer i løsningen, som tilknytning av 

Bjørklundsveien og utforming av tverrforbindelser 

mellom Nesbruveien og Billingstadsletta bør 

vurderes i den videre planleggingen. 

Alternativ 2.C anbefales forkastet, da alternativ 

2.F både gir større positive virkninger og 

sannsynligvis har lavere kostnader. 

  

Tabell 0-1: Oppsummering av rangering for de ulike fagtemaene. Naturressurser er ikke inkludert, da 

temaet ikke er beslutningsrelevant på denne strekningen 

Alternativ Landskapsbilde Nærmiljø og 
friluftsliv 

Naturmiljø Kulturmiljø Lokal og 
regional 
utvikling 

Samlet 
rangering 

2.A (referanse) 3 3 3 1 1 3 

2.C 2 2 2 2 1 2 

2.F 1 1 1 2 1 1 
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Figur 0-4: Oversikt over nytt kryss ved IKEA i alternativ 2.F Figur 0-5: Oversikt over østre del av vegsystemet langs Slependrenna i alternativ 

2.C og 2.F 
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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: 

Kø - dårlig framkommelighet for alle trafikantgrupper 

Dagens situasjon i E18-korridoren gjennom Asker 

er preget av langvarige rushperioder, med lav 

gjennomsnittshastighet både morgen og 

ettermiddag. Rushet varer typisk tre timer, og 

hastigheten er ned mot 20 km/t på strekningen 

mellom Asker og Skøyen vest i Oslo. For 

næringslivet gir forsinkelsene store tap ved økt 

transporttid, forsinkete leveranser og dårlig 

forutsigbarhet. Køene på E18 forplanter seg også 

tilbake langs Røykenveien, Slemmestadveien og 

lokalvegnettet i Asker sentrum. 

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 vanskelig 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. 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. 

E18 hindrer byutvikling 

E18 er en sammenhengende barriere på tvers av 

byggesonen i Asker, og arealbeslag, støy og 

luftforurensing legger store 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.  

1.2 Mål for tiltaket 

1.2.1 Samfunnsmål for E18 Vestkorridoren 

Samfunnsmålet for E18 Vestkorridoren er: 

E18-prosjektet bidrar til at flere tar bussen, 

sykler eller går. 

Vi legger til rette for et funksjonelt 

vegsystem med gode knutepunkter fra 

Lysaker til Asker og muligheter for by- og 

stedsutvikling. 

Dette vil bedre livskvaliteten til innbyggere 

og reisende 

1.2.2 Mål for E18-korridoren i Asker 

Prosjektet E18-korridoren i Asker skal utvikle et 

bedre og mer miljøvennlig transportsystem, med 

fokus på kollektiv- og sykkeltransport langs 

korridoren og byutvikling rundt kollektivknute-

punktene. Prosjektet skal redusere barriere-

virkning, støy og lokal forurensing.  

Gjennom arbeidet med kommunedelplan er det 

fastsatt mål for tiltaket. Disse er som følger (1): 

 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 

1 Innledning 
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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 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 Planprosessen 

1.3.1 Tidligere planer 

Arbeidet med E18 i Asker har pågått i flere faser. 

 I forbindelse med konsekvensutredning 

for Vestkorridoren framlagt høsten 2000 

ble det utarbeidet planer for ny E18 fra 

Holmen i Asker til Framnes i Oslo (2). 

Videre arbeid med disse planene ble 

imidlertid stoppet av ulike årsaker. 

 Arbeidet med planløsninger i Asker ble 

tatt opp igjen i 2006. Da ble det laget en 

idestudie for Askers del av Vestkorridoren. 

Denne behandler mulige løsninger for E18 

og Spikkestadkorridoren (Røykenveien og 

Slemmestadveien) (3). 

 I 2008 fikk Asker kommune og Statens 

vegvesen i felleskap utarbeidet en 

konseptstudie for ny E18 forbi Asker 

sentrum (4). Denne dannet senere 

grunnlag for arbeidet med planprogram 

for kommunedelplan med 

konsekvensutredning. 

1.3.2 Kommunedelplan og 
konsekvensutredning 

Planprogram og innledende fase 

Prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan 

startet i 2011 med utarbeidelse av planprogram. 

Planprogrammet for E18-korridoren i sentrale 

Asker ble vedtatt av kommunestyret i Asker 

30.8.2011 (5), og det har vært flere runder med 

siling og optimalisering av løsninger (6), (7) og 

utvidelse av planområdet (8). Slependkrysset ble 

innlemmet i planarbeidet i 2015, og siling av 

løsninger som lå til grunn for kommunedelplanen 

ble behandlet i kommunestyret i Asker 14.4.2015. 

Kommunedelplanen med konsekvensutredning 

ble lagt ut til offentlig høring våren 2016. Det kom 

ingen innsigelser til planforslaget, men etter 

høringen ble det foretatt enkelte mindre 

endringer i planen. Kommunedelplanen ble 

vedtatt av kommunestyret i Asker 8. november 

2016. Gjennom planen er det fastsatt vegtrasé og 

vegstandard.  

1.3.3 Videre planlegging 

Neste steg etter vedtatt kommunedelplan er å 

utarbeide reguleringsplaner. Slependkrysset 

inngår i parsellen Ramstadsletta-Slependen (ev. 

Strand-Slependen). Reguleringsarbeidet for denne 

parsellen kan først starte når strekningen er 

prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP), som 

vedtas av Stortinget hvert fjerde år. Neste 

rullering skjer våren 2017, når NTP 2018-2029 skal 

behandles.  

I reguleringsplan avklares detaljer om plassering 

og utforming av veganlegget. Reguleringsplanene 

gir også rettsgrunnlag for gjennomføring av 

grunnerverv for anlegg av vegen. Planene 

utarbeides av Statens vegvesen og vedtas både av 

Asker og Bærum kommune.  

Det er forutsatt at bompenger inngår i finansier-

ingen av tiltaket. Dersom det er lokal tilslutning til 

det, kan tillatelse til innkreving av bompenger gis 

av Stortinget, og forslag om dette må fremmes 

gjennom egen Stortingsproposisjon. 

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 konkurranse-

grunnlag for entreprenørmarkedet.  
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2 Premisser for løsningsutvikling 

2.1 Vedtatte vegplaner 

2.1.1 E18 i Asker 

Vedtatt kommunedeplan for E18 i Asker er basert 

på følgende alternativ fra planforslaget som var på 

høring våren 2016: 

 Parsell 1: Drengsrud-Høn: Alternativ 1.B 

med tunnel Drengsrud-Fusdal 

 Parsell 3: Røykenveien: Alternativ 3.A 

kollektivfelt langs dagens veg, med 

mulighet for bygging av tunnel til 

Jørgensløkka (alt. 3.C) på lengre sikt. 

 Parsell 2: Høn-Slependen: Alternativ 2.A 

med tunnel Holmen-Nesbru.  

Slependen er en del av parsell 2, og vedtatt 

løsning for denne beskrives derfor nærmere. 

Nærmere beskrivelse av alternativ 2.A 

I alternativ 2.A vil E18 følge dagens trasé på 

strekningen fra Hønsjordet og fram mot Grønlia, 

se figur 2-1Error! Reference source not found.. 

Rett vest for Grønlia kobles det på felter fra 

Slemmestadveien (Syverstaddiagonalen) på E18. 

Ved dagens Holmenkryss går E18 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. 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.  

Ved Holmen kirke etableres et 80 m langt lokk 

over E18 for å redusere barrierevirkningen mellom 

boligområdene nord og sør for dagens veg 

Hovedsamleveg og lokalt vegnett Nesbru og 
Slependen 

Fra Holmen til Nesbru etableres hovedsamleveg i 

dagens E18-trasé til Nesbru, hvor det blir kryss 

(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. 

Det vil vurderes å stenge Fekjan for 

gjennomkjøring slik at bare buss vil kunne passere. 

Hovedsykkelveg fra Nesbru og østover 

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. 

Bussveg fra Nesbru og østover 

Fra dagens Holmenkryss går bussvegen sammen 

med hovedsamlevegen i dagens E18-trasé. 

Deretter fortsetter bussvegen langs sørsiden av 

dagens E18 mot Nesbru senter, krysser under ny 

bru for E18 og går videre over Billingstadsletta.  

Det etableres holdeplass ved planlagt nytt 

lokalsenter for Billingstadsletta vest, og vegen 

legges på østsiden av Billingstadsletta fram til ny 

holdeplass ved Berger. Videre går bussvegen 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 2-1: E18 Asker, oversiktskart for vedtatt løsning i kommunedelplan 
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Buss til og fra Nesøya sikres framkommelighet 

gjennom kollektivfelt på Nesøyveien fra 

Nesøybrua og egen arm til bussvegen. 

Mengder og kostnader 

Mengder og kostnader for alternativene på parsell 

2 er oppsummert i tabell 2-1Error! Reference 

source not found. på neste side. 

Alternativ 2.A fra Høn til Slependen er 

kostnadsberegnet til 7,0 mrd kr (2015-prisnivå).  

Slependkrysset, fra IKEA til parsellslutt ved 

Gyssestad er kostnadsberegnet til 2,35 mrd. kr 

(2015-prisnivå). Når det gjelder Sandvikstunnelen 

er det kun portalkonstruksjon fram til 

fjellpåhugget som inngår i kostnadene. De høye 

kostnadene ved Slependen skyldes flere forhold: 

 Mange konstruksjoner, herav to store 

bruer for hovedsamleveg mot Sandvika, 

ny bru for Nesøyveien, og en rekke 

kulverter 

 Dårlige grunnforhold med bløte masser gir 

dyr fundamentering av alle 

konstruksjonene 

 Betydelige innløsningskostnader på grunn 

av flere større næringsbygg som må rives 

 

  

 

Figur 2-2: Utsnitt av illustrasjonsplan for alternativ 2.A fra Nesbru til parsellslutt ved Gyssestad. Parsellgrense for Slependkrysset ved IKEA vist med rød strek 
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Tabell 2-1: Mengder og kostnader for alternativ 2.A og Slependkrysset 

(fram til fjellpåhugg for Slependentunnelen). Anleggskostnader er oppgitt 

med prisnivå 2015.  

Mengde E18 alt. 2.A Slependkrysset 

Veglengde E18 (m) 4310 1020 

- derav bru (m) 280 0 

- derav tunnel/lokk (m/%) 1350 / 31% 100/ 10% 

Veglengde hovedsamleveg (m) 2120 1790 

- derav bru (m) 56 230 

- derav tunnel/lokk (m/%) 18 / 0% 0 

Lengde bussveg 4975 1320 

Lengde hovedsykkelveg 5470 1450 

Innløsning eiendommer 49 eneboliger/småhus 

1 bensinstasjon 
8 kontor-/forretning  

12 annet 

2 eneboliger/småhus 

1 bensinstasjon 
2 kontor-/forretning  

2 annet 

Anleggskostnad (mill. 2015-kr.) 7 000 2 350 

 

Figur 2-3: Billingstadsletta sett fra Lilleåsen i vest 

 

Figur 2-4: Slependkrysset, oversikt 
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2.1.2 E18 i Bærum 

Det er utarbeidet kommunedelplan for E18 

mellom Slependen og Lysaker. Ulike prinsipp-

løsninger og tunnelvarianter er vurdert, og to 

alternativer for E18 inngikk i planforslaget som var 

på offentlig høring. Planvedtak ble gjort i juni 

2014. 

Grensesnittet mellom E18 Asker og E18 Bærum er 

Slependen. Slependkrysset inngikk opprinnelig i 

prosjektet E18 Bærum, men vestre del av krysset 

ligger i Asker, og er tatt inn i kommunedelplanen 

for E18 Asker. 

For parsellen Lysaker-Ramstadsletta er det 

utarbeidet reguleringsplan som er til kommunal 

behandling. Planen har vært på høring og Oslo 

kommune har varslet innsigelse. Som følge av 

revidert Oslopakke 3 avtale i juni 2016, har første 

etappe av utbygging blitt Lysaker – Strand. Dette 

har ført til endringer i reguleringsplan Lysaker – 

Ramstadsletta, som er på begrenset høring frem 

til 20. februar 2016. Kommunalt vedtak forventes 

våren 2017. På grunn av innsigelsen er det 

usikkerhet rundt fremdrift. 

For parsellen Ramstadsletta-Slependen er 

reguleringsplan ikke påbegynt. Som en del av 

optimaliseringsarbeidet ved Slependen er det 

gjort endringer i planene for vegystemet som også 

berører Bærum kommune, og som vil medføre 

noen mindre endringer sammenliknet med 

kommuneplanen fra 2014. Disse endringene er 

ikke planmessig behandlet, dette vil bli gjort i 

forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan 

for parsellen. 

2.2 Forholdet til andre planer 

2.2.1 Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023  

Nasjonal transportplan (9) er det viktigste 

styringsdokumentet for utbygging av store 

samferdselsanlegg. I dette avsnittet oppsummeres 

hovedtrekk i planen knyttet til E18 Vestkorridoren.  

Mål 

På bakgrunn av Klimaforliket fastslår NTP at 

veksten i persontransport i storbyområdene skal 

tas med miljøvennlige transportformer som 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

Utfordringer i byområdene 

De eksisterende bypakkene i de byområder som 

kan inngå bymiljøavtaler vil i løpet av perioden 

sees i sammenheng med nye helhetlige 

bymiljøavtaler innenfor et felles rammeverk. Disse 

avtalene skal inneholde mål og virkemidler som 

fører til at veksten i persontransporten tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange.  

Også Oslopakke 3 vil måtte tilpasses rammeverket 

for bymiljøavtaler.  

Knutepunkter 

Gode knutepunkt er en vesentlig del av et godt 

kollektivtransportsystem og viktige element i 

reisekjeden. I NTP vektlegges følgende: 

 Det skal være attraktivt å sykle og gå til 

knutepunktene.  

 Det bør vurderes å legge til rette for 

innfartsparkering, særlig ved knutepunkt 

og jernbanestasjoner som ligger utenfor 

by- og tettstedssentra  

 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,  

Sykkelstrategi 

I NTP er det nedfelt som mål å øke sykkelandelen 

fra dagens 4 pst. til 8 pst. innen utgangen av 

planperioden. 

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.  

….. 
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E18 Lysaker – Ramstadsletta er starten på 

utbyggingen av E18 Vestkorridoren mellom 

Lysaker og Asker. Utbyggingen er nødvendig 

for å møte økt etterspørsel etter transport, 

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. 

I planperioden 2013-2023 er det satt av 2,2 mrd. 

kroner i statlige midler til E18 Lysaker-

Ramstadsletta, med oppstart i slutten av første 

fireårsperiode. Resten av totalrammen på 10,1 

mrd. kroner for denne parsellen er forutsatt 

finansiert med bompenger 

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget 

med nærmere omtale av prosjektet og 

forslag til finansieringsløsninger for E18 

Vestkorridoren. 

2.2.2 Forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 
2018-2029  

Transportetatenes grunnlagsdokument for 

Nasjonal transportplan (10) ble lagt fram i februar 

2016 og var på høring fram til 1.7.16. E18-

Vestkorridoren er i dette dokumentet omtalt som 

følger: 

I KVU Oslo-navet slås det fast at det ikke vil 

være tilstrekkelig med kollektiv-, gang- og 

sykkeltiltak for å nå målet om nullvekst i 

personbiltrafikken. Det er derfor nødvendig 

med bilregulerende tiltak, som parkerings-

regulering og økte avgifter for bruk av bil.  

Det pågår grunnerverv og forberedende 

arbeider med sikte på anleggsstart på E18 

Vestkorridoren, strekningen Lysaker–

Ramstadsletta, tidlig i planperioden. 

Prosjektet er en binding fordi det inngår i 

gjeldende NTP med start i perioden 2014-

2017. Det legges til grunn bompenger både 

fra Oslopakke 3 og fra en egen bompenge-

ordning på prosjektet. Gjennomføringen er 

betinget av at det blir tilslutning til et slikt 

opplegg. Midler til prosjektet inngår ikke 

ved lavt rammenivå. 

I høy ramme er det lagt til grunn statlige 

midler til E18 Ramstadsletta–Slependen og 

Slependen- Drengsrud. Utbyggingen av 

denne strekningen forutsettes også delvis 

bompengefinansiert både fra Oslopakke 3 

og fra en egen bompengeordning. 

2.2.3 Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-
2036 

Oslopakke 3- avtalen er forlenget til 2036 (11).  

Oslo og Akershus har et felles mål om å kutte 

klimautslippene med 50 % frem til 2030. Det skal 

legges til rette for et transportsystem som er 

effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig for alle og 

med redusert behov for biltrafikk. 

I Akershus skal kollektivtrafikk, tilrettelegging for 

sykkel og knutepunktutvikling, der samspillet 

mellom ulike transportformer og økt bruk av 

sykkel/sykkelparkering samlet bidrar til økt 

mobilitet i befolkningen. Et overordnet mål i 

Akershus er god fremkommelighet for buss.  

Det skal etableres nye bomsnitt ved bygrensen i 

nord øst og sør og for trafikk til Fornebu som i dag 

ikke passerer Bærumssnittet. 

Målsetninger for Oslopakke 3 

Hovedstadsregionen står overfor betydelige 

utfordringer i tiden som kommer. Forventet 

befolkningsvekst, krever god areal- og 

transportplanlegging som sammen med nye 

miljøkrav, stiller klare krav til fremtidig utforming 



E18 Slependen-Drengsrud  

Optimalisering av kryssløsninger E18 Slependen  

 

SIDE 18  Mars 2017 123134-PLAN-RAP-013 

av transportsystemet. Transportløsningene må 

legge til rette for by og stedsutvikling som gjør det 

mulig å etablere nye boligområder og arbeids-

plasser i nær tilknytning til kollektivknutepunkter. 

Målene i regional plan for areal og transport i Oslo 

og Akershus må følges opp og utviklingen av 

arealbruk og transportsystemene må skje slik at 

størst mulig del av transportbehovet kan dekkes 

med gåing, sykling og kollektivtrafikk. Samtidig er 

det ønskelig å bidra til at biltransport i størst mulig 

grad skjer med nullutslippsbiler.  

De prosjekter og tiltak som er omfattet av avtalen 

sikrer at kollektivtiltak prioriteres. I avtalen er det 

lagt til grunn at om lag 73 prosent av de samlede 

bompengemidlene fra Oslopakke 3 benyttes til 

kollektivtiltak, om lag 13 prosent går til sykkeltiltak 

mens om lag 15 prosent brukes til rene vegformål. 

