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Asker kommunes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 

 
Vi viser til brev datert Viken 16.12.2019 med invitasjon til å komme med prioriteringer på 

transportområdet. Viken ber om at innspill sendes til post@viken.no innen 2. mars 

2020.02.27 

 
 

Asker formannskap behandlet saken 13. februar med slikt vedtak: 

1. Det er forventet høy befolkningsvekst i regionen, noe som gir økt transportbehov. 

Transportbehovet må løses på tvers av fylkes- og kommunegrenser, basert på helhetlige 

statlige og regionale areal- og transportplaner. 

Asker kommune er sentralt plassert i hovedstadsregionen og er sterkt berørt av det 

nasjonale og regionale transportsystemet. Asker kommune setter pris på å bli invitert til å 

gi innspill så tidlig i NTP-prosessen. 

Å senke prisen og harmonisere takstsonene for kollektivreisende er et mål i seg selv. 

 

2. Kortsiktige tiltak og prosjekter. 

Av transportkorridorer prioriterer Asker kommune lokalbanen Sandvika-Asker- 

Spikkestad, og busskorridoren i bybåndet og langs Slemmestadveien. Her må det 

videreutvikles et effektivt bane- og busstilbud. Hurtigbåten inngår som et element i det 

samlete kollektivtilbudet og bør videreutvikles som et høyfrekvent og utslippsfritt tilbud. 

Veinettet inn mot Asker sentrum er også høyt prioritet, hvor fremkommelighetsproblemer 

må løses. På generell basis må en finne løsningsprinsipper for å utnytte eksisterende 

veikapasitet smartere og mer effektivt. 

 

3. Langsiktige prosjekter og satsningsområder 

Asker kommune vektlegger bygging av en optimalisert E18 gjennom kommunen. Tiltaket 

sikrer bolig- og næringsvekst med høy tetthet i tettstedene i tillegg til å komplettere buss- 

og sykkeltilbud i bybåndet. Det er viktig å fortsette den gode utviklingen av busstilbudet, 

basert på en videreføring av Ruters nettverksmodell i Oslo. Det må avsettes midler til å 

bygge et sammenhengende hovedsykkelveinett. Kommunen ønsker sterk satsing på 

Spikkestadbanen, hvor overgang til pendeltrafikk Asker-Spikkestad kan gi hyppigere 
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avganger. I denne perioden bør man også fortsette arbeidet med prinsippavklaringer for 

smartere bruk av eksisterende fylkesveinett og gjennomføring av tiltak. 
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Asker kommune legger til grunn at følgende tiltak innarbeides i NTP-perioden 2022-

2027: 

a) Buss 

- Gjennomføring av fremkommelighetstiltak som beskrevet i rapport utarbeidet av 

Ruter (ferdigstilles i mars 2020). Kommunen vil bidra med gjennomføring av aktuelle 

tiltak. I gamle Asker kommune fastsetter kommuneplanen rekkefølgekrav om 

bussfremkommelighet langs Slemmestadveien, Røykenveien og Drammensveien. 

- Harmonisering av kollektivsatsene på begge sider av Oslofjorden og innlemme hele 

Asker kommune i takstsone 2. 

- Etablere bedre busstilbud fra søndre del av kommunen, direkte til Asker 

sentrum/kollektivterminal. 

- Bygge kollektivfelt langs Drammensveien inn mot Asker sentrum. Forprosjekt er 

utarbeidet av Statens vegvesen. Kommunen skal bygge ny rundkjøring ved 

Kirkeveien og en kort strekning kollektivfelt. Ved å samordne prosjektene kan 

kostnader reduseres og effekt økes. 

- Bedre tverrgående busstilbud innad i kommunen 

- Etablering av bussforbindelse gjennom Oslofjordtunellen 

- Utvidet tilbud med matebusser til båtanløp og togstasjoner 

- Sikre forutsigbarhet for en realisering av en optimalisert E18 med bussvei og 

hovedsykkelvei mellom Lysaker og Drengsrud 

- Ekspressbuss langsetter Spikkestadbanen, på Slemmestadveien og gjennom 

Oslofjordtunnelen har et uforløst potensiale og bør prioriteres. Det samme gjelder 

matebusser til tog og båt samt busstverrforbindelser i kommunen. 

b) Jernbane 

- Kapasitetsøkende tiltak i form av vendespor på Asker stasjon. Kommunen vil bidra til 

rask saksbehandling 

- 10-minutters frekvens på lokalbanen, jf. Ruteplan 2027. Kommunen har tilrettelagt 

for boligutvikling i gangavstand til Billingstad og Høn stasjoner (1600 boenheter 

begge steder). Kommunen har tilrettelagt for stedsutvikling ved de øvrige stasjonene 

langs lokalbanen 

- