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1 Innledning
Første utbyggingsetappe av E18 gjennom Bærum omfatter nytt veganlegg fram til vestre ende av
Ramstadsletta. Her føres ny E18 inn på dagens veg øst for Blommenholmkrysset.

Det er forutsatt kontinuerlig utbygging av E18 mot Asker, og tilpasningen til dagens veg på
Ramstadsletta er derfor en midlertidig trafikkløsning i påvente av at neste etappe i E18-
utbyggingen ferdigstilles.

Hensikten med dette notatet er å vurdere om tilkoblingen til dagens E18 kan plasseres lengre øst
på Ramstadsletta enn det som er forutsatt i reguleringsplanen, samt belyse hvilke konsekvenser
dette i hovedsak vil ha sammenlignet med regulert løsning. Notatet danner grunnlaget for å
bestemme parsellgrensen på Ramstadsletta i første utbyggingsetappe av E18.

2 Grunnlag og forutsetninger
Det legges til grunn for vurderingene at utbyggingen av E18 vestover gjennomføres kontinuerlig,
og at den midlertidige avslutningen på Ramstadsletta blir kortvarig.

Det legges også til grunn at dagstrekningen mellom Strand og Høvik kirke bygges ut i henhold til
vedtatt reguleringsplan. Dette forutsetter bl.a. egen bussveg på strekningen. Det er aktuelt å
vurdere endringer i denne løsningen, og dette vil bli behandlet i egen utredning. For øvrig antas
dette å ha lite å si for vurderingene av Ramstadsletta, da det vil være mulig med et systemskifte
for bussen i rundkjøringen ved Høvik kirke.
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3 Løsning i henhold til vedtatt reguleringsplan
Tegningen nedenfor viser regulert løsning for E18 på strekningen mellom Høvik kirke og
Ramstadsletta vest. Det har vært en forutsetning å bygge mest mulig av Ramstadsletta ferdig i
første utbyggingsetappe.  Derfor er overgangen til dagens E18 plassert så langt vest som mulig.
Minimumskurvatur for E18 som skal tilfredsstille 80 km/time, samt høydeforskjellen mellom ny
og dagens E18 er bestemmende for hvor langt vest overgangen kan plasseres. Det er også en
forutsetning å unngå inngrep i dagens støttemur langs Henry Lehres vei på nordsiden av E18.  De
siste 300 m øst for Blommenholmkrysset vil E18 derfor følge dagens veg.

Vestover kommer E18 med tre kjørefelt ut av Høviktunnelen, og disse fører fram til avkjøringen
til Sandvika i Kjørbokrysset. Her går høyrefeltet av til E16, og to felt fortsetter videre mot
Drammen. Det fjerde feltet på Ramstadsletta som i fremtiden skal benyttes for påkjøring fra
Høvik og avkjøring til Blommenholm, etableres i ca. 750 m lengde. Den østre del av dette vil i
denne utbyggingsetappen benyttes til akselerasjonsfelt for påkjørende trafikk fra Høvik. Fra
Solvikveien og vestover benyttes dette til akselerasjonsfelt for bussene som kommer vestover på
bussvegen og skal inn på E18’s tredje felt. Etter avslutningen av fjerde-feltet ca. 350 m øst for
Blommenholmkrysset, har E18 dagens standard med tre kjørefelt vestover.

Østover kommer to bilfelt og ett kollektivfelt fra Sandvika. Kollektivfeltet opphører i
Blommenholmkrysset, og etter påkjøringen fra Sandviksveien har E18 tre kjørefelt østover. Ca.
150 m vest for Solvikveien utvides E18 med ett felt som i denne etappen benyttes som
avkjøringsfelt til Høvik. Ca. 250 m øst for Blommenholmkrysset starter et eget avkjøringsfelt for
buss som benytter brua over E18 fram til bussvegen.

Gangvegen fra Høvik som krysser lokalvegsystemet planskilt, bygges fram til Solvikveien der
den bøyes ned til Sandviksveien. Sandviksveien har sykkelfelt i begge retninger.
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4 Alternativ løsning med avslutning øst for Solvikveien
Her foreslås å plassere koblingen til dagens E18 ca. midt på Ramstadsletta, omtrent 450 m lengre
øst enn regulert løsning. Dette sammenfaller med toppunktet på høybrekkskurven, og
høydeforskjellen mellom ny og eksisterende E18 er her minimal. Tilpasningen til dagens E18 blir
da ca. 150 m øst for Solvikveien. Fremtidig veganlegg bygges ferdig fram til ca. pr. 9600,
omtrent der Scandic hotell står i dag. Deretter etableres en midlertidig overgang til dagens E18,
og denne utformes med geometrisk standard tilsvarende minimumskurvatur ved fartsgrense 80
km/time, tilsvarende regulert løsning.

I fremtidig situasjon har E18 fire kjørefelt på Ramstadsletta i hver retning.  I denne etappen vil
det fjerde kjørefeltet fungere som retardasjonsfelt og akselerasjonsfelt for av- og påkjøringen fra
Høvik.

De tre feltene vestover gjennom Høviktunnelen føres videre på de tre feltene på dagens E18.
Påkjøringen fra Høvik føres inn på tredje-feltet via et akselerasjonsfelt som benytter det
fremtidige fjerde-feltet på Ramstadsletta.

Østover kommer tre kjørefelt fra Sandvika. Ett av disse er kollektivfelt som opphører i
Blommenholmkrysset. Videre østover får E18 tre bilfelt som øker til fire felt ved starten av
strekningen med ny E18. Det fjerde feltet vil her benyttes som retardasjonsfelt for avkjøringen til
Høvik.

Bussvegen bygges like langt som ny E18, men vil ikke kunne trafikkeres da denne vil ende blindt
midt på Ramstadsletta i denne etappen.  Fra Høvik og vestover vil bussene gå på E18 uten
kollektivfelt.

Sykkelvegen bygges i henhold til regulert løsning fram til overgangen til dagens E18. Her kobles
sykkelvegen midlertidig til Sandviksveien som har sykkelfelt i begge retninger.
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5 Konsekvenser
Det er politisk enighet om at utbyggingen av ny E18 vestover skal skje kontinuerlig. Prosessen
med planlegging, prosjektering og utbygging vil derfor gjennomføres uten stans. Planstatus for
den neste utbyggingsetappen er vedtatt kommunedelplan, og det kan derfor antas 5 års varighet
for denne midlertidige avslutningen på Ramstadsletta.

Det er gjort en grov vurdering av konsekvensene dersom parsellgrensen på Ramstadsletta flyttes
øst for Solvikveien, dvs. ca. 450 m lengre øst enn regulert løsning.

Tema som vil ha betydning for denne sammenligningen vil angå forhold som har betydning for
teknisk kvalitet og kostnad for ferdig veganlegg, trafikkavvikling og sikkerhet samt hensynet til
omgivelsene i denne første utbyggingsetappen. Dette er vurdert nærmere i det følgende.

5.1 Trafikkavvikling og sikkerhet

De to alternativene er i prinsippet like når det gjelder vegsystem for kjørende, syklende og
gående. Det er ingen vesentlig forskjell på vegstandarden, og det medfører ingen nye
konfliktpunkter mellom ulike trafikkgrupper dersom avslutningen av første utbyggingsetappe
flyttes østover.

5.2 Kollektivtrafikk-buss

I regulert løsning etableres bussvegen fram til Solvikveien med kobling til E18 i begge retninger,
og det anlegges nye busslommer her som vil betjene reisende i begge retninger.  Busslommene
får gangadkomst fra ny bru over E18.

I alternativ løsning vil ikke bussvegen kunne bygges fram til kobling med E18, og denne vil
derfor ikke kunne benyttes i den første utbyggingsetappen. Busstrafikken må derfor benytte E18
og tilpasse seg avviklingen av øvrig trafikk. Østover forventes ikke vesentlige køproblemer på
Ramstadsletta, men vestover vil køsituasjonen mot Sandvika være som i dag.

Alternativ løsning forutsetter bruk av dagens busslommer langs E18 vest for Solvikveien. Disse
er i dag ikke i bruk. Busslommene får direkte av og påkjøring til E18 der fartsgrensen er 80 km/t.

5.3 Anleggsområde

Det vil ikke være mulig å frigjøre arealer innenfor regulert anleggsområdet til annen utbygging
før ny E18 er ferdigstilt på Ramstadsletta. Dette fordi det er behov for det regulerte
anleggsområdet for gjennomføringen av både utbyggingsetappe 1 og 2. Men i anleggets første
fase, før etappen videre mot Slependen har kommet i gang, vil det i alternativ løsning være mulig
å redusere anleggsområdet betydelig sammenlignet med regulert løsning. Anleggsområdet vil i
denne første fasen kunne begrenses fram til Solvikveien i vest, som vist med rød strek på figurene

i det følgende. Det er også mulig å vurdere å utsette riving av rekkehusene markert med blå
skravur, til neste utbyggingsetappe.
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5.4 Hensyn til omgivelsene

For begge alternativ gjelder at støytiltak for ny E18 med 7 m høye buete skjermer blir etablert
helt fram til der overgangen til eksisterende veg starter.  I alternativ løsning, som avsluttes lenger
øst enn regulert løsning, vil de 7 m høye støyskjermene avsluttes ved Scandic hotell der E18
svinger sørover for å treffe eksisterende trasé. Vest for tilpasningen til dagens E18 benyttes
eksisterende støyskjermer.

I regulert løsning blir de høye støyskjermene etablert fram til Solvikveien, og på denne måten
oppnås en bedre skjerming av vegtrafikkstøyen i denne etappen sammenlignet med alternativ
løsning. Men dette er lite relevant for sammenligningen da alternativ løsning ikke forverrer
dagens støysituasjon. Støytiltakene videre vestover utføres i neste utbyggingsetappe.

Som beskrevet foran vil det ikke åpnes for annen utvikling av området før hele veganlegget på
Ramstadsletta er ferdigstilt. Bakgrunnen for dette er at anleggsarbeidene i neste utbyggingsetappe
også har behov for anleggs- og riggområde på Ramstadsletta. Det er derfor behov for det
regulerte anleggsområdet uavhengig om avslutningen av første utbyggingsetappe flyttes øst for
Solvikveien.
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5.5 Grunnerverv

Som følge av at en større del av dagens E18 på Ramstadsletta beholdes i alternativ løsning, vil
langt færre boligeiendommer berøres med eiendomsinngrep i denne etappen. Dette gjør det mulig
å utsette en del av grunnervervet til neste utbyggingsetappe. Dette gjelder eiendommene ved
vestenden av Ramstadsletta, dvs. Henry Lehres vei, Solvikveien og Ramstadsletta. Dette vil gi en
økonomisk fordel. Men for beboerne kan en slik utsettelse være negativ.

5.6 Anleggsgjennomføring

5.6.1 Trafikkavvikling i anleggsfasen

Mesteparten av anlegget på Ramstadsletta kan bygges mens trafikken går på eksisterende E18.
Det er imidlertid ett område som er relativt trangt og hvor det er behov for midlertidig omlegging
av E18. Dette er sirklet inn på figuren nedenfor. Dette området inngår både i regulert og alternativ
løsning, og løsningen vil derfor være tilnærmet lik når det gjelder konsekvenser mhp.
trafikkomleggingene her.

Alternativ løsning gir likevel vesentlig mindre trafikkomlegginger totalt sett. Årsaken til dette er
at man i regulert løsning må utføre en ekstra omlegging av E18 vest for Solvikveien, se pkt.
5.6.4.