I Oslo er bidraget fra bompenger til kollektivtrafikk 

93%, inklusive tiltak for sykling og gåing i avtale-

perioden. Tilsvarende andel for Akershus er 73%. 

E18 Vestkorridoren 

For E18 Vestkorridoren er Oslo og Akershus enige 

om at strekningen Lysaker – Strand gjennomføres 

som 1. etappe av strekningen Lysaker - Drengsrud, 

med mål om byggestart mot slutten av 2018 i tråd 

med gjeldende planer. 

Strekningen Lysaker - Strand består av følgende 

hovedelementer: 

 Ny E18 Lysaker – Strand 

 Ny separat bussveg Lysaker – Strand 

 Ny sykkelveg Lysaker – Strand 

 Ny Bærumsdiagonal med tilknytting til E18 

og videre til Fornebu via Vestre lenke 

Høviktunnelen og Ramstadsletta bygges ikke i 1. 

etappe.  

Analyser viser at bruk av bompenger som 

virkemiddel slik det er foreslått i avtalen vi gi 

redusert trafikk over bygrensen til Oslo. 

Statens vegvesen vil i det videre arbeidet med de 

øvrige parsellene planlegge for god funksjonalitet 

og reduserte kostnader. 

Oslo og Akershus understreker at man på det 

nåværende tidspunkt, for sin del, ikke har 

konkludert hvordan utbyggingen av E18 Strand – 

Drengsrud konkret skal gjennomføres. 

Reguleringsvedtak for den resterende del av E18 

Vestkorridoren i Bærum kommune (Ramstadsletta 

– Slependen) kan tidligst forventes å foreligge mot 

slutten av 2019 eller mest sannsynlig i 1. halvår 

2020. Oslo og Akershus anmoder Statens 

vegvesen om også å utarbeide alternativer for 

strekningen E18 Strand – Drengsrud med 

reduserte kostnader og som sikrer at vegkapa-

siteten inn til Oslo ikke øker. E18 Vestkorridoren 

finansieres med statlige midler, etterskuddsvis 

bompengeinnkreving for hver parsell og om lag 2 

mrd. 2016-kr. fra Oslopakke 3.  

Ny E18 gir muligheter for by- og tettstedsutvikling 

langs traséen i Bærum og Asker kommune. Det er 

en forutsetning at disse kommunene bidrar med 

grunneierbidrag til finansiering av prosjektet.  

2.2.4 Areal- og transportplan for Oslo og 
Akershus.  

Oslo og Akershus vedtok i desember 2015  en 

felles regional areal- og transportplan.  

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 senter-

struktur.  Det forutsettes 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.  
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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 må 

prioriteres, samtidig som sentrum bør være 

tilgjengelig med bil.  

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.  

2.2.5 Kommuneplan for Asker 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.  

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 

sykkelvegnett må utvikles langs hovedveger og inn 

mot sentrene. 

Nytt dobbeltspor på jernbanen 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. Alle 

nye boligfelt knyttes til tettsteder som ønskes 

utviklet. I tillegg er det laget fortettingsstrategi 

 

Figur 2-5: Utsnitt av regional plan for areal og 

transport 
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med retningslinjer for fortetting i etablerte bolig-

områder. Det legges opp til en middels boligvekst 

inntil trafikksituasjonen på overordnet vegsystem 

er avklart med 350 boliger/år. Planen legger opp 

til at Billingstadsletta fortsatt skal være et 

næringsområde, men det åpnes for utbygging og 

transformasjon til boliger på Billingstadsletta vest. 

2.2.6 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 (12): 

 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. 

Dette forutsetter at gjennomfarts-trafikken som i 

dag følger Slemmestadveien gjennom området 

blir borte eller reduseres vesentlig.  

Nærsentra lokaliseres på Nesbru og på Slependen. 

Plasskrevende varer konsentreres rundt Slepend-

krysset og Holmenkrysset som et supplement og 

avlastning for Sandvika, Asker sentrum og 

Holmen.  

Næringsvirksomhet med høy arealutnyttelse 

konsentreres til Holmenkrysset og Slependkrysset, 

dette for å unngå belastende trafikk gjennom 

planområdet  

Blandet næringsvirksomhet, bestående av kontor, 

lager, produksjon, småindustri med mer, 

lokaliseres i nær tilknytning til Holmenkrysset, til 

de østre deler av Billingstadsletta og på 

Slependen. 

Boligbebyggelse med høyere tetthet og en variert 

leilighetssammensetning lokaliseres til Holmen og 

Nesbru, samt til de vestre deler av Billingstadsletta 

(se eget avsnitt).  

2.2.7 Reguleringsplan Billingstadsletta vest 

I tråd med vedtatt kommunedelplan for Holmen 

Slependen arbeides det med planer for utvikling 

av bolig og næring på Billingstadsletta vest med 

1640 nye boenheter (konvertering kontor/ 

industri). Planene omfatter transformasjon av 

eksisterende næringsarealer ved Berger. 

Planforslaget ble vedtatt lagt ut på offentlig 

ettersyn 07.12.2016. 
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2.3 Designbasis for ny veg 

2.3.1 Veg i dagen 

Det er forutsatt at dimensjoneringsklasse H7 

og fartsgrense 80 km/t legges til grunn for E18 

innenfor planområdet. 

På grunn av stor trafikkmengde og vegens 

betydning som nasjonal hovedveg er det 

imidlertid lagt inn noen elementer fra H9-

standarden: 

 Gjennomgående skulderbredde 3 

meter 

 Maksimal stigning på 5 %. 

Sikkerhetskrav for tunneler er 

dimensjonerende for planlagt kapasitet på 

E18. Øst for Asker sentrum 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 Asker sentrum til Slependen (mot 5 felt for 

ordinær biltrafikk i dag, tre vestgående og to 

østgående). Vegbredden er 32 m.  

På vekslingsstrekning (se prinsippskisse i figur 

3-1) mellom kryss er det gjennomgående 

ramper på utsiden, slik at det blir til sammen 

4+4 felt og en vegbredde på 39 m. For 

Slependenområdet er det i hovedsak dette 

profilet som er aktuelt. Vestover fra nytt kryss på 

Slependen er det vekslingsstrekning fram til kryss 

og tunnelpåhugg ved Nesbru. Østover fra nytt 

kryss er det vekslingsstrekning fram til ramper tar 

av mot E16 og Sandvika. 

  

 

Figur 2-6: Normalprofil for 6-felts E18 

 

Figur 2-7: Normalprofil for vekslingstrekning med 8-felts E18 
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2.3.2 Hovedsamleveg 

Ved Slependen er denne type veg aktuell for 

hovedsamleveg mot Sandvika. Hovedsamlevegen, 

som også skal fungere som omkjøringsveg for E18 

ved stengt tunnel, skal i utgangspunktet ha 2+2 

felt ifølge vegnormalenes krav.  

Aktuell fartsgrense er 50 eller 60 km/t og 

vegklasse er H6. Denne vegtypen har en 1-3 m 

bred midtdeler med kantstein; 3 m i norma-

lsituasjon og 1 m over bruer. Samlet vegbredde 

med fire felt er 16-18 meter, med to felt 13 meter. 

Tverrsnitt for vegen er vist i figur 2-8. 

 

Figur 2-8: Normalprofil for hovedsamleveg med 

fire felt  

2.3.3 Bussveg 

Strekninger med separat bussveg utformes med 

utgangspunkt i standardklasse H2. Mengden tunge 

kjøretøyer her, medfører at det er lagt inn 0,5 m 

ekstra skulder, slik at samlet vegbredde vil være 

på 9,5 meter inklusive skulder. Bredden vil 

vurderes nærmere i detaljplanfasen, i Bærum er 

det i reguleringsplanfasen valgt et tverrsnitt med 

3,5 m bussfelt og 0,5 m skulder, det vil si en 

totalbredde på 8,0 m. 

  

Figur 2-9: Tverrprofil for bussveg 

2.3.4 Hovedsykkelveg 

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 2-10: Tverrprofil for hovedsykkelveg  
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2.3.5 Tunneler 

For E18 med seks felt benyttes tunnelprofil T13 

med to løp, mens hovedsamleveg med fire felt har 

tunnelprofil T9,5. Kurver i tunnel krever 

breddeutvidelse ut over angitt profil for å sikre 

stoppsikt.  

Tunneler på E18 (tunnelklasse F) vil være utstyrt 

med havarinisjer og rømningsveger for hver 250. 

meter og nødstasjoner for hver 125. meter. 

 

Figur 2-11: Havarinisjer, nødstasjoner og 

tverrforbindelser, tunnelklasse F 

 

 

  

                    

Figur 2-12: Tunnelprofil T9,5 (mål i m) brukes for tunneler på hovedsamleveg med 2+2 felt. Minimum 

avstand mellom tunnelene er vanligvis 10 m 

       

Figur 2-13: Tunnelprofil T13 brukes for hvert av løpene i trefelts tunneler, på strekninger med E18 i 6 felt. 

Gangbar 
tverrforbindelse 
hver 250. m 

Gangbar 
tverrforbindelse 
hver 250. m 
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2.4 Transportanalyse 

2.4.1 Dagens vegsystem 

E18 

E18 er den viktigste vegforbindelsen gjennom 

Vestkorridoren i øst-vest retning. E18 dekker 

funksjonen som nasjonal hovedveg med fjern-

trafikk, regional hovedveg mellom Drammens-

regionen og Oslo-regionen og som sentral 

hovedveg i E18-korridoren i Asker.  

Den store påkjørende trafikkstrømmen ved 

Holmen i morgenrushet medfører at kapasiteten 

på E18 ofte overskrides i retning Slependen. Dette 

gir kø med tilbakeblokkering mot Asker på E18. I 

ettermiddagsrushet medfører overgang fra tre til 

to vestgående felt ved Holmenkrysset i kombina-

sjon med påkjørende trafikkstrøm kø og tilbake-

blokkering på E18.  

Lokalvegnettet mellom Holmen og Sandvika 

Mellom Holmen og Nesbru ligger Fekjan som 

eneste lokale samleveg. Vegen fungerer samtidig 

som adkomstveg til boligene langs vegen. 

Fra Nesbru ligger Billingstadsletta og Nesbruveien 

som lokale samleveger frem til krysset ved 

Slependen. 

Fra Slependen til Sandvika er det mulig å kjøre 

lokalt på Sandviksveien langs E18 til Kjørbo, eller 

via Slependveien og Industriveien til E16 nord for 

Sandvika sentrum. 

2.4.2 Kollektivtilbud 

Busstilbud 

Det eksisterer et omfattende busstilbud i Asker 

kommune som består av fylkesoverskridende 

ekspressbusser, regionale ruter og lokalruter.  

I 2012 utgjorde bussreisende ca. 15 prosent av 

antall reisende over bygrensen til Oslo over 

døgnet (13). Fremkommeligheten for buss er i dag 

ikke god nok på store deler av lokalvegnettet, 

særlig inn mot viktige knutepunkt er det store 

forsinkelser. Ekspressbussene holder relativt høy 

hastighet langs dagens E18, men på strekninger 

uten kollektivfelt oppstår forsinkelser i rushtiden.  

I Slependenområdet går det busser i øst-vest-

retning både på E18 (ekspressbusser) og langs 

Billingstadsletta (lokale busser). I tillegg går det 

buss til Nesøya. Det er ofte store forsinkelser i 

kollektivtransporten som går langs 

Billingstadsletta-Fekjan og på E18 utgående der 

det ikke er kollektivfelt. 

2.4.3 Modellberegninger av trafikk 

I forbindelse med kommunedelplan for E18 Asker 

er det utført modellberegninger av dagens og 

framtidig trafikk. 

Metode 

Aimsun baserer seg på timestrafikk i morgen- og 

ettermiddagsrush. Man modellerer makstimen for 

å se på kapasiteten i den mest belastede timen i 

døgnet. Trafikkgrunnlaget i modellen kommer fra 

RTM23+, og modellen er kalibrert mot manuelle 

trafikktellinger. Effekten av eventuelle bompenger 

er ikke medtatt i disse beregningene. 

Alternativ 0 – Referansealternativ 2030 

Referansealternativet har dagens vegnett fra 

Drengsrud til Slependen. Fra Slependen og inn 

mot Oslo er fremtidig E18-Bærum lagt til grunn. 

Det er benyttet fremtidige trafikkmatriser for 

2030.  

Beregningene av alternativ 0 med utbygd E18 i 

Bærum og utbyggingsalternativene for E18 Asker 

er basert på kun små endringer i bompengetakst-

ene sammenliknet med i dag. Realistiske satser for 

å finansiere tiltaket, vil gi betydelig lavere trafikk 

(14). 

Dagens situasjon (2010) 

Figur 2-14 og figur 2-15 viser trafikkmengder for 

2010 (dagens situasjon).  

Beregningene viser at E18 har en ÅDT på opp mot 

50 000 kjt/døgn forbi Asker sentrum. Ved 

Holmenkrysset ligger trafikkmengden opp mot 

65 000 kjt/døgn, og inn mot Slependenkrysset 

75 000 kjt/døgn. 

Inn mot Slependenkrysset har Billingstadsletta en 

beregnet trafikkmengde på ca. 13 000 kjt/døgn. 

Nesbruveien har en ÅDT på 6 800 i østre del. 

Dagens vegnett har avviklingsproblemer på flere 

steder, særlig i forbindelse med av- og påkjøringer 

langs E18 (Holmenkrysset, Slependen). .  
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Figur 2-14: ÅDT, dagens situasjon (2010), utsnitt 1 Figur 2-15: ÅDT, dagens situasjon (2010), utsnitt 2 

  

Figur 2-16: ÅDT, referansealternativ (2030), utsnitt 1 Figur 2-17: ÅDT, referansealternativ (2030), utsnitt 2 
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Referansealternativ 2030 

Figur 2-16 og figur 2-17 viser ÅDT for referanse-

alternativet.  

I referansealternativet vil trafikken på E18 øst for 

Holmen øke til 84 000 kjt/døgn. Dette er en 

økning på mellom 8 000 og 9 000 kjt/døgn. 

Billingstadsletta har en beregnet trafikkmengde på 

mellom ca. 10 000 og 15 000 kjt/døgn, noe som 

utgjør en økning på henholdsvis ca. 2-3000 

kjt/døgn. Nesbruveien får en ÅDT på 7 900 i østre 

del. 

Dagens avviklingsproblemer vil forsterkes og bli 

enda større i referansealternativet. Dette skaper 

saktegående køer/full stopp og tilbakeblok-

keringer på E18 og sentrale veglenker som 

Slemmestadveien, Fekjan og Billingstadsletta 

Ny løsning for E18 

Trafikkmengdene for E18 i vedtatt ny løsning (alt. 

1.B i sentrum og 2.A fra Høn og østover) er 

beregnet til ca. 97 000 kjt/døgn i et snitt ved IKEA 

på Slependen. Denne trafikkmengden innebærer 

en økning på om lag 13 000 sammenliknet med 

referansealternativet. 

Dagens lokalvegnett får imidlertid en redusert 

trafikkmengde sammenliknet med 

referansealternativet. I snittet ved IKEA på 

Slependen reduseres trafikken på Billingstadsletta 

og Nesbruveien (samlet) fra ca. 23 000 til 15 000. 

Det trafikale systemet i øst ved Slependen vil være 

det mest kritiske området i vegnettet når det 

gjelder avvikling. Det kan potensielt oppstå kø 

med mulige tilbakeblokkeringer mot 

Billingstadsletta og på E18 mot Nesbru i 

morgenrushet. 

  

  

Figur 2-18: ÅDT beregnet i 2030, alternativ 1.B, med Røykenveien alt. 3.C Figur 2-19: ÅDT beregnet i 2030, alternativ 2.A 
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2.4.4 Trafikkutvikling med bompenger 

Det ble i 2014 utarbeidet en finansieringsanalyse 

for E18 Vestkorridoren gjennom Asker og Bærum 

(14). Det er i denne tatt høyde for et samlet 

investeringsbehov på 40 mrd. kr, som finansieres 

med 12 mrd. kr i statlig bidrag, 5,5 mrd. kr fra 

Oslopakke 3 og de resterende midlene fra 

bompenger.  

I finansieringsanalysen er det tatt utgangspunkt i 

fire snitt langs E18 (inkl. dagens snitt ved Lysaker, 

som blir tovegssnitt), samt en rekke snitt på lokale 

veger, for å hindre trafikklekkasje. I basis-

beregningen ble det lagt til grunn en takst på 11 kr 

pr snitt og retning. Samlet bompengekostnad for 

tur-retur Asker–Oslo ville da bli 88 kr, pluss dagens 

bomsnitt ved Skøyen (32 kr i 2014, bare én 

retning), til sammen 124 kr. 

Avvisningseffekten av bompenger på dette nivået 

er beregnet i trafikkmodellen RTM. Ved Oslo 

grense medfører bompenger som skissert en 

reduksjon i trafikkmengden på 22%, sammenliknet 

med ny veg uten bompenger i år 2024, og i 2030 

er det beregnet en trafikkmengde på samme nivå 

som i 2012. For snittene lenger vest, er 

avvisningseffekten enda større. For snittet ved 

Nesbru er det for eksempel beregnet en 

trafikkreduksjon på 37% i 2030 sammenliknet med 

ny veg uten bompenger. 

I etterkant av Oslopakke 3-avtalen sommeren 

2016 er det gjort nye RTM-beregninger hvor det 

er benyttet reviderte satser fra avtalen, samt 

utbygd E18 i Vestkorridoren med tre supplerende 

snitt på 26 kr hver for lette kjøretøyer. Satsene for 

passering i Osloringen vil være differensierte og 

variere avhengig av tidspunkt på døgnet, type 

kjøretøy og hva slags type drivstoff kjøretøyet 

bruker. 

For 2030-trafikk ved Slependen viser disse 

beregningene en ÅDT på 72 000 mellom Nesbru 

og Slependen. Dette er en reduksjon på 25% 

sammenlignet med prognosene for 2030 med ny 

E18 og lave bompengesatser i figur 2-19 og en 

reduksjon på 14% sammenlignet med alternativ 0. 

