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E18 Vestkorridoren, Ramstadsletta-Nesbru
Orientering om planlegging
Prosjektet E18 Vestkorridoren strekker seg fra Lysaker i Bærum kommune til Drengsrud i
Asker kommune. E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru er etappe to av tre i utviklingen av
E18 Vestkorridoren. Varsel om oppstart av planleggingsarbeidet for etappe 2 ble kunngjort
3. mai 2021. Prosjektet har siden kunngjøringen gjennomgått en forprosjektfase, der flere
ulike alternativer har blitt vurdert.
Statens vegvesen har nå besluttet et anbefalt alternativ for hovedvegsystemet for ny E18
mellom Ramstadsletta og Nesbru. Anbefalt alternativ bygger på en optimalisering av
løsningene i de to vedtatte kommunedelplanene for Asker og Bærum kommuner. Alternativet
vil ligge til grunn for videre detaljering og regulering, og skal resultere i en reguleringsplan
for hver av kommunene. Statens vegvesen vil med dette brevet orientere grunneiere som vi
vi mener vil bli berørt av det anbefalte alternativet, og invitere til åpne informasjonsmøter (se
nedenfor) for nærmere informasjon om planene. Brevet sendes hovedsakelig til de som blir
berørt i hovedvegsystemet og kryssområdene der E18 går i dagen (se vedlagt kartskisse).
Lokalvegsystemet vil bli behandlet senere.
Invitasjon til åpne informasjonsmøter
Statens vegvesen holder åpne informasjonsmøter for mottakere av dette brevet på Thon
Hotel Oslofjord i Sandvika.
5. april kl. 18-20: Grunneiere i Bærum kommune
6. april kl. 18-20: Grunneiere i Asker kommune
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Under møtet vil representanter fra Statens vegvesen orientere nærmere om planene for
etappe 2 slik de foreligger nå og den videre prosessen. Presentasjoner starter like etter kl.
1800, i etterkant åpnes det for spørsmål.
Vi vil samtidig opplyse om at det holdes et åpent nabomøte for hele E18 Vestkorridoren
onsdag 27. april 2022 kl. 1600-1900 på vårt prosjektkontor – Philip Pedersens vei 20.
Om alternativet
Mellom Ramstadsletta og Blommenholm foreslås ny E18 å følge dagens trasé på
Ramstadsletta. Mellom Blommenholm og Slependen foreslås det å legges E18 i tunnel på
hele strekningen. Fra Slependen til Nesbru ser man for seg at E18 vil gå i nåværende trasé.
Koblingen mellom Oslo/Drammen (E18) og Hønefoss/Bergen (E16) foreslås å skje via
østvendte og vestvendte ramper i fjell. Trafikk mellom Oslo og Sandvika foreslås håndtert via
kryss i dagen ved Blommenholm, og vil bli ledet videre på lokale veger mot Sandvika
sentrum. Trafikken mellom Drammen og Sandvika søkes håndtert via ramper i tunnel og nytt
kryss ved Thon Hotel Oslofjord. Detaljene i denne tilkoblingen er ennå ikke avklart.
Trafikken foreslås deretter å bli ført via Sandviksveien på nordsiden av Sandvika Storsenter
og videre mot Sandvika sentrum og Kjørbo.
En skisse av alternativet er lagt ved brevet. For ytterligere informasjon om alternativet viser
vi til prosjektets medvirkningsportal: www.e18vkp2.no.
Fremdrift
Statens vegvesens anbefaling vil parallelt med dette brevet sendes til Asker og Bærum
kommuner og Viken fylkeskommune for administrativ og politisk behandling. Vi håper å
legge frem et forslag til reguleringsplan i løpet av 2023, med endelig vedtak i 2024.
Avståelse av eiendom
Vegprosjektet medfører behov for kjøp av eiendom, også omtalt som grunnerverv. Det vil i
hovedsak være reguleringsplanene som fastlegger hvilke eiendommer som blir berørt, og
det er derfor for tidlig å si noe om det endelige omfanget av grunnerverv som følge av
vegprosjektet. Statens vegvesen vil på et senere tidspunkt ta kontakt med berørte grunneiere
om avståelse av eiendom.
Statens vegvesen har en egen internettside med informasjon om grunnerverv i
vegprosjekter. Informasjonssiden gir svar på de fleste generelle spørsmål knyttet til
grunnerverv.
Se: www.vegvesen.no/vegprosjekter/avstaelse-av-eiendom/
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Hvor kan jeg får flere opplysninger?
Vegprosjektet har egen internettside for medvirkning i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplanene. Nettsiden orienterer nærmere om planprosessen, og gir svar på de
vanligste spørsmålene vi får inn i slike plansaker. Det er også mulig å søke opp egen
adresse/eiendom på nettsidens kartfunksjon.
Se www.e18vkp2.no
Vegprosjektet har også egen prosjektside på Statens vegvesens nettsider.
Se www.vegvesen.no/e18vestkorridoren  Ramstadsletta-Nesbru
Kontaktinformasjon
Dersom du ikke finner svarene du leter etter på nettsidene over, kan du sende en e-post.
Alternativt kan du ta kontakt med vår kontaktperson (fram til informasjonsmøtet den 5.
april).
Epost: E18VKP2@vegvesen.no
Kontaktperson: Bjørn Nyquist
Telefon: 24058350

Med hilsen
Statens vegvesen Utbygging
E18 Vestkorridoren

Tom Hedalen
Torkild A. Åkerset

Vedlegg: Kartskisse over anbefalt alternativ for hovedvegsystem
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