5.6.2 Omlegging av eksisterende infrastruktur.

Ny E18 utløser omlegging av kommunale ledninger som er vist med rød strek i skissen nedenfor.
Ledningstraséen som er forutsatt plassert i bussvegen ligger relativt dypt. Kryssingen av E18 er
forutsatt ved Solvikveien der det finnes mulighet for å tilkoble eksisterende anlegg i
Sandviksveien på sydsiden av E18. Dette arbeidet sammenfaller med stedet der ny og
eksisterende E18 kobles sammen i alternativet med kort utbyggingsetappe, og dette gjør at
gjennomføringen derfor må baseres på rørpressing under trafikkert veg. I regulert løsning kan
kryssingen etableres i to etapper utenfor trafikkert veg.

5.6.3 Byggetid

Det er byggingen av Høviktunnelen som er tidskritisk for gjennomføringen av den første
utbyggingsetappen.  Det gir derfor ikke kortere byggetid at det i den alternative løsningen bygges
en mindre del av E18 på Ramstadsletta.
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5.6.4 Gjennomføring av neste etappe, E18 Ramstadsletta – Slependen

I den regulerte løsningen må koblingen mellom ny og eksisterende E18 flyttes østover når
Sandvikstunnelen skal bygges. Dette skyldes at det blir en høydeforskjell mellom ny og
eksisterende E18 når koblingen ligger lenger vest. I figuren nedenfor er denne flyttingen skissert
med gul farge.

I den alternative løsningen vil man kunne benytte koblingen slik den bygges i denne etappen
fordi eksisterende og ny E18 omtrent ligger i samme nivå. Dette er fordelaktig både med tanke på
kostnader og framdrift.

Den alternative løsningen gir større arealer til disposisjon rundt påhugget og portalområdet fordi
trafikken på E18 vil ligge lengre unna anleggsområdet. Dette er en vesentlig fordel med tanke på
kostnader og anleggsgjennomføring for etappe 2 Ramstadsletta – Slependen.

5.7 Kostnader

Det er utført et grovt kostnadsoverslag basert på tidligere kostnadsberegninger. Det er tatt med
kostnader mellom det punktet i øst hvor en i alternativ løsning har bygd ny E18 helt ferdig og
fram til der en i reguleringsplanens løsning har koblet seg inn på eksisterende E18.

Med den alternative løsningen vil man i etappe 1 redusere kostnadene med ca.585 mill.kr. i
forhold til det som er beregnet som total kostnad for reguleringsplanens løsning. Når man skal
bygge Sandvikstunnelen i etappe 2, vil kostnadene for å bygge E18 like langt som i

reguleringsplanens løsning være ca. 462 mill.kr. Samlet for begge etapper vil man altså spare ca.
122 mill. kr. på grunn av at koblingen er flyttet til midt på Ramstadsletta i etappe 1.

Årsaken til at man samlet sett sparer kostnader, er at koblingen er enklere i den alternative
løsningen, og at man i neste etappe kan bygge en enklere gangbru ved Solvikveien i stedet for
kombinert buss og gangbru. I tillegg til dette medfører regulert løsning en ekstra midlertidig
omlegging av E18 i etappe 2.

5.8 Forholdet til videre planlegging av E18

Når E18 Ramstadsletta – Slependen skal planlegges videre vestover, vil man vurdere hvordan
bussløsningen skal utformes. Av hensyn til dette vil det være en fordel om man kobler seg til
eksisterende E18 som vist i den alternative løsningen fordi man da står friere med hensyn til
hvordan bussløsningen kan utformes fra Ramstadsletta og vestover.
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6 Sammenligning og anbefaling.
Sammenligningen mellom de to løsningene som beskrevet i kap. 5 kan sammenstilles som følger:

Tema Regulert løsning Alternativ med avslutning
øst for Solvikveien

Trafikkavvikling og sikkerhet Ingen vesentlig forskjell

Kollektivtrafikk-buss Best

Hensynet til omgivelsene Ingen vesentlig forskjell

Grunnerverv Best

Anleggsgjennomføring Best

Kostnader Best

Forholdet til videre planlegging
av E18

Best

Dette viser at en avslutning av første utbyggingsetappe øst for Solvikveien gir en klart bedre
løsning for E18-utbyggingen enn det som er forutsatt i reguleringsplanen. Dette forutsetter som
beskrevet at E18-utbyggingen gjennomføres kontinuerlig.