2.5 Grunnforhold og geoteknikk 

Vegtraseene mellom Nesbru og Gyssestad går 

gjennom områder med ulike typer løsmasser og 

med varierende mektighet. NGUs kvartær-

geologiske kart viser at løsmassene hovedsakelig 

består av fyllmasser, forvitringsmateriale og 

havavsetninger med varierende mektighet. 

Traseene vil også krysse områder med 

strandavsetninger og bart fjell. 

I flere områder er det i prøver fra grunnunder-

søkelser registrert bløt, meget sensitiv kvikkleire. 

Basert på disse prøveseriene og omkringliggende 

sonderinger er potensielle områder med kvikkleire 

og sprøbruddmaterialer identifisert og vurdert. 

Kvikkleire/sprøbruddmateriale er påvist/antatt i 

følgende områder: 

 Fekjan 

 Nesbru 

 Billingstadsletta 

 Slependen 

 Gyssestad 

Det er i denne planfasen ikke utført sonderinger 

for å avgrense disse forekomstene.  

For ny veg i dagsoner må det i partier med dårlige 

grunnforhold gjennomføres tiltak for å sikre 

tilfredsstillende stabilitet. Aktuelle tiltak er bruk av 

lette fyllmasser og/eller støttefyllinger, evt. 

kombinert med grunnforsterkningstiltak som kalk-

sement-stabilisering (KS-pæling). 

Ved Slependen krysser ny E18 på tvers av en 

dyprenne med løsmasser som antas å bestå av 

fyllmasser over bløt sensitiv, humusholdig leire. 

Det kan bli nødvendig å stabilisere deler av 

området med kalk-/sementpeler, og ny 

konstruksjoner forutsettes fundamentert på 

borede peler til berg.  

I videre planlegging må det gjøres supplerende 

grunnundersøkelser langs valgt trasé, som 

grunnlag for mer detaljerte vurderinger av 

grunnforhold og geoteknikk. Utredningene i 

kommende planfaser forutsettes utført mht. krav i 

NVEs retningslinjer og TEK 10. 
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3.1 Mulighetsrom for nye løsninger 

Mulighetsrommet for kryssplassering og –

utforming ved Slependen styres av vegnormalenes 

krav (15). Minste tillatte avstand mellom kryss er 

1 000 meter for den aktuelle vegklassen (H7). 

Neste kryss vest for Slependen ligger i dag ved 

Nesbru (ramper fra hovedsamleveg knyttes til E18 

øst for Holmentunnelen). 

Slependkrysset slik det er utformet i vedtatt plan 

(2.A) består egentlig av ett og et halvt «ordinært» 

kryss fordi: 

 Det er et fullt lokalt kryss mot 

lokalvegnettet, med både vestvendte og 

østvendte ramper i begge kjøreretninger 

 Det er et halvt kryss med hovedsamleveg 

/E16 mot Sandvika (østvendte ramper) 

Avstanden mellom krysset ved Nesbru og krysset 

ved Slependen (øst for IKEA) i 2.A er om lag 1 100 

m. Rampene som kommer på fra Nesbru er 

forlenget helt fram til avrampe mot Slependen og 

omvendt, slik at E18 har 4+4 felt på denne 

strekningen. En slik løsning kalles vekslings-

strekning. Kravet til lengde på vekslings-

strekningen er minimum 700 m ved de 

trafikkmengdene som er aktuelle her. 

 

Figur 3-1: Prinsipp for vekslingsstrekning 

På grunn av kort avstand mellom det lokale 

krysset øst for IKEA (på Nesøyveien) og 

munningen for Sandvikstunnelen, er det ikke 

mulig å innpasse en vekslingsstrekning her. 

Avstanden er kun ca. 350 m fra punktet der 

østvendt rampe kommer inn på E18 til 

tunnelmunningen. I vedtatt løsning (2.A) er det 

derfor planskilt kryssing mellom lokale ramper fra 

Slependkrysset og ramper mot hovedsamleveg 

E16/Sandvika. Dette medfører terrenginngrep og 

kostbare konstruksjoner. 

For å unngå disse fordyrende elementene, er det 

ønskelig å benytte vekslingsstrekning både på 

østsiden og vestsiden av lokalt kryss på Slependen. 

Skal dette være mulig, må krysset flyttes vestover. 

En kryssplassering vest for IKEA vil gi lengde på 

3 Nye løsninger 

 

Figur 3-2: Lengde på vekslingsstrekninger ved etablering av et kryss vest for IKEA, her vist med alt. 2.C 

Min. 700 m ved stor trafikkmengde 
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vekslingsstrekning nær minimumskravet på 700 m 

både øst og vest for krysset. På denne bakgrunn 

har man sett nærmere på et lokalt kryss like vest 

for IKEA. 

I tillegg kan det være noen muligheter for 

forenklinger av vedtatt kryssløsning øst for IKEA. 

Dette har også blitt vurdert som en del av 

optimaliseringsarbeidet. 

3.2 Løsningsprinsipper 

3.2.1 Kryss øst for IKEA 

Optimalisering av vedtatt kryss alt. 2.A 

Det har blitt jobbet med flere ulike muligheter for 

å optimalisere vedtatt kryssløsning i alternativ 2.A. 

Disse har som felles utgangspunkt at hoved-

samleveg mot Sandvika/E16 legges i tunnel mot 

Gyssestad, og at bussveg og hovedsykkelveg 

samles langs aksen Billingstadsletta-Slependveien-

Sandviksveien. 

På grunn av for kort vekslingsstrekning på E18 

mellom kryss ved Nesøyveien og vestre 

tunnelmunning for Sandvikstunnelen, er det 

forutsatt at østvendte ramper fra lokalt kryss til 

E18 må krysse planskilt med rampene til 

hovedsamleveg mot Sandvika/E16. Dette gir som i 

2.A ulike varianter av brukryssinger eller 

kulvertløsninger ved Slependrenna. 

 

 

I alternativ 2.I er det skissert rampebruer fra de 

ytterste feltene på E18 til rundkjøringen i 

Nesøyveien nord for E18. Nordre bru krysser kun 

ramper fra E16/Sandvika (to felt), mens søndre 

bru må krysse den samme rampen og E18 (til 

sammen 6 felt).  Adkomst til næringsbygg langs 

Slependveien og til båthavn ved Gyssestad er ikke 

løst i denne skissen, men kan prinsipielt løses som 

i alternativ 2.K (se figur 3-5). Videre er det en 

utfordring å løse adkomst til og fra Nesøyveien for 

busser som skal videre til/fra bussvegen. 

Alternativ 2.J er identisk med 2.I, bortsett fra at 

rampebruene ledes nord til Billingstadsletta i 

stedet for til Nesøyveien. Slependveien må da ha 

fire felt vestover til Nesøyveien. 

 

 

Figur 3-3. Optimalisering av vedtatt kryss (2.A), alternativ 2.I med rampebruer 

mot Nesøyveien nord 

Figur 3-4. Optimalisering av vedtatt kryss (2.A), alternativ 2.J med rampebruer 

mot Billingstadsletta 
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Alternativ 2.K har delt krysstilknytning mellom 

rundkjøring nord og sør for E18 på Nesøyveien, 

slik som i alternativ 2.A. Lokal østvendt rampe mot 

E18 krysser under rampe mot E16/Sandvika, mens 

østvendt rampe fra E18 krysser på bru over 

ramper fra E16/Sandvika og knyttes til 

rundkjøringen i Nesøyveien nord for E18. Lokal 

adkomst til næringsområder i Slependveien og til 

båthavnen er her lagt i kulvert under 

Sandviksveien, like ved munningen til 

Sandvikstunnelen. Forbindelsen mellom nordre 

rundkjøring i Nesøyveien og Billingstadsletta 

reserveres for buss, mens trafikken mellom E18 og 

Billingstadsletta ledes via den sentrale firefelts 

adkomstvegen ved nordsiden av IKEA. 

 

Sentral rundkjøring øst for IKEA 

Det er skissert ut en kryssløsning med sentral 

rundkjøring øst for IKEA, alternativ 2.H. 

Dette er en tilsvarende løsning som alternativ 2.C 

og 2.E, men med rundkjøringen og tilhørende 

vegforbindelse plassert øst for IKEA-bygget. 

En utfordring med dette alternativet er kort 

avstand mellom østvendte ramper og rampene 

mot E16/hovedsamleveg mot Sandvika. Vekslings-

strekningens lengde blir kun om lag 450 m. 

 

  

  

Figur 3-5. Optimalisering av vedtatt kryss (2.A), alternativ 2.K med rampebru 

mot Nesøyveien nord og rampe i kulvert fra Nesøyveien sør 

Figur 3-6: Alternativ 2.H: sentral rundkjøring over E18 øst for IKEA 
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3.2.2 Kryss vest for IKEA 

Terrenget vest for IKEA har store høydeforskjeller. 

Sør for E18 er det boligbebyggelse i 

Grønsundåsen. Nord for E18 ligger det boliger i 

Nesbruveien og Bjørklundveien like vest for IKEA. 

Både topografi og arealbruk tilsier at et eventuelt 

kryss i dette området bør utformes mest mulig 

kompakt. Løsningene som er skissert er derfor 

basert på sentral rundkjøring som hovedprinsipp. 

Løsninger som ruterkryss og trompetkryss er ikke 

vurdert som aktuelle på grunn av vesentlig større 

arealbehov. 

 

Sentral rundkjøring over E18 

Det er sett på flere ulike plasseringer av en sentral 

rundkjøring over E18 vest for IKEA.  Denne vil 

utformes som en «flyvende» rundkjøring. 

For å kunne tilpasse en slik løsning må 

lengdeprofilet på E18 justeres slik at vegen heves 

litt i om lag 350 m vest for Nesøyveien bru.  

Flere ulike plasseringer er mulig. Alternativ 2.C har 

rundkjøringen plassert like sør for IKEAs 

kontorbygg og vil kreve innløsning av dette. 

Alternativ 2.E har rundkjøringen plassert litt lenger 

øst, slik at vegarmen mot nord krysser over IKEAs 

parkeringshus, øst for kontorbygget. 

 

Figur 3-9: Foto av dagens E18 sett østover mot 

IKEA og Slependkrysset fra Nesbruveien 

 

  

Figur 3-7: Plassering av sentral rundkjøring vest for IKEA, alternativ 2.C Figur 3-8: Plassering av sentral rundkjøring vest for IKEA, alternativ 2.E 
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I alternativ 2.G er rundkjøringen plassert på lokk 

over E18, i stedet for utforming som «flyvende» 

rundkjøring. En slik prinsippløsning kan tilpasses 

plasseringer både som i 2.C og 2.E. Løsningen 

krever imidlertid at det planlagte lokket ved 

Holmen kirke utgår. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figur 3-10: Sentral rundkjøring vest for IKEA, alternativ 2.G, på lokk over E18 Figur 3-11: Skråfoto av området vest for IKEA 
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«Binderskryss» med ramper over E18 

Løsningene med sentral rundkjøring har 

kapasitetsbegrensninger på grunn av kryssende 

trafikkstrømmer i rundkjøringen. Mest kritisk er 

det at trafikk i østgående retning som skal ta av i 

krysset får vikeplikt i rundkjøringen for trafikk som 

skal på i østgående retning. Ved stor trafikk kan 

dette skape kø og tilbakeblokkering. 

Det har derfor vært ønskelig å se på et alternativ 

uten konflikt mellom de ulike trafikkstrømmene i 

krysset. Alternativ 2.D, med et såkalt 

«binderskryss» har en slik løsning. 

 

Sentral rundkjøring med ramper under E18 

På grunn av de store høydeforskjellene mellom 

nord- og sørsiden av E18, er en «flyvende» 

rundkjøring over E18 landskapsmessig krevende å 

tilpasse. Etter innspill i medvirkningsmøter er det 

derfor også sett på en løsning hvor sentral 

rundkjøring er lagt i nivå under E18, slik at ramper 

krysser under hovedvegen. Dette krever at E18 

legges på bru forbi området. Lengdeprofilet for 

E18 må justeres på en om lag 600 m lang 

strekning, slik at ramper kan etableres uten å få 

for bratt stigning. 

Utforming av øvrig vegnett 

Etablering av lokalt kryss vest for IKEA muliggjør 

vesentlig forenklede løsninger fra Nesøyveien til 

Gyssestad: 

 De store bruene til og fra hovedsamleveg 

og E16 kan kuttes ut. Hovedsamleveg 

legges i stedet i tunnel gjennom 

Gyssestadåsen, noe som reduserer støy og 

vil være mindre visuelt dominerende. 

 Innspart plass som følge av hoved-

samleveg i tunnel gir betydelig mindre 

støttemurer og inngrep østover mot 

Gyssestad. 

  

Figur 3-12: Kryss vest for IKEA, alternativ 2.D, binderskryss med ramper over E18 Figur 3-13: Sentral rundkjøring vest for IKEA, alternativ 2.F, ramper som krysser 

under E18 
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 Ramper i dagens Slependkryss kan fjernes, 

og dagens bru for Nesøyveien kan 

beholdes for lokaltrafikk. 

 Redusert trafikk langs Billingstadsletta 

muliggjør mer urbant preg og lyskryss på 

denne. 

 Bussveg og sykkelveg følger 

Billingstadsletta- noe som gir en mer 

logisk og direkte linjeføring. 

 Redusert omfang av bruer og kulverter gir 

store kostnadsbesparelser 

Det vises til nærmere beskrivelse av løsningene 

som vurderes videre, se kapittel 3.4. 

3.3 Innledende siling 

3.3.1 Silingskriterier 

Den nylig vedtatte kommunedelplanen for E18 

ved Slependen er basert på alternativ 2.A. Dette 

alternativet vil derfor være sammenlignings-

grunnlag for vurdering av nye løsninger. 

Bakgrunnen for arbeidet med å optimalisere 

kryssløsningene er føringene fra Oslopakke 3 om å 

utarbeide løsninger som har god funksjonalitet og 

reduserte kostnader. 

Med god funksjonalitet legges her til grunn at 

løsningene skal: 

 Gi en bedre samlet måloppnåelse enn 

alternativ 2.A med hensyn til: 

o Ikke-prissatte konsekvenser 

o Framtidig arealbruk 

o Trafikal funksjon 

Med reduserte kostnader legges til grunn at: 

 Løsninger skal gi signifikante kostnads-

reduksjoner sammenlignet med alt2.A 

Videre er det ikke ønskelig å utrede flere løsninger 

enn nødvendig, og det legges derfor til grunn at 

løsninger kan siles ut dersom en tilsvarende 

løsning vurderes å gi like god funksjonalitet med 

samme kostnadsnivå. 

Siling av alternativer skjer derfor i to trinn: 

1. Innledende siling av løsninger som ikke 

fyller silingskriteriene 

2. Siling trinn 2 med anbefaling av løsning(er) 

til videre planlegging 

3.3.2 Alternativsvurderinger 

Alternativ 2.C: 

Alternativ 2.C gir mulighet for vesentlige 

forenklinger av vegsystemet langs Slependrenna, 

jf. beskrivelsen i kapittel 0, noe som forventes å gi 

positive konsekvenser og betydelige reduserte 

kostnader i dette området.  

Trafikalt gir alternativet god lengde på 

vekslingsstrekning mot øst, hvor vekslende 

trafikkmengde er størst. Vekslingsstrekningen vest 

for krysset er så vidt under kravet på 700 m, og 

det kan være mulighet for fravik her dersom dette 

er godt begrunnet. 

Rundkjøringen gir risiko for tilbakeblokkering av 

trafikk pga kryssende trafikkstrømmer. Dette er et 

forhold som bør analyseres nærmere. 

Etablering av nytt kryss vest for IKEA medfører en 

kompleks ny brukonstruksjon her, men 

kostnadene for denne vil være mindre enn 

samlede kostnadsinnsparinger lenger øst. 

Rundkjøringen over E18 vil være visuelt 

dominerende og medføre behov for innløsning av 

noen omkringliggende boliger og et næringsbygg.  

 

Figur 3-14: Alternativ 2.C, rundkjøring over E18 

Anbefaling 

Alternativet gir betydelige besparelser. Hvordan 

de samlede konsekvensene av alternativ 2.C er 

sammenlignet med 2.A bør analyseres nærmere, 

bl.a. med hensyn til støy. Alternativet bør gå 

videre til mer detaljert vurdering. 
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Alternativ 2.D 

 

Figur 3-15: Alternativ 2.D 

2.D er identisk med 2.C ved Slependrenna. 

Trafikalt er det om lag samme lengde på 

vekslingsstrekninger som 2.C. Alternativet gir 

mindre risiko for tilbakeblokkering på E18 enn 2.C, 

da det ikke er konflikt mellom trafikkstrømmene i 

krysset. Det dimensjonerende punktet for trafikk-

avviklingen flyttes dermed ned til rundkjøringen 

på nordsiden av IKEA. Utformingen av krysset gir 

et noe ulogisk kjøremønster for trafikk som skal 

inn på E18 mot øst. 

Brukonstruksjonene blir større og mer 

dominerende enn i alternativ 2.C, og 

innløsningsbehovet vil være det samme. 

Kostnadene vil trolig være noe høyere enn i alt. 

2.C. 

Anbefaling 

Alternativ 2.D gir bedre avviklingskapasitet i 

krysset enn alternativ 2.C, men gir høyere 

kostander og større ulemper for omgivelsene, 

samt et mindre logisk kjøremønster. Alternativet 

bør bare vurderes dersom trafikkavviklingen i 2.C 

ikke vurderes som tilfredsstillende. 

Alternativ 2.E 

Alternativ 2.E er identisk med 2.C, bortsett fra at 

rundkjøringen over E18 er lagt lenger øst, slik at 

innløsning av kontorbygget til IKEA unngås, og 

tilførselsvegen kommer litt lenger unna boligene i 

Nesbruveien. 

 

Figur 3-16. Alternativ 2.E 

Løsningen gir imidlertid inngrep i IKEAs P-hus og 

anlegg for jordvarme (energibrønner), og 

blokkerer for mulig utvidelse av varehuset mot 

vest. Kostnadene ved løsningen forventes derfor å 

bli minst like høye som alt. 2.C. Innløsningsbehov 

med hensyn til boliger er det samme som alt. 2.C. 

Anbefaling 

Alternativ 2.E er så likt 2.C at disse må sees på 

som samme prinsippløsning i ulike varianter. Det 

vurderes derfor ikke som nødvendig å analysere 

begge disse løsningene videre. Optimalisering av 

løsningene innenfor denne variasjonsbredden må 

eventuelt gjøres i videre planlegging. 

