
Samferdsel – hvor lenge 

kan vi vente ?

Samferdselskonferansen 17 mars 2022

Areal, 

transport 

og miljøstrategi 

– utslippsfri båt 
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Samferdselsutfordringer:
• Røykenveien

• Slemmestadveien

• E 134

• Oslofjordtunnelen

• Drammensveien

• E18

• Spikkestadbanen

• Bussframkommelighet

• Trafikksikkerhet

• Støy

• ………
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Daglig reisende gjennom Asker sør:

2.200 pers. med tog              5,5%

5.000 pers. med buss          12,0%

500 pers. med båt              1,5%

32.500 pers. med bil              81,0%

40.200 pers. tilsammen

Biltrafikken fordeles som følger:

• Røykenveien                      60%

• Slemmestadveien             40%

• Nesten like mange biler kommer inn på 
E18 fra sør som fra vest (Lier).

• Trafikkmengden dobler seg gjennom Asker 
sør.

Trafikkmengder:
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Daglig reisende gjennom Asker sør:
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sør.

Trafikkmengder:
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Samordnet areal og transportplanlegging:
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Kommuneplanens samfunnsdel

Ny samferdselsplan 

kommer !
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Et helhetlig transportnettverk
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Kortsiktige tiltak:

Tiltak som er gjennomført senere år:

• Ombygging Heggedal stasjon og knutepunkt
• Utbedring Gullhella, Heggedal, Spikkestad st.
• Sanering to overganger Heggedal
• ½ times togavgang Spikkestadbanen
• Flere togavganger Asker - Oslo
• Sommerrute med båten
• ……
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Dagens situasjon  

NTP 2018 – 2029:

E134 Dagslett-E18 (4 felt)
Status:
Kommunedelplan 1. gangsbeh.,
2 alternativer følger saken:
• Viker-alternativet (blå stiplet)
• Vitbank-alternativet (rosa)

Vedtak KDP høst 2022

Reguleringsplan, vedtak 2024

Byggestart 2025-2026, 3-4 år byggetid
Bompengefinansiering, 15 års nedbetalingstid

Samferdsel muligheter:
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Dagens situasjon  

NTP 2018 – 2029:

E134 Oslofjordtunnelen (4 felt)

Status:

Ferdig regulert, byggestart vedtatt i Stortinget

• Tunnelarbeidet igangsettes januar 2023. 

• Anleggsperiode tunnel 2023-2026 

• Deretter rehabilitering dagens tunell.

• Ny 4-feltsvei klar 2030?

Samferdsel muligheter:
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Ny E-18 med bussvei og sykkelvei

• Syverstaddiagonalen

• Lang tunnel Bondi
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Tog
Asker stasjon:
Vendespor - regulering pågår (gir på sikt 6 avg./time 
på lokalbanen mot Oslo)

Øvrige stasjoner:
-Høn – dialog med BaneNor/Akershus 
fylkeskommune om ombygging, tilpasset 
Høn/Landås utbygging Billingstad, Hvalstad, Vakås -
oppussing, tilrettelegging for universellutforming mm

Ikke i prosess:
• Sanering av planoverganger sør for Heggedal 

stasjon
• Økt frekvens på Spikkestadbanen
• Hensettingsspor langs Spikkestadbanen
• Planfri kryssing og utvidelse av Asker stasjon 

(«Nye Asker stasjon»)
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Buss

Busstilbudet må bedres raskt:

• Planlegging etter nettverksprinsippet, med 

sømløse overganger 

• Effektiv forbindelse til Asker stasjon fra 

«alle retninger», også fra Hurum 

• Tverrforbindelse Slemmestad – Heggedal 

• Sætre: forbedret kollektivtilbud og struktur 

for innfartsparkering 

• Framtidig arealutvikling må legges til 

grunn for busstilbudet (boliger og 

arbeidsplasser). 



Utslippsfri ferge 2024
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Ny reisevaner/mønster;

• Attraktivitet
• Ferger
• Ruteplan
• anløpssteder
• Økt frekvens
• Takst og sone
• Innfartsparkering / matebuss

77 millioner  I mulighetsstudie   I Kollektivknutepunkt  I Nye kaianlegg   I Ny ladeinfrastruktur   I Ny ruteplan         



Samferdsel – utslippsfri ferge
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Fylkestinget slår fast at 
det er vedtatt at Viken 
fylkeskommune skal 
utvide kollektivtilbudet 
med utslippsfri 
hurtigbåt på 
Oslofjorden innen 2024. 

Fylkestinget ber derfor 
om at fylkesrådet tar en 
tydelig føring ovenfor 
Ruter for å få fortgang i 
arbeidet med etablering 
av utslippsfri 3 hurtigbåt 
på Oslofjorden i tråd 
med fylkestingets 
vedtak. 
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