Alternativ 2.F 

 

Figur 3-17. Alternativ 2.F 

Alternativ 2.F har lik trafikal funksjon som 2.C, 

med unntak av Nesbruveien, som her stenges for 

gjennomkjøring for å gi plass til tilførselsveg til 

E18-krysset. 

Løsningen vil være mindre dominerende for 

naboskapet, og mulighetene for skjerming mellom 

tilførselsveg og boligene i Nesbruveien er bedre. 

Sammenlignet med vedtatt løsning 2.A blir det 

noe større inngrep inn mot Grønnsundåsen, men 

det må ikke innløses flere boliger. 



E18 Slependen-Drengsrud  

Optimalisering av kryssløsninger E18 Slependen  

 

SIDE 36  Mars 2017 123134-PLAN-RAP-013 

Anbefaling 

Alternativ 2.F gir i hovedsak samme trafikal 

funksjon som 2.C, men til antatt lavere kostnad og 

med mindre ulemper for omkringliggende boliger. 

Alternativet bør vurderes videre. 

Alternativ 2.G 

Alternativ 2.G er basert på en tilsvarende sentral 

rundkjøring som alternativ 2.C og 2.E, men i stedet 

for en åpen, «flyvende» rundkjøring plasseres 

krysset oppe på et lokk over E18. Dette vil gi 

mulighet for bedre lokal støyskjerming ved 

krysset, men medfører samtidig at lokk ved 

Holmen kirke må utgå og erstattes med bru for 

Nesbruveien. Nytt lokk med kryss vil ikke kunne 

redusere barrierevirkningen på samme måte som 

lokket ved Holmen kirke, da det ikke kan 

tilrettelegges for ferdsel til fots og på sykkel 

gjennom krysset. 

Anbefaling 

Alternativ 2.G har en prinsippløsning som har 

klare likheter med 2.C og 2.E, og det vurderes 

derfor ikke som nødvendig å analysere alle disse 

løsningene videre. Utformingen med lokk gir noen 

fordeler og noen ulemper sammenlignet med en 

åpen rundkjøring. Optimalisering av løsningene 

innenfor denne variasjonsbredden må eventuelt 

gjøres i videre planlegging. 

Alternativ 2.H 

 

Figur 3-19. Alternativ 2.H 

Alternativ 2.H er basert på en sentral rundkjøring 

over E18 like øst for IKEA.  Vekslingsstrekningens 

lengde østover mot Sandvikstunnelen blir kun om 

lag 450 m, noe som ligger nokså langt unna 

minimumskravet på 700 m. På denne bakgrunnen 

vurderes ikke løsningen som forsvarlig ut fra 

trafikal funksjon. 

Anbefaling 

Alternativ 2.H bør ikke vurderes videre. Det er ikke 

realistisk å oppnå fravik for en vekslingsstrekning 

på kun 450 m med de store trafikkmengdene som 

skal veksle i dette området. 

Alternativ 2.I 

Alternativ 2.I tar utgangspunkt i vedtatt løsning 

2.A, men med hovedsamleveg i tunnel til 

Gyssestad, slik at inngrepene i dette området 

reduseres. Det må imidlertid etableres 

rampebruer mot Nesøyveien. Særlig brua for 

rampe østover inn på E18 vil bli en stor 

konstruksjon som vil være godt synlig i landskapet 

og gi støy for boligområdene nord for 

Slependveien/Billingstadsletta. Den totale 

vegbredden på E18 og rampesystemer i 

Slependrenna vil bli bredere enn i 2.C/F på grunn 

av plassen som bruene tar, og vegystemet på 

begge sider vil også kommer mer i konflikt med 

næringseiendommene langs Slependveien enn 

løsning 2.C og 2.F, men mindre enn i vedtatt 

løsning 2.A. 

 

Figur 3-20. Alternativ 2.I 

Anbefaling 

Alternativ 2.I gir forbedringer mellom 

Slependrenna og Gyssestad sammenliknet med 

alternativ 2.A, men beslaglegger mer areal langs 

Slependveien. Antall konstruksjoner er nær det 

samme som i 2.A, og det er derfor trolig svært 

 

Figur 3-18. Alternativ 2.G 
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begrensede besparelser som kan oppnås. Samlet 

sett er ikke gevinstene ved løsningen tilstrekkelige 

til at den bør vurderes videre. 

Alternativ 2.J 

 

Figur 3-21. Alternativ 2.J 

Alternativ 2.J er tilnærmet identisk med 2.I, men 

rampene ledes til Slependveien i stedet for til 

Nesøyveien. Dette gjør det lettere å etablere 

adkomst til næringseiendommene langs 

Slependveien, bortsett fra eksisterende 

bilforretning som blir sterkt berørt. Broene vil 

være landskapsmessig krevende, og de tunge 

trafikkstrømmene ledes nærmere boligområdene 

nord for Billingstadsletta/Slependveien, blant 

annet Lundekroken. 

Anbefaling 

Alternativ 2.J gir forbedringer mellom 

Slependrenna og Gyssestad sammenliknet med 

alternativ 2.A, men beslaglegger mer areal langs 

Slependveien og har en broløsning som er land-

skapsmessig krevende. Antall konstruksjoner er 

nær det samme som i 2.A, og det er derfor trolig 

svært begrensede besparelser som kan oppnås. 

Samlet sett er ikke gevinstene ved løsningen 

tilstrekkelige til at den bør vurderes videre. 

Alternativ 2.K 

 

Figur 3-22. Alternativ 2.K 

Alternativ 2.K er en mellomløsning mellom vedtatt 

alternativ 2.A og alternativ 2.I. 

Langs nordsiden av Slependveien oppnås de 

samme gevinstene som i 2.C/2.F med en samlet 

føring av buss, sykkel og lokalveg. Vegløsningen 

tar imidlertid betydelig mer plass langs 

Slependrenna enn 2.C/2.F og dette vanskeliggjør 

bruk og utvikling av næringseiendommene langs 

Slependveien. Trafikalt er innvekslingen av to 

trafikkstrømmer tett på hverandre i vestgående 

retning uheldig. 

Anbefaling 

Alternativ 2.K gir noen forbedringer mellom 

Slependrenna og Gyssestad sammenliknet med 

alternativ 2.A, men medfører samtidig en del nye 

ulemper. Antall konstruksjoner er nær det samme 

som i 2.A, og det er derfor trolig svært begrensede 

besparelser som kan oppnås. Samlet sett er ikke 

gevinstene ved løsningen tilstrekkelige til at den 

bør vurderes videre. 
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3.3.3 Oppsummering 

Tabellen til høyre viser vurderte alternativer og 

anbefalingene for disse. 

Alternativ 2.C og 2.F med kryss vest for IKEA gir 

begge vesentlige besparelser samtidig som de 

samlede konsekvensene for alle delområder kan 

være positive. Disse bør derfor vurderes nærmere.  

Det er ikke funnet kryssløsninger øst for IKEA som 

gir vesentlige besparelser og positive 

konsekvenser sammenliknet med 2.A. For 

kryssløsninger øst for IKEA bør derfor vedtatt 

løsning legges til grunn. 

På bakgrunn av dette vil det i påfølgende kapitler 

gjøres en vurdering av alternativene 2.C og 2.F 

opp mot vedtatt løsning 2.A. 

  

Alt. Beskrivelse Anbefaling 

2.C Sentral rundkjøring 
over E18, vest for 
IKEA. 

Anbefales for videre vurdering. Alternativet gir betydelige besparelser på grunn av vesentlig 
forenkling av vegsystemet langs Slependrenna. Alternativet gir god lengde på vekslingsstrekning mot 
øst, men noe mindre enn kravet mot vest. Det må vurderes nærmere om rundkjøringen gir risiko for 
tilbakeblokkering mot E18 på grunn av kryssende trafikk. Alternativets samlede konsekvenser i 
forhold til bl.a. støy bør analyseres nærmere. Alternativet bør inngå i videre analyser. 

2.D Binderskryss med 
ramper over E18 vest 
for IKEA. 

Anbefales ikke for videre vurdering. Alternativet gir mindre risiko for tilbakeblokkering til E18 enn 2.C, 
men gir større og mer dominerende brukonstruksjoner. Dette gir høyere kostnader og større negative 
konsekvenser for omgivelsene. 

2.E Sentral rundkjøring 
over E18, vest for 
IKEA. 

Anbefales ikke for videre vurdering. Alternativet er likt som 2.C, men rundkjøringen er lagt lengre vest.  
Alternativ 2.E er så likt 2.C at disse må sees på som samme prinsippløsning i ulike varianter. Det 
vurderes derfor ikke som nødvendig å analysere begge disse løsningene videre.  

2.F Sentral rundkjøring 
vest for IKEA med 
ramper som krysser 
under E18. 

Anbefales for videre vurdering.  Alternativ 2.F har lik trafikal funksjon som 2.C, med unntak av 
Nesbruveien, som her stenges for gjennomkjøring for å gi plass til tilførselsveg til E18-krysset. 
Alternativet gir antatt lavere kostnad og med mindre ulemper for omkringliggende boliger enn 2.C. 
Alternativet bør vurderes videre. 

2.G Sentral rundkjøring på 
lokk over E18. 

Anbefales ikke for videre vurdering.  Alternativ 2.G har en prinsippløsning som har klare likheter med 
2.C og 2.E, og det vurderes derfor ikke som nødvendig å analysere alle disse løsningene videre. 
Utformingen med lokk gir noen fordeler og noen ulemper sammenlignet med en åpen rundkjøring.  

2.H Sentral rundkjøring 
over E18 rett øst for 
IKEA. 

Anbefales ikke for videre vurdering da vekslingsstrekningens lengde østover mot Sandvikstunnelen kun 
blir om lag 450 meter. Det vurderes ikke som realistisk å få godkjent et så stort fravik med de store 
trafikkmengdene som skal veksle ut og inn i området. 

2.I Optimalisering av 
vedtatt alternativ 2.A, 
med rampebruer mot 
Nesøyveien nord. 

Anbefales ikke for videre vurdering.  Alternativ 2.I gir forbedringer mellom Slependrenna og Gyssestad 
sammenliknet med alternativ 2.A, men beslaglegger mer areal langs Slependveien. Antall 
konstruksjoner er nær det samme som i 2.A, og det er derfor trolig svært begrensede besparelser som 
kan oppnås. Samlet sett er ikke gevinstene ved løsningen tilstrekkelige til at den bør vurderes videre. 

2.J Optimalisering av 
vedtatt alternativ 2.A, 
med rampebruer mot 
Billingstadsletta. 

Anbefales ikke for videre vurdering. Alternativ 2.J er tilnærmet identisk med 2.I, men rampene ledes til 
Billingstadsletta istedenfor til Nesøyveien. Antall konstruksjoner er nær det samme som i 2.A, og det er 
derfor trolig svært begrensede besparelser som kan oppnås. Samlet sett er ikke gevinstene ved 
løsningen tilstrekkelige til at den bør vurderes videre. 

2.K Optimalisering av 
vedtatt kryss 2.A, med 
rampebru mot 
Nesøyveien nord og 
rampe i kulvert fra 
Nesøyveien sør. 

Anbefales ikke for videre vurdering.  Alternativ 2.K gir noen forbedringer mellom Slependrenna og 
Gyssestad sammenliknet med alternativ 2.A, men medfører samtidig en del nye ulemper. Antall 
konstruksjoner er nær det samme som i 2.A, og det er derfor trolig svært begrensede besparelser som 
kan oppnås. Samlet sett er ikke gevinstene ved løsningen tilstrekkelige til at den bør vurderes videre. 
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3.4 Beskrivelse av de videreførte 
alternativene fra innledende siling  

3.4.1 Alternativ 2.C 

Vest for Nesbru er dette alternativet likt med 2.A, 

vist i figur 2-1, og denne delen beskrives derfor 

ikke her. Ved tunnelmunningen ved Nesbru 

tilknyttes ramper fra hovedsamleveg. Fra Nesbru 

til nytt Slependkryss vest for IKEA vil det bli en 

vekslingsstrekning med 4+4 felt. Det ytterste feltet 

i hver retning går her av/på til Slependkrysset. 

Øst for krysset blir det tilsvarende en 

vekslingsstrekning fram til Sandvikstunnelen, hvor 

to østgående felt tar av til hovedsamleveg mot 

Sandvika, og ett vestgående felt kommer på fra 

Sandvika. E18 går videre i tunnel mot Sandvika i to 

felt, mens det i vestgående retning kommer tre 

felt ut av tunnelen. Tunnelmunningen vil ligge rett 

under Sandviksveien, like øst for krysset med 

Slependveien.  

Lokket ved Holmen kirke videreføres i alternativet.  

Det nye krysset vest for IKEA er utformet med 

sentral rundkjøring over E18 og medfører at 

arealbeslaget inn i Grønsundåsen øker noe 

sammenlignet med vedtatt alternativ 2.A. For å 

kunne tilpasse en slik løsning må lengdeprofilet på 

E18 justeres slik at vegen heves litt i om lag 350 m 

vest for Nesøyveien bru.  

Øst for Nesøyveien bru vil E18 føres på 

terrengnivå hele vegen til Sandvikstunnelen. Dette 

reduserer omfanget av bruer og kulverter 

betraktelig sammenliknet med 2.A. 

Alternativet medfører innløsning av IKEAs 

kontorbygg, et rekkehus i Grønsundåsen og to 

boliger i Nesbruveien. Dette er det ikke behov for i 

2.A. Langs Billingstadsletta og Slependveien 

reduseres innløsningsbehovet med ett større 

næringsbygg, en bensinstasjon og ett bolighus 

sammenliknet med 2.A. 

Hovedsamleveg og lokalt vegnett Nesbru til Slependen 

Hovedsamlevegen mot Sandvika føres i tunnel fra 

Slependen til Gyssestad. Fra Gyssestad vil det bli 

 

Figur 3-23 Nytt kryss på Slependen slik det foreslås i alternativ 2.C 
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firefelts hovedsamleveg i dagens E18-trasé til 

Sandvika. Denne vil også være forbindelsen til 

E16. Hovedsamleveg i tunnel vil være 

plassbesparende og vil gi mindre behov for 

støttemurer og inngrep ved Gyssestad. 

Krysset vest for IKEA vil kobles til lokalvegnettet 

via ny bru plassert over det som i dag er 

kontorbygget til IKEA. Vegen følger deretter 

traséen til Nesbruveien mot ny tilkobling til 

Billingstadsletta. Nesbruveien flyttes samtidig noe 

nordover.  

Billingstadsletta beholdes som tofelts veg på hele 

strekningen. Trafikkmengden langs 

Billingstadsletta blir noe mindre enn i 2.A, og 

dette åpner for en mer urban utforming med bruk 

av lyskryss i stedet for rundkjøringer. Dagens bru 

for Nesøyveien beholdes, fortau gjøres om til 

kollektivfelt i nordgående retning, og ny gang- og 

sykkelbru etableres på østsiden av brua. Fra 

Nesøyveien og østover følger lokalveien dagens 

trasé frem til Slependveien. Her føres den over 

Sandvikstunnelen frem til rundkjøringen rett øst 

for Gyssestad gård. Fra rundkjøringen mot 

Sandvika vil Sandviksveien være lokalveg. 

Gyssestad båtforening får ny adkomst via lokalveg 

langs E18 fra Nesøyveien.  

Hovedsykkelveg fra Nesbru og østover 

Hovedsykkelvegen følger parallelt med 

Billingstadsletta hele veien fra Nesbru til 

Slependen. Ved kryss på Billingstadsletta føres 

sykkelvegen i kulvert. Fra Slependen følger 

hovedsykkelvegen parallelt med Slependveien og 

ny lokalvei til Gyssestad hvor den føres langs 

Sandviksveien videre mot Sandvika.  

Bussveg fra Nesbru og østover 

Bussvegen følger samme trasé som 

hovedsykkelvegen på hele strekningen fra 

Billingstadsletta til Gyssestad. Fra Gyssestad og 

østover mot Sandvika legges bussvegen parallelt 

med hovedsamlevegen. Bussvegen legges lavt i 

terrenget øst for Billingstadveien og vil krysse 

under ny adkomst mot IKEA og under Nesøyveien.  

Det etableres bussholdeplasser ved planlagt nytt 

lokalsenter for Billingstad vest, ved Berger, på 

Billingstadsletta øst for Billingstadveien og ved 

Lundekroken. Buss til og fra Nesøya sikres 

framkommelighet gjennom kollektivfelt på 

Nesøyveien fra Nesøybrua og egen arm til 

bussvegen.  

Strekningen fra IKEA og vestover vises i figur 3-30.  

 

Figur 3-24: Alternativ 2.C med sentral rundkjøring liggende over E18. Støyskjermer er ikke vist 



 Statens vegvesen Region øst 

 Nye løsninger 

 

123134-PLAN-RAP-013 Mars 2017 SIDE 41 

 

Figur 3-25: Alternativ 2.C, oversiktskart 
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3.4.2 Alternativ 2.F 

Løsningen for E18 er relativt lik som i 2.C, vist i 

figur 3-25, med unntak av kysset på Slependen 

med tilhørende vegsystem. 

Ved tunnelmunningen ved Nesbru tilknyttes 

ramper fra hovedsamleveg, og fra Nesbru til nytt 

Slependkryss vest for IKEA vil det bli en 

vekslingsstrekning med 4+4 felt. Det ytterste feltet 

i hver retning går her av/på til Slependkrysset.  

Øst for Slependkrysset blir det tilsvarende en 

vekslingsstrekning fram til Sandvikstunnelen, hvor 

to østgående felt tar av til hovedsamleveg mot 

Sandvika, og ett vestgående felt kommer på fra 

Sandvika. E18 går videre i tunnel mot Sandvika i to 

felt, mens det i vestgående retning kommer tre 

felt ut av tunnelen. Tunnelmunningen vil ligge rett 

under Sandviksveien, like øst for krysset med 

Slependveien.  

Lokket ved Holmen kirke er likt som i alternativ 

2.A og 2.C.  

Det foreslås nytt kryss på Slependen med sentral 

rundkjøring rett vest for IKEAs kontorbygg. På 

terrengnivå. Dette krever at E18 legges på bru 

forbi området. Lengdeprofilet for E18 må justeres 

på en om lag 600 m lang strekning, slik at ramper 

kan etableres uten å få for bratt stigning. 

Av- og påkjøringsramper i østgående retning føres 

under E18. I vestgående retning etableres filterfelt 

i rundkjøringen for å forhindre tilbakeblokkering/ 

kødannelse ut på E18. 

Østover fra krysset føres E18 på terrengnivå hele 

vegen til Sandvikstunnelen. Som i alternativ 2.C 

reduseres antall konstruksjoner betraktelig 

mellom Nesøyveien og Gyssestad sammenlignet 

med vedtatt alternativ 2.A. 

I alternativet er det ikke nødvendig å innløse 

boligene i Nesbruveien og i Grønsundåsen og 

IKEAs kontorbygg kan bli stående. 

Innløsningsbehovet i dette området er dermed 

det samme som for 2.A.  Langs Billingstadsletta og 

Slependveien reduseres innløsningsbehovet med 

ett større næringsbygg, en bensinstasjon og ett 

bolighus sammenliknet med 2.A. 

 

Figur 3-26 Nytt kryss på Slependen slik det foreslås i alternativ 2.F 
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Figur 3-27: Alternativ 2.F, oversiktskart 
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Hovedsamleveg og lokalt vegnett øst for Nesbru 

I likhet med alternativ 2.C vil hovedsamlevegen 

mot Sandvika føres i tunnel fra Slependen til 

Gyssestad. Fra Gyssestad vil det bli firefelts 

hovedsamleveg i dagens E18-trasé til Sandvika. 

Denne vil også være forbindelsen til E16. 

Hovedsamleveg i tunnel vil gi være 

plassbesparende og gir mindre behov for 

støttemurer og inngrep ved Gyssestad. 

Krysset vest for IKEA vil kobles til lokalvegnettet 

via ny tilførselsveg i traséen til Nesbruveien mot 

ny tilkobling til Billingstadsletta.  

Billingstadsletta beholdes som tofelts veg på hele 

strekningen. Trafikkmengden langs 

Billingstadsletta blir noe mindre enn i 2.A, og 

dette åpner om ønskelig for en mer urban 

utforming med bruk av lyskryss i stedet for 

rundkjøringer. Dagens bru for Nesøyveien 

beholdes, fortau gjøres om til kollektivfelt i 

nordgående retning, og ny gang- og sykkelbru 

etableres på østsiden av brua. Fra Nesøyveien og 

østover følger lokalveien dagens trasé frem til 

Slependveien. Her føres den over 

Sandvikstunnelen frem til rundkjøringen rett øst 

for Gyssestad gård. Fra rundkjøringen mot 

Sandvika vil Sandviksveien være lokalveg. 

Gyssestad båtforening får ny adkomst via lokalveg 

langs E18 fra Nesøyveien.  

I alternativ 2.F stenges Nesbruveien for gjennom-

gangstrafikk og Bjørklundsveien stenges ved IKEA. 

Adkomst til området vil være fra Nesbru, mens det 

for Bjørklundsveien er foreslått ny adkomst fra 

området ved Holmen kirke. I dette området er det 

planer om boligutvikling, og veglinje og bebyg-

gelse må derfor optimaliseres i videre planlegging. 

Som en variant for lokalvegnettet i 2.F er det sett 

på en løsning der tverrforbindelse mellom Nesbru-

veien og Billingstadsletta reduseres til tofelts veg, 

og knyttes til Billingstadsletta lenger vest, se figur 

3-29. Næringsområdet langs Billingstadsletta kan 

da knyttes til denne vegen, og det vil være større 

fleksibilitet for adkomstløsninger enn med den 

midtstilte firefelts løsningen som er vist i basis-

varianten av 2.F. Denne varianten bør derfor vur-

deres i videre planlegging, og må da sees i sam-

menheng med framtidig utvikling av nærings-

arealene 

 

Figur 3-29: Alternativ løsning for tverrforbindelse i 

alternativ 2.F, med mulighet for tilknytning av 

Bjørklundsveien  

 

Figur 3-28 Alternativ 2.F, sentral rundkjøring med ramper under E18. 
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Løsningen som er skissert er en prinsippløsning, 

og den kan om ønskelig også gis et mer urbant 

preg med gateutforming. Som vist i figur 3-29 

åpner denne løsningen også for en alternativ 

tilknytning av Bjørklundsveien. Både dette og den 

eksakte lokaliseringen av tilknytningspunktet til 

Billingstadsletta er forhold som bør utredes i neste 

fase. 

Dersom denne varianten for tverrforbindelse 

velges, må bussholdeplassen ved Billingstadsletta 

flyttes noe østover. Det må også sees nærmere på 

utforming av gang- og sykkelforbindelsen mellom 

bussholdeplass og Nesbruveien.  

Hovedsykkelveg øst for Nesbru 

Hovedsykkelvegen har samme linjeføring som i 

alternativ 2.C og følger parallelt på øst og sørsiden 

av Billingstadsletta hele vegen fra Nesbru til 

Slependen. Ved kryss på Billingstadsletta føres 

sykkelvegen i kulvert. Fra Slependen følger 

hovedsykkelvegen parallelt med Slependveien og 

ny lokalveg til Gyssestad hvor den føres langs 

Sandviksveien videre mot Sandvika.  

Bussveg øst for Nesbru 

Bussvegen har samme linjeføring som i alternativ 

2.C og følger parallelt m Billingstadsletta hele 

vegen fra Nesbru til Slependen. Bussvegen legges 

lavt i terrenget øst for Billingstadveien og vil 

krysse under ny adkomst mot IKEA og under 

Nesøyveien før traseen fortsetter østover langs 

Slependveien. Fra Slependen følger 

hovedsykkelvegen parallelt med Slependveien og 

ny lokalveg til Gyssestad gård. Derfra legges den 

parallelt med hovedsamlevegen. Alternativet gir 

en mer logisk linjeføring enn alternativ 2.A. 

Det etableres bussholdeplasser ved planlagt nytt 

lokalsenter for Billingstad vest, ved Berger, på 

Billingstadsletta øst for Billingstadveien og ved 

Lundekroken. 

I likhet med i alt. 2.C sikres bussen til og fra 

Nesøya framkommelighet gjennom kollektivfelt på 

Nesøyveien fra Nesøybrua og egen arm til 

bussvegen. 

3.5 Kostnader 

Foreløpige kostnadsberegninger viser at alternativ 

2.C og 2.F vil gi innsparinger i størrelsesorden 600-

700 mill. kr. sammenliknet med alternativ 2.A. 2.F 

vil være rimeligere enn 2.C på grunn av enklere 

brukonstruksjon ved IKEA. Trolig er også 

innløsningskostnadene om lag 100 mill. kr lavere 

enn i 2.C.  Mer detaljerte beregninger må gjøres i 

eventuell videre planlegging. 
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Figur 3-30 Utsnitt av strekningen fra Nesøyveien og østover. Alternativ 2.C og 2.F er like på denne strekningen.  
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Figur 3-31 Utsnitt av kommunedelplanens vedtatte løsning, alternativ 2.A, på strekningen. 
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3.6 Trafikale virkninger 

Det er utført trafikkberegninger for alternativ 2.C 

og 2.F med beregningsverktøyet Aimsun, 

tilsvarende som for øvrige alternativer fra 

kommunedelplanen. 

Trafikalt sett er det to alternativene 2.C og 2.F 

svært like, og for hovedvegnettet e det også små 

forskjeller sammenlignet med alternativ 2.A. 

Trafikkmengden på E18 er beregnet til ca. 96-

99 000 kjt/døgn i et snitt vest for krysset ved IKEA 

på Slependen. Alternativ 2.A har her en beregnet 

trafikk på 97 000. 

Flere deler av dagens lokalvegnett får en noe 

redusert trafikkmengde sammenliknet med 2.A. 

Både i 2.C og 2.F reduseres 

trafikken på Billingstadsletta, 

spesielt lengst vest og øst. 

Nesbruveien får redusert trafikk i 

2.C. I 2.F stenges østre del av 

Nesbruveien, og dette resulterer i 

en svak økning av trafikken på 

Nesbruveiens vestre del 

Trafikken over Nesøyveien bru og 

rundkjøringene knyttet til denne 

reduseres vesentlig, slik at 

framkommeligheten her blir 

betydelig bedre. 

 

  

 

Figur 3-32: Beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) alternativ 2.C (2030) 

 

Figur 3-33: Beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) alternativ 2.F (2030) 

 

Figur 3-34: Beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) alternativ 2.A (2030) 
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3.6.1 Varianter av tverrforbindelse 
Nesbruveien-Billingstadsletta 

Det er også gjort trafikkberegninger av to ulike 

varianter av tverrforbindelser mellom 

Nesbruveien og Billingstadsletta.  

Den ene varianten tilsvarer vist løsning i figur 3-29 

med to tofelts forbindelser. Beregningen viser at 

ÅDT på de to lenkene blir godt fordelt, og at to 

tofelts veger (Nesøyveien og ny vestre 

tverrforbindelse) trafikalt sett vil kunne fungere 

godt. Trafikkmengden i Nesøyveien øst for 

rundkjøringen nord for IKEA blir nokså høy, men 

på grunn av fleksibiliteten som ligger i de to 

tverrforbindelsene vurderes det ikke å være 

nødvendig med fire felt på denne lenken. 

Den andre varianten som er beregnet, er å kutte 

ut tverrforbindelsen fra rundkjøring nord for IKEA, 

og heller utvide Nesøyveien til fire felt. 

I denne løsningen blir trafikkmengden i 

Nesøyveien øst for rundkjøringen nord for IKEA på 

over 14 000 i årsdøgntrafikk. Det vil da bli 

nødvendig med fire felt på denne lenken. 

Systemet vil få noe dårligere avvikling enn 

varianten med to tofelts tverrforbindelser.  

  

 

Figur 3-35: ÅDT på tverrforbindelser mellom Nesbruveien og Billingstadsletta, 

variant med to tofelts forbindelser 

 

Figur 3-36: ÅDT på tverrforbindelser mellom Nesbruveien og Billingstadsletta, 

variant med en firefelts forbindelse i Nesøyveien 
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3.6.2 Rushtidsbelastning 

Det er også gjort beregninger av timestrafikk i 

morgen- og ettermiddagsrush for rundkjøring i 

nytt kryss vest for IKEA, for å se på risikoen for 

kødannelse tilbake på E18 og overbelastning. 

Beregningene viser at det er i ettermiddagsrushet 

trafikksystemet i området er sterkest belastet. 

Både i alternativ 2.A og i 2.C og 2.F vil det i 

ettermiddagsrush være noe kødannelse for trafikk 

som skal ut på E18. Det er ingen større forskjeller 

mellom alternativene i avviklingskvalitet. Den 

mest kritiske situasjonen mht risiko for 

kødannelse tilbake på E18 er i alternativ 2.C og 2. 

F på avkjøringsrampe fra E18 i østgående retning. 

Beregningene som er gjennomført så langt viser at 

trafikkavviklingen vil bli tilfredsstillende.  

Det er imidlertid usikkerheter knyttet til 

trafikkgrunnlaget som følge av framtidig utvikling. 

Bompenger på E18 vil høyst sannsynlig bidra til en 

reduksjon i trafikken på overordnet nivå (se 

kapittel 2.4.4), mens arealutvikling lokalt kan bidra 

i motsatt retning. Videre vil geometrisk utforming 

av rundkjøringen vil ha stor betydning. Det må 

jobbes mer detaljert med dette i videre 

planlegging av løsningen, hvor også mer detaljerte 

kapasitetsberegninger må utføres. 

 

Figur 3-37: Beregning av trafikktall i kryss med E18 

maks time i ettermiddagsrush, alt. 2.A 

 

Figur 3-38: Beregning av trafikktall i kryss med E18 

maks time i ettermiddagsrush, alt. 2.C 

 

Figur 3-39: Beregning av trafikktall i kryss med E18 

maks time i ettermiddagsrush, alt. 2.F 
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3.7 Støy  

3.7.1 Regelverk 

Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler 

etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte 

grenseverdier i Miljøverndepartementets 

retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442) (16).  

Støyretningslinjen deler de områdene som har 

støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner, 

gul og rød sone. For disse sonene er det gitt 

retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød sone 

skal i utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse 

unngås. Den gule sonen er en vurderingssone, 

hvor ny bebyggelse kan tillates dersom det 

gjennomføres tilstrekkelig med avbøtende tiltak. 

3.7.2 Beregninger 

Det er gjort beregninger av støysituasjonen for 0-

alternativet (dagens veg med 2030-trafikk), 

alternativ 2.A og nye alternativer 2.C og 2.F. Tabell 

3-1 viser antall boenheter (et boligbygg med 3 

leiligheter er f.eks. registrert som 3 boenheter) i 

gul og rød sone for de ulike alternativene. Tallene 

inkluderer boliger i alle typer bygninger. 

Boliger som er forutsatt innløst i planforslaget tas 

ikke med i tabellen. For alle alternativer vil det i 

større eller mindre grad være behov for innløsning 

av boliger som ligger i umiddelbar nærhet av 

traseen. 

3.7.3 Resultater 

Beregningsresultatene viser at alle de tre aktuelle 

alternativene gir god støymessig effekt i forhold til 

0-alternativet. De største forskjellene mellom 

alternativene er knyttet til støybelastning fra 

vegsystemet i Slependrenna, og for boliger langs 

Nesbruveien. Alternativ 2.C og 2.F gir redusert 

støy fra vegsystemet øst for Nesøyveien bru, og 

antall boliger i gul sone reduseres med 50-60 

boenheter. Med optimalisering av skjermings-

løsninger i neste planfase bør det være mulig å 

komme ytterligere ned i støynivå. 

Ved Nesbruveien øker støynivået noe i 2.C og 2.F 

sammenliknet med 2.A. Dette gir noe flere bo-

enheter i rød sone. Støynivået i området langs 

Nesbruveien er i 2.C og 2F om lag som i alt. 0. 

Forskjellene mellom 2.C og 2.F ved Nesbru-

veien/Grønsundåsen skyldes for en stor del at 7 

færre boenheter er forutsatt innløst i 2.F 

Tabell 3-1: Antall boenheter i rød og gul støysone. 

 Støysone iht T-1442 

Alternativ 
Gul sone  
Lden 55-65 dB 

Rød sone 
Lden >65 dB 

Sum rød og 
gul sone 

Parsell 2 inkl. Slependen 

0 1770 242 2012 

2.A 1305 92 1397 

2.C 1244 95 1339 

2.F 1245 105 1350 

http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/retningslinje_stoy_arealplanlegging.pdf
http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/retningslinje_stoy_arealplanlegging.pdf
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Figur 3-40: Støyberegninger, alternativ 0 (dagens veg med 2030-trafikk) 
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Figur 3-41: Støyberegninger, alternativ 2.A 
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Figur 3-42: Støyberegninger, alternativ 2.C 
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Figur 3-43: Støyberegninger, alternativ 2.F 
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4.1 Metode 

Konsekvenser av de ulike løsningene er vurdert på 

bakgrunn av kartlagte verdier fra konsekvens-

utredningen av vedtatt kommunedelplan. 

Det er ikke gjort en full vurdering av omfang og 

konsekvenser i henhold til håndbok V712, men det 

er pekt på viktige konfliktpunkter som kan ha 

betydning for siling av løsninger og bearbeiding i 

videre planlegging  

De nye løsningene sammenlignes mot to 

referanser:  

 Dagens situasjon 

 Vedtatt kommunedelplan (alt. 2.A) 

4.2 Landskapsbilde 

4.2.1 Overordnede karakteristiske trekk 

Indre deler av Oslofjorden med sine 

bydeler/forsteder har et sterkt urbant preg. 

Likevel klarer omkringliggende åser og 

grønnstrukturer i boligområdene mange steder å 

dempe bebyggelsens fjernvirkning betydelig. 

Med åsene i ryggen og fjorden foran, tilbyr 

regionen et bredt spekter av nærrekreasjons-

områder. Det gjør at mange mennesker og ulike 

areal- og fritidsaktiviteter i større grad enn andre 

steder kan prege den enkeltes 

landskapsopplevelse. På fjorden er båttrafikken en 

pulserende del av fjordlandskapet sommerstid.  

Både fjord, skog, bebyggelse, veger, biler, båter og 

mennesker utgjør viktige komponenter i 

landskapet. Sammensetningen varierer, og her 

finnes en mosaikk av storby-, småby-, tettsteds-, 

fjord-, skog- og jordbrukslandskap.  

Bildene i figurene under viser noen typiske 

landskap i Asker. 

 

 

4 Konsekvenser 

 

 

 

 

 

Figur 4-1: Slependrenna sett fra Nesøybrua mot 

Slependkrysset, et maritimt miljø. 

 Figur 4-2: Dagens kryss på Slependen. Sett fra 

vest mot øst. 

 Figur 4-3: Grønsundåsen sett fra motsatt side av 

E18. 
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4.2.2 Dagens situasjon og verdier 

Ut fra metodikken i håndboken skal delområder 

være enhetlige med hensyn til verdi, og de store 

variasjonene i områdenes karakter gjør at man får 

svært mange ulike delområder. 

Delområdene fra tidligere konsekvensutredning 

for E18 Drengsrud-Slependen opprettholdes. Kun 

delområdene som berøres av tiltakene beskrevet i 

denne planen er omtalt og omfangs- og 

konsekvensvurdert.  

 

 

 

Figur 4-4: Næringsbebyggelse langs Billingstadsletta. 
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LA21 Mellom-Nes og Grønsundåsen 

Delområdet omfatter et langstrakt høydedrag som 

ligger i sørvest-nordøstlig retning på sørsiden av 

E18. Området består av forholdsvis romslige 

eneboligtomter og bratte grønne skråninger, som 

gir et overordnet grønt preg. Området lengst mot 

nord er preget av nærheten til E18, som ligger 

som en visuell barriere i landskapet. Delområdet 

inneholder vanlige visuelle kvaliteter og vurderes 

å ha middels verdi.  

LA22 Vestre Nes–Holmen kirke 

Holmen kirke ligger på et høydedrag sentralt i 

området, omkranset av grønne parkområder. 

Delområdet for øvrig omfatter enebolig-

bebyggelse og tettere småhusbebyggelse. 

Området har et grønt preg, med mye skog mellom 

bebyggelsen samt grønne parkområder tilknyttet 

kirken. E18 ligger som en visuell barriere mot sør. 

Delområdet gir et godt totalinntrykk og vurderes å 

ha middels til stor verdi.  

LA23 Billingstadsletta vest 

Billingstadsletta vest er i dag et sammensatt og 

ustrukturert område hvor næringsbebyggelsen 

med store og utflytende parkeringsareal 

dominerer i landskapsbildet. Neselva renner 

gjennom delområdet og har rik kantvegetasjon. 

Det er ellers sparsomt med vegetasjon på de 

bebygde eiendommene.  

Det pågår planer for transformasjon til bolig, og 

området vil da bli mer helhetlig, både planmessig 

og arkitektonisk. Det planlegges gode 

gangforbindelser mot «kjærlighetsstien» og marka 

samt til Hvalstad skole. Neselva sikres som et 

sammenhengende grøntdrag gjennom området. 

På bakgrunn av dagens planer vil delområdet 

kunne få et estetisk løft og vurderes å ha middels 

verdi.  

LA24 Billingstadsletta 

Delområdet Billingstadsletta består av ulike typer 

næringsvirksomhet som kontorer, lager og større 

forretningsbygg. Billingstadsletta har en tydelig 

gatestruktur som gjør at området oppfattes 

strukturert og oversiktlig. Gatetrær er etablert og 

området oppleves som grønt. 

Næringsbebyggelsen gir derimot et dårlig 

totalinntrykk og med store og utflytende 

parkeringsarealer. Delområdet vurderes å ha liten 

til middels verdi.  

LA25 Billingstadlia-Lilleåsen 

Området består av en blanding av eneboliger og 

nyere, tett blokkbebyggelse i Billingstadlia. 

Boligområdet ligger på en nordøst-sørvestgående 

rygg i en sørøstlig helning. Ved Billingstadlia er 

terrenget bratt med skjæringer mot veg. 

Delområdet har et overordnet grønt preg med en 

visuelt viktig skogkledd skråning i sør-øst. 

Delområdet inneholder vanlige visuelle kvaliteter 

og vurderes å ha middels verdi.  

LA26 Slependen 

Området domineres av trafikkarealer og store 

kontorlokaler/forretningsbygg med tilhørende 

parkeringsarealer. Både Ikea og tidligere Smart 

Club er godt eksponerte bygninger som ligger 

inntil E18, og har verdi som et referansepunkt for 

den reisende. Ikea bygningen med sin karakter-

istiske blåfarge med gul logo fungerer som et 

landemerke. E18 med Slependkrysset ligger som 

en betydelig fysisk og visuell barriere gjennom 

delområdet. Området har ellers et åpent preg 

med kontakt til fjorden. Verdien vurderes som 

liten. 

LA27 Gyssestad nord 

Området består hovedsakelig av eneboliger med 

innslag av konsentrert småhusbebyggelse. Mange 

av boligene ligger høyt og fritt på Gyssestadkollen 

med god utsikt over fjorden og Skaugumåsen i 

vest. Gyssestad gård ligger i skråningen (på 

Gyssestadkollen) nær E18 og er et identitets-

skapende element sett fra vegen. Området har et 

overordnet grønt preg, med små skogspartier i 

randsonen av bebyggelsen. Skogen ved Gyssestad 

gård er vernet og danner en buffer mot E18.  

Sjøkontakten, Gyssestad gård samt områdets 

grønne preg er verdifulle landskapselement. 

Nærheten til E18 bidrar derimot til å redusere 

landskapsopplevelsen lengst i sør. Delområdet 

inneholder til sammen vanlige visuelle kvaliteter 

og vurderes å ha middels verdi.  
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LA28 Gyssestad sør 

Delområdet inneholder villabebyggelse, lokalisert 

langs Bjørnsvikveien. Flere av eneboligene ligger 

idyllisk til langs sjøen med egen strandlinje og 

private båtplasser. E18 grenser til delområdet i 

nord. Området er skjermet av en 

sammenhengende støyskjerm mellom E18-

korridoren og Sandviksveien. 

Området har et overordnet grønt preg og 

nærkontakt til fjorden som bidrar til gode 

landskapsmessige opplevelser. Nærheten til E18 

bidrar derimot til å redusere landskaps-

opplevelsen i nord. Delområdet inneholder til 

sammen vanlige visuelle kvaliteter og vurderes å 

ha middels verdi.  

 

LA29 Slependrenna-Nesøya 

Slependrenna skiller Nesøya fra fastlandet. Den er 

en viktig ferdselsåre til vanns, og er mye brukt til 

fritidsaktiviteter som padling, seiling og roing. Det 

er etablert en småbåthavn langs nordsiden av 

Slepenrenna som fyller store deler av sundet. 

Boligområdet på nordsiden av Nesøya henvender 

seg mot Slependrenna og består av forholdsvis 

store eneboliger, med innslag av rekkehus og 

tomannsboliger. Flere av eiendommene har egen 

strandlinje med private bryggeanlegg/båtplasser. 

Brua over til Nesøya er et identitetsskapende 

landskapselement. 

Delområdet har et maritimt miljø, men nærheten 

til veganlegget på Slependen (E18) forringer 

landskapsopplevelsen. Verdien vurderes som 

middels. 

4.2.3 Oppsummering 

Delområdet Vestre Nes-Holmen kirke har fått 

relativ høy verdisetting. Området har et grønt 

preg med mye skog mellom bebyggelsen samt 

grønne parkområder tilknyttet kirken. Delområdet 

gir et godt totalinntrykk.  

Delområdene med lavest verdivurderinger er 

næringsområder langs hovedvegene, som 

Billingstadsletta og Slependen. Disse områdene 

inneholder mye ustrukturert næringsbebyggelse 

med tilhørende parkeringsareal og preges i tillegg 

av nærheten til store trafikkanlegg. 

Delområdene som omkranser Slependen og 

Billingstadsletta består for det meste av 

boligbebyggelse med grønt preg og er gitt middels 

verdi. 

 

 

 

 

 

Figur 4-5: Holmen kirke med tilhørende 

grøntareal. 

 Figur 4-6: Dagens E18 på Slependen.  Figur 4-7: Dagens E18 på Slependen sett fra 

kyststien innerst i Slependrenna. 
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4.2.4 Konsekvenser  

Vedtatt løsning alternativ 2.A 

0-alternativet er vedtatt løsning alternativ 2.A. Øst 

for tunnelpåhugget på Nesbru utvides E18 til 4+4 

felt fram til Slependen. Breddeutvidelsen gjøres i 

hovedsak mot Grønsundåsen, som gir høyere 

skjæring og nærføring til bebyggelsen i 

delområdet. Et ca. 90 meters langt lokk over E18 

etableres sør for Holmen kirke, som i noen grad vil 

bidra til å redusere vegen som en visuell barriere i 

landskapet. 

På Slependen etableres et nytt kryss hvor E18 

føres inn i tunnel under Sandviksveien. 

Portalområdet for Sandvikstunnelen vil bli 

dominerende med høy skjæring i bakkant inn mot 

Gyssestad nord. Veganlegget blir generelt mer 

dominerende og arealkrevende enn dagens 

situasjon. Ramper/brukonstruksjoner mellom E18 

og samleveg langs Sandviksveien eksponerer seg 

mot sjøområdene og bebyggelsen på Nesøya. 

Utvidelse av vegarealet vil også medføre noe 

utfylling i Slependrenna. Ny strandsone med 

strandpromenade vil bli etablert. 

Buss- og sykkelveg føres langs Billingstadsletta. 

Bussvegen ligger her lavt i terrenget, da den går i 

kulvert gjennom kryssområdene. Dette grepet er 

uheldig for opplevelsen av gateløpet, da den blir 

liggende i en slags sjakt med høye støttemurer. 

  

 

Figur 4-8: Slependkrysset alt. 2.A sett i fugleperspektiv. 
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Figur 4-9: Alternativ 2.A ved Gyssestad Figur 4-10: Alternativ 2.A langs Slependrenna 
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Alternativ 2.C 

Hovedsykkelveg, bussveg og lokalveg har samme 

linjeføring som i 2.A gjennom Billingstad vest. 

Konsekvensene vil derfor være de samme for 

delområdet. Lokk ved Holmen kirke opprettholdes 

og bidrar til å redusere vegen som en visuell 

barriere i landskapet tilsvarende som i 2.A. 

Øst for lokket ved Holmen kirke vil bredde-

utvidelse og etablering av nytt kryss med 

rundkjøring over E18 medføre inngrep inn mot 

Grønsundåsen i delområde 21. Tiltaket krever her 

ett større inngrep i delområde 21 Mellom-Nes og 

Grønsundåsen sammenlignet med alt. 2.A, og 

medfører innløsning av Grønsundåsen 22-24.  

Rundkjøringen kobles til lokalvegnettet via ny bru 

over kontorbygget til Ikea for deretter å følge 

traséen til Nesbruveien. Nesbruveien flyttes noe 

nordover. Dette medfører inngrep i eksisterende 

høydedrag med innløsing av flere boliger i 

Nesbruveien og Bjørklundsveien samt IKEAs 

kontorbygg. Veganlegget med ramper og ny bru 

fra E18 blir liggende høyt i terrenget og skaper en 

ny visuell barriere i landskapet. Dette vil særlig 

påvirke landskapsopplevelsen for delområdene 21 

Mellom-Nes og Grønsundåsen og 22 Vestre Nes-

Holmen kirke som får veganlegget tettere på seg i 

tillegg til direkte inngrep. Samlet sett vurderes 

alternativet å gi negative konsekvenser for 

delområde 21 og 22, sammenlignet med alternativ 

2.A.  

Endringene langs Billingstadsletta er gjennom-

gående trasé for buss- og hovedsykkelveg samt at 

rundkjøringene utgår og erstattes av T-kryss. 

Løsningen gir et litt ryddigere gateløp, men med 

relativt liten virkning på tema landskapsbilde. De 

grønne rabattene blir også noe redusert 

sammenlignet med alternativ 2.A. 

Kryss for E18 øst for IKEA utgår i alternativet og 

vegen føres på terreng frem til Sandvikstunnelen 

der den går inn under Gyssestadkollen. Lokalveg, 

bussveg og hovedsykkelveg krysser over tunnelen 

i plan, uten behov for store konstruksjoner. Da 

E18 i 2.C legges lavere enn i 2.A og uten 

rampebruer, blir veganlegget mindre 

dominerende sett fra områdene rundt, særlig fra 

Nesøya og friluftsområdene i Slependrenna.  

Veganlegget forbi Gyssestad nord og Gyssestad 

sør vil i alt. 2.C ha en bedre visuell forankring til 

landskapet. Tiltaket kommer noe tettere på 

Gyssestad gård, men inngrepet i skogkledd 

skråning er vesentlig mindre samt at rundkjøring 

med en høy støttemur ned mot fjorden utgår. 

 

Figur 4-11: Oversiktsbilde alternativ 2.C mot øst 
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Samlet sett vurderes det at alternativ 2.C vil gi noe 

positiv effekt for tema landskapsbilde. Tiltaket øst 

for IKEA gir størst positiv effekt. 

Alternativ 2.F 

Alternativ 2.F har samme løsninger langs 

Billingstadsletta og for lokk ved Holmen kirke som 

referansealternativet og alternativ 2.C. 

Konsekvensene her blir derfor de samme som 

beskrevet tidligere. 

Nytt kryss etableres vest for IKEAs kontorbygg 

med sentral rundkjøring og ramper under E18. 

Løsningen med å føre rampene til og fra E18 

under veganlegget gir en vesentlig høyere 

skjæring mot Grønsundåsen, men deler av 

skjæringen vil ligge under E18. Tiltaket som helhet 

blir mindre dominerende i landskapet 

sammenlignet med alt. 2.C hvor rampene med 

rundkjøring føres over E18. Direkte inngrep i 

Grønsundåsen blir også mindre enn i alt. 2.C. 

Alternativet gir noe mer negative konsekvenser 

for delområde 22, Vestre- Nes Holmen kirke, enn 

2.A. Konsekvensene er allikevel vesentlig mindre 

enn for alternativ 2.C. Tiltaket krever ubetydelig 

inngrep i delområdet. I tillegg ligger veganlegget 

såpass lavt i terrenget at det i liten grad danner en 

visuell barriere i landskapet.  

Fra dagens Slependkryss og østover er løsningen 

for E18, hovedsykkelvegen og bussvegen like i 

alternativ 2C og 2.F. De positive konsekvensene 

for delområdene 24, 25, 26, 27, 28 og 29 vil derfor 

være de samme i begge alternativene med 

nedgradering av dagens Slependkryss, mindre 

dominerende veganlegg forbi Slependrenna og 

bedre visuell forankring av kryssområdet på 

Gyssestad. 

Samlet sett vurderes det at alternativ 2.F vil gi 

positiv effekt for tema landskapsbilde 

sammenlignet med vedtatt løsning. 

 

 

  

Figur 4-12: Kryss vest for Ikea med rundkjøring over E18. Figur 4-13: Alternativ 2.C og 2.F ved Gyssestad 
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Oppsummering/rangering 

Rangering av alternativene fra best til dårligst: 

1. Alternativ 2.F 

2. Alternativ 2.C 

3. Alternativ 2.A (referansealternativet) 

2C og 2F vurderes å gi større positive virkninger 

enn 2.A. Flytting av Slependkrysset, omlegging av 

trasé for bussveg, lokalveg og hovedsykkelveg og 

endret linjeføring på E18 øst for IKEA gir gevinster 

i form av mindre dominerende veganlegg forbi 

Slependrenna hvor E18 ligger lavere i terrenget 

samt at rampebruene utgår. I tillegg får 

veganlegget en bedre visuell forankring av 

kryssområdet på Gyssestad hvor rundkjøring med 

høy støttemur mot fjorden vil utgå. Dette er felles 

for alternativ 2.C og 2.F.  

I alternativ 2.C vil nytt kryss vest for Ikea bli 

dominerende i landskapet, da av- og 

påkjøringsrampene med rundkjøring føres over 

E18 og med ny bru frem til lokalvegnettet. 

Løsningen gir også større inngrep både i 

delområde 21 og 22. I alt. 2.F er krysset plassert 

under E18 og ruver mye mindre i landskapet. 

Alternativ 2.F rangeres derfor høyest. 

  

  

Figur 4-14: Oversikt over nytt kryss ved IKEA i alternativ 2.F Figur 4-15: Oversikt over østre del av vegsystemet langs Slependrenna i 

alternativ 2.C og 2.F 
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4.3 Nærmiljø og friluftsliv 

4.3.1 Dagens situasjon og verdier 

Overordnede karakteristiske trekk 

Influensområdet har middels tett til tett 

bebyggelse, har flere idrettsanlegg og frilufts-

områder som er mye brukt, og har generelt mange 

verdifulle områder i forhold til temaet nærmiljø og 

friluftsliv. 

Korridoren langs E18 er i dagens situasjon og 0-

alternativet sterkt støyutsatt, både i 

sentrumsområdet og på strekningen Høn–

Slependen. 

Gang- og sykkelvegnettet gjennom Asker er 

generelt mangelfullt og med varierende standard. 

Transportsyklister mangler et gjennomgående 

tilbud fra vestsiden av Asker sentrum mot 

Sandvika. 

Befolkning 

Askers befolkning har hatt en betydelig vekst de 

siste tiårene, og prognoser fra SSB viser at veksten 

vil fortsette også framover. Dagens befolkning i 

Asker er rett i overkant av 60 000 innbyggere. I 

2030 antas dette i SSBs scenario for middels vekst 

å ha økt med om lag 10 000. 

 

 

 

Figur 4-16: Befolkningstall i Asker kommune fra og 

med 1970 og fram til dag, samt prognose fram til 

2040 

 

 

 

 

4.3.2 Dagens situasjon og verdier 

Beskrivelse av delområder 

Influensområdet er en tettvevd mosaikk av 

boligområder med ulik tetthet og karakter, 

næringsområder med ulike typer av virksomheter, 

sentrumsområder med variert sammensetning, 

noen få skogkledde friluftsområder og spredte 

landbruksområder. 

Ut fra metodikken i håndbok V712 skal 

delområder være enhetlige med hensyn til verdi, 

og de store variasjonene i områdenes karakter 

gjør at man får svært mange ulike delområder. 

Delområdene fra tidligere konsekvensutredning 

for E18 Drengsrud-Slependen opprettholdes. Kun 

delområdene som berøres av tiltakene beskrevet i 

denne planen er omtalt og omfangs- og 

konsekvensvurdert.  

 

 

 

Figur 4-17: Grøntområdet ved Holmen kirke  Figur 4-18: Næringsbebyggelse langs 

Billingstadslettas østre del 
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Delområde 27, Mellom-Nes og Grønsundåsen er 

kategorisert som funksjonsblandet og er en del av 

et stort sammenhengende boligområde på 

Mellom-Nes og Landøya. Det er to barnehager 

innenfor området. E18 utgjør en betydelig 

barriere og medfører betydelig luft og 

støyforurensing for nordre deler av området. 

Området har middels til høy tetthet, og er en del 

av et større sammenhengende boligområde med 

god tilgang til servicetilbud som skoler, barne-

hager m.v. Verdien vurderes som middels til stor. 

Delområde 28, Vestre Nes/ Holmen kirke er et 

mindre boligområde med eneboliger og 

småhusbebyggelse. Holmen kirke er et 

identitetsskapende element på området og det 

ligger en liten barnehage i tilknytning til denne. 

Delområdet er omgitt av næringsområder, og har 

få servicetilbud internt. E18 er en barriere mot 

sør, og bidrar med støy og luftforurensing til 

søndre del av området. 

Tettheten i området er liten til middels, men 

barnehage og kirke drar opp verdien, som 

vurderes som middels. 

Delområde 30, Billingstadsletta – Lilleåsen er et 

boligområde med en blanding av eneboliger og 

nyere, tett blokk- og leilighetsbebyggelse i 

Billingstadlia og i Lundekroken. Billingstadsletta er 

en barriere mot sør, men gang- og sykkelvegnettet 

er forholdsvis godt. Vestre deler av delområdet 

har kort veg til Billingstad stasjon, og busstilbudet 

langs Billingstadsletta er også godt.  

Verdien vurderes som middels til stor. 

 

Figur 4-19 Delområde 30s vestre del, ny 

blokkbebyggelse i Lundekroken lengst foran 

Delområde 31, Billingstadsletta øst – Slependen er 

funksjonsblandet med ulike typer 

næringsvirksomhet som kontorer, lager og 

forretning langs Billingstadsletta. Ved 

Slependkrysset ligger et område med større 

innslag av detaljhandel, dominert av store 

forretninger innenfor kapitalvarer, som 

eksempelvis IKEA. Handelstilbudet her har 

betydning utover det rent lokale, med et stort 

antall besøkende fra hele regionen. Området er 

primært tilrettelagt for bilbasert handel, og 

tilbudet for gående og syklende er stedvis 

mangelfullt. Området mangler utendørs 

møteplasser og oppholdsarealer. E18 danner en 

betydelig barriere gjennom området. 

Størsteparten av området har virksomheter med 

lav eller middels besøkstetthet, mens området 

ved Slependkrysset har detaljhandel med middels 

til høy besøkstetthet.  

Det er få nærmiljøfunksjoner, og mangel på steder 

for bruk og opphold. 

Det forventes framtidig transformasjon av 

området i retning høyere utnyttelse, og mer 

boliger i deler av området. Området vurderes å ha 

liten til middels verdi. 

Delområde 32, Gyssestad nord er et boligområde 

med blandet småhusbebyggelse med middels 

tetthet. Mange av boligene ligger høyt og fritt til 

på Gyssestadkollen med god utsikt over sjøen. 

Grøntområder danner en buffer mot E18, og 

området har generelt et grønt preg, med noen 

mindre friområder/ grøntområder mellom 

boligene. Gyssestad gård ligger lengst sør i 

området, nær E18. Gården brukes til 

kontorlokaler, og eies av Bærum kommune. 

E18 er en betydelig barriere mot sør, og nærheten 

til vegen gir støy og luftforurensning. 

Området har middels og stedvis middels til høy 

tetthet. Miljøbelastning fra E18 forringer 

bomiljøet i sørøstre deler av området. Verdien 

vurderes som middels. 

Delområde 33 Gyssestad sør er et boligområde med 

middels tetthet og er uten viktige tilbud til 

nærmiljøet. Bebyggelsen består i hovedsak av 
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eneboliger langs Bjørnsvikveien. Mange av 

boligene ligger langs sjøen, med strandsone og 

båtplasser. Sandviksveien ligger mellom området 

og E18, og det er støyskjerm mellom 

Sandviksveien og E18.  

Det er ingen offentlige eller felles uteområder i 

delområdet. Et religiøst trossamfunn har lokaler 

øverst ved Sandviksveien. 

E18 er en betydelig barriere mot nord, og 

nærheten til vegen gir støy og luftforurensning. 

Gang- og sykkeltrafikk til og fra området går på 

fortau (delvis smal gang- og sykkelveg) langs 

Sandviksveien. Delområdet vurderes å ha middels 

verdi. 

Delområde 34. Slependrenna- Nesøya er et 

boligområde/ friluftsområde. 

Slependrenna er en viktig ferdselsåre til vanns og 

er populær til padling, roing og seiling. Det er 

båthavn langs nordsiden, med adkomst under 

bruene for E18.  

Boligområdet på nordsiden av Nesøya består 

primært av forholdsvis store eneboliger, med 

noen innslag av rekkehus og tomannsboliger. 

Området har middels tetthet. Det er ingen 

spesielle nærmiljøfunksjoner innenfor 

delområdet. E18 medfører betydelig 

støybelastning for mange av boligene. 

Verdien vurderes som middels til stor. 

4.3.3 Veg- og stinett for gående og syklende 

Gang- og sykkelvegnettet er bra utbygd langs 

Fekjan og Billingstadsletta fra Holmen til 

Slependen, men har mange krysningspunkter som 

reduserer trafikksikkerheten og 

fremføringshastigheten. Langs Nesøyveien, 

Nesbruveien og Sandviksveien er det ensidig 

fortau. Sammenkoblingen mellom fortau fra 

Nesøya og overordnet gang- og sykkelvegnett på 

Billingstadsletta er uoversiktlig og tungvint 

utformet for brukerne med underganger ved 

rampene på E18 og ved Billingstadsletta. 

 

 

 

 

 

 

  



 Statens vegvesen Region øst 

 Konsekvenser 

 

123134-PLAN-RAP-013 Mars 2017 SIDE 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



E18 Slependen-Drengsrud  

Optimalisering av kryssløsninger E18 Slependen  

 

SIDE 70  Mars 2017 123134-PLAN-RAP-013 

4.3.5 Konsekvenser 

Vedtatt alternativ 2.A 

Øst for tunnelmunningen på Nesbru vil 

breddeutvidelse medføre inngrep inn mot 

Grønsundåsen. Det blir etablert et kort lokk (ca. 

80 m) som vil gi bedre tverrforbindelser og 

reduserer støy lokalt. 

På Billingstadsletta vest vil det være nødvendig å 

innløse noen næringsbygg og et mindre antall 

boliger for å etablere sykkelveg og bussveg. 

På Slependen vil nytt veganlegg beslaglegge et 

større areal enn før. Ny strandsone med turveg 

koblet til hovedsykkelveg ved Sandviksveien, samt 

en rekke nye gang- og sykkeltraseer bedrer 

forholdene for gående og syklende vesentlig i 

dette området. 

Gjennomgående bussveg og hovedsykkelveg vil 

innebære bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikk 

og et sterkt forbedret tilbud for syklende. 

Alternativ 2.C 

Hovedsykkelveg, bussveg og lokalveg har samme 

linjeføring som 2.A gjennom Billingstad vest. 

Konsekvensene vil derfor være de samme for 

delområdet. Lokk ved Holmen kirke opprettholdes 

og gir lokal støyreduksjon og en forbedret 

forbindelse på tvers av E18. Likt som 2.A. 

Øst for tunnelmunningen på Nesbru vil 

breddeutvidelse og etablering av nytt kryss med 

rundkjøring over E18 medføre inngrep inn mot 

Grønsundåsen i delområde 27. Dette vil medføre 

behov for innløsning av Grønsundåsen 22-24.  

Rundkjøringen vil kobles til lokalvegnettet via ny 

bru som over det som i dag er kontorbygget til 

IKEA for deretter å følge traséen til Nesbruveien. 

Nesbruveien flyttes samtidig noe nordover. Dette 

fører til at IKEAs kontorbygg og to boliger i 

Nesbruveien og Bjørklundsveien må innløses. 

Videre medfører kryssløsningen at ramper og ny 

bru fra E18 blir liggende høyt i terrenget. Dette vil 

gi økt støy for deler av boligområdet nord for 

Nesbruveien. Det vil også bli en økt barriereeffekt 

for boligene som ligger nærmest dagens 

Nesbruvei, der ny adkomst til E18 vil ligge med 

høye støyskjermer. 

Samlet sett vurderes alternativet å gi negative 

konsekvenser for delområde 28, Vestre- Nes 

Holmen kirke, sammenlignet med alternativ 2.A. 

Innløsning av boliger og noe økt støybelastning i 

deler av Grønsundåsen gir også negativ 

konsekvens for delområde 27 Mellom-Nes – 

Grønsundåsen. 

Kryss for E18 øst for IKEA utgår i alternativet og 

vegen føres på terreng frem til Sandvikstunnelen 

 

Figur 4-20 Kryss vest for IKEA, alternativ 2.C med rundkjøring over E18. 
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der den går inn under Gyssestadkollen. Lokalveg, 

bussveg og hovedsykkelveg krysser så over 

tunnelen i plan, uten behov for store 

konstruksjoner. Som en konsekvens av at vegen 

legges lavere enn i 2.A blir det redusert støy mot 

boligbebyggelsen i delområdene Billingstadlia- 

Lilleåsen. Gyssestad Nord, Gyssestad sør, 

Slependrenna – Nesøya. Det vil også bli redusert 

støy i friluftsområdene i Slependrenna.  

Som følge av at det ikke etableres ny bru for 

ramper og E18 ved Slependrenna vil det ikke være 

behov for innløsning av Menybygget i 

Slependveien 106 og det vil sannsynligvis være 

mulig å bevare eksisterende bensinstasjon i 

delområde 31.  

Gjennomgående bussveg og hovedsykkelveg vil 

innebære bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikk 

og et sterkt forbedret tilbud for syklende. 

Alternativet gir en mer logisk linjeføring for 

hovedsykkelvegen og gir bedre koblinger for 

gående og syklende som skal til og fra Nesøya.  

Alternativ 2.F 

2.F har samme løsninger på Billingstadsletta vest 

og for lokk ved Holmen kirke som 2.A og alternativ 

2.C. 

Konsekvensene blir derfor de samme som 

beskrevet tidligere. 

Nytt kryss etableres vest for IKEAs kontorbygg 

med sentral rundkjøring og ramper under E18. 

Ingen bygg må innløses ved etablering av krysset, 

men det vil bli noe mer støy mot boligbebyggelsen 

i Nesbruveien og Bjørklundsveien enn i 2.A. Ny 

adkomstvei med støyskjermer mot bebyggelsen til 

E18 vil dessuten gi en økt barriereeffekt 

sammenlignet med vedtatt løsning. Stenging av 

Nesbruveien vil gi redusert lokaltrafikk forbi 

boligområdene.  

Ny gang- og sykkelveg fra lokket ved Holmen kirke 

etableres mellom boligbebyggelsen i Nesbruveien 

og det nye vegsystemet fra mellom 

rundkjøringene nord for IKEA. Dette gir god 

tilgjengelighet for beboerne i området og vil være 

positivt sammenlignet med alternativ 2.C der 

gang- og sykkelvegen etableres sør for 

Nesbruveien. 

Samlet sett vurderes alternativet å gi noe mer 

negative konsekvenser for delområde 28, Vestre- 

Nes Holmen kirke, enn 2.A. Konsekvensene er 

allikevel vesentlig mindre enn for alternativ 2.C. 

Fra dagens Slependkryss og østover er løsningen 

for E18, hovedsykkelvegen og bussvegen like i 

alternativ 2C og 2.F. De positive konsekvensene 

for delområdene 30, 31, 32, 33 og 34 vil derfor 

 

Figur 4-21 Kryss vest for IKEA, alternativ 2.F med rundkjøring under E18. 



E18 Slependen-Drengsrud  

Optimalisering av kryssløsninger E18 Slependen  

 

SIDE 72  Mars 2017 123134-PLAN-RAP-013 

være de samme i begge alternativene. Færre 

næringsbygg må rives og det blir mindre støy mot 

både bolig og- friluftsområder. 

Gjennomgående bussveg og hovedsykkelveg vil 

innebære bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikk 

og et sterkt forbedret tilbud for syklende. 

Alternativet gir en mer logisk linjeføring for 

hovedsykkelvegen og gir bedre koblinger for 

gående og syklende som skal til og fra Nesøya.  

Samlet sett vurderes det at alternativ 2.F vil gi 

vesentlig positiv effekt for nærmiljø og friluftsliv. 

4.3.6 Oppsummering/ rangering 

Rangering av alternativene fra best til dårligst: 

1. Alternativ 2.F 

2. Alternativ 2.C 

3. Alternativ 2.A (referansealternativet) 

2C og 2F vurderes å gi større positive virkninger 

enn 2.A. Flytting av Slependkrysset, omlegging av 

trasé for bussveg, lokalveg og hovedsykkelveg og 

endret linjeføring på E18 øst for IKEA gir 

vesentlige gevinster i form av redusert støy. Dette 

er felles for alternativ 2.C og 2.F. Både 2.C og 2.F 

gir bedre tilrettelegging for det øvrige gang- og 

sykkelvegnettet i området sammenlignet med 2.A, 

men 2.F gir best tilgjengelighet ved Nesbruveien. 

Alternativ 2.C griper i større grad inn i bomiljøet i 

Nesbruveien/ Bjørklundsveien og i Grønsundåsen 

enn alternativ 2.F, og 2.F rangeres derfor høyest. 
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4.4 Naturmiljø 

4.4.1 Dagens situasjon og verdier 

Beskrivelse av delområder 

Influensområdet for naturmiljø avgrenses av de 

arealene som inngår i planområdet og en 

buffersone på om lag 200-300 meter rundt som 

kan bli påvirket av forstyrrelser og lokalklimatiske 

endringer, samt direkte tilgrensende områder som 

inngår i sammenhengende lokaliteter eller 

naturtyper.  

Delområdene fra tidligere konsekvensutredning 

for E18 Drengsrud-Slependen opprettholdes. Kun 

delområdene som berøres av tiltakene beskrevet i 

denne planen er omtalt og omfangs- og 

konsekvensvurdert.  

Delområde 12 Neselva strekker seg fra fjorden ved 

Holmen til den nordlige delen av influensområdet 

ved Bergerveien. Elva er registrert som naturtype 

viktig bekkedrag. Det er flere eldre registreringer 

gjort på 1970- og 80-tallet av rødlistede fuglearter 

innenfor delområdet. Registreringene sier 

imidlertid ikke noe om artenes bruk av området, 

utover at de er observert der. Ettersom 

observasjonene er gamle og noe upresise tillegges 

de ikke mye vekt. Elva er registrert som lakse- og 

sjøørretførende med henholdsvis dårlige og 

reduserte bestander (17). Lakseførende strekning 

er på 3,5 km, og hele elvestrekningen gjennom 

delområdet inngår i dette. Neselva vurderes som 

svært viktig (A-verdi), fordi den er artsrik og har 

intakte kantsoner i deler av vassdraget, samt at 

den vurderes som forholdsvis lite forurenset. 

Delområdet vurderes å ha stor verdi. 

Delområde 13 Billingstad er avgrenset rundt fem 

naturtyper i samme område. To lokaliteter er rik 

edelløvskog (C-verdi) og tre er kalkskog (én 

lokalitet med B-verdig og to med C-verdi). 

Delområdet strekker seg fra Billingstadsletta i vest 

og langs Nesbruveien i øst. Samlet vurderes det at 

delområdet har middels verdi. 

Delområde 14 Grønsundåsen består av en 

naturtypelokalitet med tørr kalkgranskog 

(B-verdi). Skogen er påvirket av fremmed treslag 

(gullregn) i øst, i tillegg en del påvirkning fra 

overforliggende hus i øst. Lokaliteten er også 

påvirket av inngrep langs E18. Området fremstår 

som en ganske smal stripe med gjenværende skog 

og er derfor utsatt for kanteffekter gjennom hele 

biotopen. Delområdet vurderes samlet sett å ha 

middels verdi. 

Delområde 15 Slependen/Gyssestad omfatter åtte 

naturtyper. Det er forekomster av strandeng og 

strandsump (C-verdi), bløtbunnsområder (C-verdi) 

og ålegraseng (A-verdi) ved Slependrenna. Øst og 

vest for Gyssestad gård er det rik edelløvskog (B-

verdi), kalkskog (C-verdi). Delområdet vurderes å 

ha stor verdi. 

 

Figur 4-22: Fra strandsonen langs Slependrenna 
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4.4.2 Konsekvenser 

Alternativ 2.A 

Ved Billingstadsletta krysser hovedsamleveg, 

bussveg og hovedsykkelveg elva. 

Kantvegetasjonen langs Neselva blir berørt på 

begge sider av elva. 

Innenfor industriområdet på Billingstadsletta er 

vegetasjonen langs breddene sikret gjennom 

reguleringsplaner, men trafikken generelt og 

avrenning fra områdene rundt er en trussel. 

Bussveg og hovedsykkelveg på Billingstadsletta vil 

medføre at en lokalt viktig lokalitet med rik 

edelløvskog går tapt, ettersom denne ligger helt 

inntil dagens veg. 

Utvidelse av E18 langs Grønsundåsen medfører 

inngrep i kalkbarskogen (B-verdi) der skogen ligger 

inntil dagens E18. Skogen bærer i dag preg av 

påvirkning fra eksisterende veg. 

Fra Slependkrysset blir ny hovedsamleveg etablert 

parallelt med E18, før den går på eksisterende veg 

fra brua ved kommunegrensen. Tiltaket medfører 

noe utfylling i vannet på Askersiden, og vil direkte 

berøre lokalitetene som ligger langs vannkanten 

mot dagens E18. Takrørskogen i området halveres. 

Bløtbunnsområdene i strandsonen blir noe 

redusert som følge av utfylling.  

Bussvegen går inn i tunnel før rundkjøringen i 

krysset med Sandviksveien. Tunnelen munner ut 

på Gyssestad midt i en viktig edelløvskog (B-verdi), 

og store deler av lokaliteten vil derfor gå tapt. 

Etablering av lokalveg med rundkjøring og 

hovedsykkelveg langs Sandviksveien medfører 

ingen ulemper naturverdier i driftsfasen. Det 

forventes ikke at trafikkrelatert forurensning øker 

som følge av tiltaket. Det planlegges rensing av 

vannet ved hjelp av sandfang og sedimentasjons-

basseng fra vegsystemet før det slippes ut i sjøen.  

Alternativ 2.C 

Lokalveg, bussveg og hovedsykkelveg følger 

samme trasé langs Billingsstadsletta som i 

alternativ 2.A. Konsekvensene for rik edelløvskog 

innenfor delområde 12 er derfor de samme som i 

2.A.  

Innenfor delområde 13 (Billingstad) medfører 

omlegging av Nesbruveien og etablering av ny 

adkomstveg fra Billingstadsletta til E18 store 

inngrep rundt kalkbarskog med C-verdi rett nord 

for IKEA. Lokaliteten er meget liten og vil 

sannsynligvis gå tapt. Konsekvensene for 

delområdet vil være negative sammenlignet med 

alternativ 2.A, men lokaliteten har liten verdi. 

Utvidelse av E18 langs Grønsundåsen medfører 

inngrep i kalkbarskogen (B-verdi) der skogen ligger 

inntil dagens E18. Skogen bærer i dag preg av 

påvirkning fra eksisterende veg. Konsekvensene 

for delområdet vil være de samme som i 2.A. 

Fra Slependkrysset og østover føres ny E18 på 

terreng fram til kommunegrensen ved Solgløtt der 

vegen går videre i tunnel.  

Tiltaket medfører noe utfylling i vannet på Asker-

siden, og vil direkte berøre lokalitetene som ligger 

langs vannkanten mot dagens E18. Takrørskogen i 

området halveres. Bløtbunnsområdene i strand-

sonen blir noe redusert som følge av utfylling.  

 

 

 

Figur 4-23: Hovedsykkelveg langs 

Fekjan/Billingstadsletta kan gi noen inngrep langs 

Neselva 

 Figur 4-24: Strandpromenade langs Slependrenna 

innebærer utfylling i sjøen 
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Etablering av E18 på terreng vil gi noe mindre 

arealbeslag mot sjøen enn 2.A, men 

konsekvensene for naturmiljøet vil være 

tilnærmet de samme som ved bygging av bro. 

I delområde 15, Gyssestad/ Slependen etableres 

ny rundkjøring med tilkobling til hovedsamleveg, 

lokalveg og tunneler mot E18. Rundkjøringen med 

tilhørende vegsystem blir liggende innenfor en 

lokalitet med rik edelløvskog (B-verdi) og vil føre 

til at nedre del av denne sannsynligvis vil gå tapt. 

Inngrepene vil imidlertid være mer i utkanten av 

lokaliteten enn bussvegtunnelen i 2.A 

De negative konsekvensene for lokaliteten vil 

derfor være noe mindre enn i 2.A.  

I likhet med i 2.A forventes det ikke at 

trafikkrelatert forurensning vil øke som følge av 

tiltaket. Det planlegges rensing av vannet ved 

hjelp av sandfang og sedimentasjonsbasseng fra 

vegsystemet før det slippes ut i sjøen.  

Alternativ 2.F 

2.F er lik 2.A og 2.C langs Billingstadsletta til 

Nesøyveien, og gir derfor samme konsekvenser 

for rik edelløvskog innenfor delområde 12. 

Utvidelse av E18 langs Grønsundåsen medfører 

inngrep i kalkbarskogen (B-verdi) der skogen ligger 

inntil dagens E18. Skogen bærer i dag preg av 

påvirkning fra eksisterende veg. Konsekvensene 

for delområdet vil være de samme som i 

referansealternativet og i alternativ 2.C. 

Innenfor delområde 13 (Billingstad) medfører 

etablering av ny adkomstveg til E18 store inngrep 

rundt kalkbarskog med C-verdi rett nord for IKEA. 

Lokaliteten er meget liten og vil kunne gå tapt. De 

negative konsekvensene for lokaliteten vil være 

mindre enn i 2.C der Nesbruveien legges om, men 

større enn i 2.A.  

Alternativ 2.C og 2.F har lik linjeføring på alle 

vegsystemer øst for IKEA og gir derfor de samme 

konsekvensene for naturmiljøet i området. 

Etablering av E18 på terreng vil gi noe mindre 

arealbeslag mot sjøen enn referansealternativet, 

men konsekvensene for naturmiljøet vil være 

tilnærmet de samme som ved bygging av bro.  

I delområde 15 etableres ny rundkjøring med 

tilkobling til hovedsamleveg, lokalveg og tunneler 

mot E18 innenfor en lokalitet med rik edelløvskog 

(B-verdi) og vil føre til at nedre del av denne 

sannsynligvis vil gå tapt. Inngrepene vil imidlertid 

være mer i utkanten av lokaliteten enn 

bussvegtunnelen i 2.A 

De negative konsekvensene for lokaliteten vil 

derfor være noe mindre enn i 2.A.  

Etablering av hovedsykkelveg langs Sandviksveien 

medfører ingen ulemper naturverdier i driftsfasen. 

Det forventes ikke at trafikkrelatert forurensning 

øker som følge av tiltaket. Det planlegges rensing 

av vannet ved hjelp av sandfang og 

sedimentasjonsbasseng fra vegsystemet før det 

slippes ut i sjøen.  

4.4.3 Oppsummering/ rangering 

Rangering av alternativene fra best til dårligst: 

1. 2.F 

2. 2.C 

3. 2.A (referansealternativet) 

Alternativ 2.C og 2.F påvirker edelløvskogen på 

Gyssestad mindre enn 2.A, men 2.C medfører 

større inngrep i kalkbarskogen nord for IKEA enn 

2.F. For øvrig vil konsekvensene for naturmiljøet 

være de samme som i alternativ 2.A. Alternativ 2.F 

rangeres derfor som best og 2.C rangeres høyere 

enn 2.A.  

 

Figur 4-25 Strandsonen langs Slependrenna  
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4.5 Kulturmiljø 

4.5.1 Dagens situasjon og verdier 

Beskrivelse av kulturmiljøer 

De definerte kulturmiljøene omfatter tradisjonelle 

gårdstunmiljøer og husmannsplasser, samt 

villabebyggelse fra det sene 1800-tallet og 

fremover. I influensområdet er det også registrert 

kulturmiljøer knyttet til samferdsel og 

tettstedsutvikling. Holmen kirke og skolehuset på 

Holmen er også inkludert i undersøkelsen i tillegg 

til Gyssestad og lokaliteten Solgløtt under 

Gyssestad.  

Delområdene fra tidligere konsekvensutredning 

for E18 Drengsrud-Slependen opprettholdes. Kun 

delområdene som berøres av tiltakene beskrevet i 

denne planen er omtalt og omfangs- og 

konsekvensvurdert.  

Delområde 21 Holmen Kirke ligger på et høydedrag 

vest for E18 og sør for Billingstad. Kirken er fra 

1965 og er en del av et helhetlig, men vanlig 

forekommende miljø og er verdien er vurdert som 

middels. 

Delområde 22 Solgløtt er et eldre bolighus som står 

igjen fra et gammelt gårdstun. Bygningen er under 

ombygging/renovering og anbefales revet av 

Bærum kommune. Verdien er vurdert som liten. 

Delområde 23 Gyssestad er et storgårdsmiljø der 

tunet er omkranset av kulturhistoriske bygninger. 

Delområdet inneholder bygninger med 

kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning, og 

bygningsmiljøet har en sentral rolle for 

Bærumbygdas identitet. Tunet ligger rett ved E18 

og virker i dag fragmentert som gårdsmiljø. 

Verdien er vurdert som stor. 

 

Figur 4-26 Holmen kirke 

 

Figur 4-27 Solgløtt 

 

Figur 4-28 Gyssestad gård 
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4.5.2 Konsekvenser 

Alternativ 2.A 

Traséen ligger i dagens E18-trasé og kommer ikke i 

direkte konflikt med kulturhistoriske verdier 

knyttet til lokalitet 21 Holmen kirke. Alternativet 

innebærer minimale endringer vurdert utfra 

dagens situasjon. Omlegging av lokalvegen 

Nesbruveien med et 80 meter langt lokk over E18-

traseen vil gi en positiv effekt for opplevelsen av 

miljøet. Tunnelinnslaget øst for Slependkrysset er 

planlagt rett vest for Gyssestadkollen. Arbeidet vil 

få nærføring og kunne medføre innløsning av 

historiske bygninger knyttet til kulturmiljø 22, 

Solgløtt.  

Tunnelinnslag for lokalveg er planlagt øst for tunet 

på Gyssestad gård. Arbeidet vil få nærføring og vil 

fragmentere miljøet ytterligere. Miljøet er 

allerede fragmentert som følge av veger i 

området, og inngrepet er derfor moderat vurdert 

utfra dagens situasjon. Utfra nåværende forslag vil 

ingen registrerte kulturhistoriske bygninger gå 

tapt.  

Alternativ 2.C 

I likhet med alternativ 2.A vil det ikke bli direkte 

konflikt med kulturhistoriske verdier knyttet til 

lokalitet 21 Holmen kirke. Alternativet innebærer 

ingen endringer i forhold til 2.A ved Holmen kirke 

og miljølokket vil videreføres. 

Arbeidet med tunnelinnslaget for Sandviks-

tunnelen, samt etablering av bussveg, 

hovedsykkelveg og lokalveg over tunnelen vil gi 

nærføring medføre innløsning av historiske 

bygninger knyttet til kulturmiljø 22 Solgløtt. 

Bygningene er anbefalt revet uavhengig av om det 

bygges ny E18 eller ikke og konsekvensene for 

lokaliteten vil være de samme som i 2.A. 

Øst for Gyssestad gård vil det etableres 

tunnelinnslag til av- og påkjøringsramper til E18 og 

ny rundkjøring med kobling til hovedsamleveg og 

lokalvegnettet. Både rundkjøring og rampe til 

lokalveg legges nærmere gården enn bussvegen 

og tunnelinnslaget i 2.A. Veganlegget blir også mer 

arealkrevende og vil gi en større visuell virkning. 

Det vurderes at de negative konsekvensene for 

Gyssestad gård vil bli noe større i alternativ 2.C 

enn i 2.A på grunn av at vegen kommer nærmere 

tunet og bebyggelsen. Forslaget vil ikke føre til at 

kulturhistoriske bygninger går tapt, men vil 

medføre at et garasjebygg av nyere dato må 

innløses. 

Alternativ 2.F 

Alternativet har lik utforming som 2.C ved alle de 

tre kulturmiljøene. Konsekvensene vil derfor være 

de samme for de to alternativene.  

Usikkerhet 

På dette plannivået vil det alltid være noe 

usikkerhet knyttet til endelig utforming av 

løsninger/alternativer. For små kulturmiljøer kan 

forholdsvis små endringer i løsningene gi store 

utslag for konsekvenser, for eksempel ved om 

enkeltbygg berøres eller ikke. 

Den viktigste usikkerheten i vurderingene er 

knyttet til hvor sannsynlig det er å finne ikke-

kjente automatisk fredete kulturminner. 

4.5.3 Oppsummering/ rangering 

Rangering av alternativene fra best til dårligst: 

1. 2.A 

2. 2.C og 2.F 

Det som skiller alternativ 2.C og 2.F fra 2.A er ny 

veglinje rett øst for Gyssestad gård. Veganlegget 

vil både bli mer omfattende enn 2.A, ved at det 

etableres rundkjøring med ramper, i tillegg 

kommer vegen tettere på gårdstun og bebyggelse. 

Dette vil påvirke kulturverdiene knyttet til 

Gyssestad gård i negativ retning. 
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4.6 Naturressurser 

4.6.1 Dagens situasjon og verdier 

Det er ikke registrert naturressurser innenfor 

influensområdet for Slependenkrysset. Alle 

alternativer får dermed ubetydelige konsekvenser 

(0) for temaet naturressurser, og dette temaet er 

derfor ikke beslutningsrelevant. 

  

 

 

Figur 4-29 Utsnitt av temakart for naturressurser viser at det ikke er registrerte verdier innenfor området 
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4.7 Lokal og regional utvikling 

4.7.1 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. 

Lokalt er målsetningene å: 

 Flytte persontransport på vegnettet med bil 

reduseres, og at personbiltrafikk flyttes fra 

privatbil til tog, buss, sykkel og gange.  

 Bygge tettere og mer arealeffektivt med høy 

kvalitet og med gode parker og 

rekreasjonsarealer. 

 Å sikre at grønne korridorer blir brede nok til 

å sikre aktuell bruk sammen med 

naturkvaliteter og estetikk.  

 Sikre at frigitte arealer i forbindelse med 

vegomlegging er ikke nødvendigvis 

byggearealer.  

 

4.7.2 Konsekvenser 

Alternativ 2.A 

Billingstadsletta kan videreutvikles som et 

attraktivt næringsområde med god tilgjengelighet. 

Områdeplan for Billingstadsletta vest er under 

utarbeidelse og legger til rette for 1640 boenheter 

med gangavstand til tog- og buss. 

Ved Slependen legger alternativet beslag på større 

areal til trafikkformål enn hva som er tilfellet i 

dagens situasjon. 

Det vil bli vesentlig bedre vilkår for buss og sykkel 

som vil bidra til å redusere andelen reiser som blir 

gjort med privatbil. 

Det vurderes at de lokale og regionale virkningene 

av alternativ 2.A er gode.  

Alternativ 2.C og 2.F 

For det meste av Billingstadsletta og Slependen-

området vil konsekvensen av alternativ 2.C og 2.F 

være tilsvarende som for 2.A. Tilgjengeligheten vil 

forbedres og legger til rette for mer 

arbeidsintensive virksomheter langs 

Billingstadsletta, lokk ved Holmen kirke reduserer 

barrierevirkningen E18.  

Alle alternativene støtter opp under målsetningen 

om et transportsystem som gir bedre vilkår for 

næringsvirksomhet, miljøvennlig transport og 

etablering av boområder med god 

kollektivdekning. 

For IKEA vil alternativ 2.C legge begrensninger for 

utvikling og vil medføre innløsning av eksisterende 

kontorbygg. I alternativ 2.F legges den sentrale 

rundkjøringen lenger vest slik at kontorbygget kan 

bli stående, men utviklingsmulighetene til IKEA vil 

allikevel begrenses noe. På Slependen sikrer 

alternativ 2.C og 2.F at Menybygget og 

bensinstasjonen kan bli stående, samt et mindre 

arealbeslag rundt bilforretningen til Møller. 

Alternativene tilrettelegger for turveg/kyststi 

langs fjorden slik som referansealternativet og det 

vurderes at barrierevirkning mellom områdene vil 

bli noe mer redusert enn i alternativ 2.A. 

4.7.3 Oppsummering/ rangering 

Rangering av alternativene fra best til dårligst: 

1. 2.A, 2.C og 2.F 

Det vurderes at alternativene samlet sett gir 

tilnærmet like muligheter for utvikling av 

området, og at de gir konsekvensene for lokal og 

regional utvikling vil være de samme. 
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5.1 Sammenstilling ikke prissatte 
konsekvenser 

5.1.1 Landskapsbilde 

Rangering av alternativene fra best til dårligst: 

1. Alternativ 2.F 

2. Alternativ 2.C 

3. Alternativ 2.A (referansealternativet) 

Begge de alternative løsningene vurderes å gi 

større positive virkninger enn 2.A. Flytting av 

Slependkrysset, omlegging av trasé for bussveg, 

lokalveg og hovedsykkelveg og endret linjeføring 

på E18 øst for IKEA gir gevinster i form av mindre 

dominerende veganlegg forbi Slependrenna hvor 

E18 ligger lavere i terrenget i tillegg til at de store 

rampebruene utgår. I tillegg får veganlegget en 

bedre visuell forankring av kryssområdet på 

Gyssestad hvor rundkjøring med høy støttemur 

mot fjorden vil utgå. Dette er felles for alternativ 

2.C og 2.F.  

I alternativ 2.C vil nytt kryss vest for IKEA bli 

dominerende i landskapet, da av- og 

påkjøringsrampene med rundkjøring føres over 

E18 og med ny bru frem til lokalvegnettet. 

Løsningen gir også større inngrep både i 

Grønsundåsen og inn mot Nesbruveien. I alt. 2.F 

er krysset plassert under E18 og ruver mye mindre 

i landskapet. Alternativ 2.F rangeres derfor høyest. 

5.1.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Rangering av alternativene fra best til dårligst: 

1. Alternativ 2.F 

2. Alternativ 2.C 

3. Alternativ 2.A (referansealternativet) 

Begge de alternativene løsningene vurderes å gi 

større positive virkninger enn 2.A. Flytting av 

Slependkrysset, omlegging av trasé for bussveg, 

lokalveg og hovedsykkelveg og endret linjeføring 

på E18 øst for IKEA gir vesentlige gevinster i form 

av redusert støy. Dette er felles for alternativ 2.C 

og 2.F. Både 2.C og 2.F gir bedre tilrettelegging for 

det øvrige gang- og sykkelvegnettet i området 

sammenlignet med 2.A, men 2.F gir best 

tilgjengelighet ved Nesbruveien. 

Alternativ 2.C berører i større grad bomiljøet 

Nesbruveien/ Bjørklundsveien og i Grønsundåsen, 

samt IKEAs kontorbygg må innløses. I alternativ 

2.F blir ingen av disse byggene berørt og 

alternativet rangeres derfor høyest. 

5.1.3 Naturmiljø 

Rangering av alternativene fra best til dårligst: 

1. 2.F 

2. 2.C 

3. 2.A (referansealternativet) 

Både alternativ 2.C og 2.F påvirker edelløvskogen 

på Gyssestad mindre enn 2.A, men 2.C medfører 

større inngrep i kalkbarskogen nord for IKEA enn 

2.F. For øvrig vil konsekvensene for naturmiljøet 

være de samme som i alternativ 2.A. Alternativ 2.F 

rangeres derfor høyere enn 2.C.  

5.1.4 Kulturmiljø 

Rangering av alternativene fra best til dårligst: 

1. 2.A 

2. 2.C og 2.F 

Det som skiller alternativ 2.C og 2.F fra 2.A er ny 

veglinje rett øst for Gyssestad gård. Veganlegget 

vil både bli mer omfattende enn i 2.A, ved at det 

etableres rundkjøring med ramper, i tillegg 

kommer vegen tettere på gårdstun og bebyggelse. 

Dette vil påvirke kulturverdiene knyttet til 

Gyssestad gård i negativ retning. 

5.1.5 Naturressurser 

Det finnes ikke registrerte naturressurser i 

planområdet og temaet er derfor ikke 

beslutningsrelevant.  

5 Anbefaling 



 Statens vegvesen Region øst 

 Anbefaling 

 

123134-PLAN-RAP-013 Mars 2017 SIDE 83 

5.2 Lokal- og regional utvikling 

Rangering av alternativene fra best til dårligst: 

1. 2.A, 2.C og 2.F 

Det vurderes at alternativene samlet sett gir 

tilnærmet like muligheter for utvikling av 

området, og at konsekvensene for lokal og 

regional utvikling vil være de samme. 

5.3 Anbefaling 

Den overordnede konsekvensvurderingen viser at 

alternativ 2.F høyst sannsynlig gir større positive 

konsekvenser i det berørte området enn alternativ 

2.A.  

Alternativ 2.F vil samtidig gi betydelige 

kostnadsbesparelser sammenliknet med 2.A 

Det anbefales derfor videre planlegging av 

alternativ 2.F i en formell planprosess med 

tilhørende konsekvensutredning.  

Ulike detaljer i løsningen, som tilknytning av 

Bjørklundsveien og utforming av tverrforbindelser 

mellom Nesbruveien og Billingstadsletta bør 

vurderes i den videre planleggingen. 

Alternativ 2.C anbefales forkastet, da alternativ 

2.F både gir større positive virkninger og 

sannsynligvis har lavere kostnader. 

 

Tabell 5-1: Oppsummering av rangering for de ulike fagtemaene. Naturressurser er ikke inkludert, da 

temaet ikke er beslutningsrelevant på denne strekningen 

Alternativ Landskapsbilde Nærmiljø og 
friluftsliv 

Naturmiljø Kulturmiljø Lokal og 
regional 
utvikling 

Samlet 
rangering 

2.A (referanse) 3 3 3 1 1 3 

2.C 2 2 2 2 1 2 

2.F 1 1 1 2 1 1 
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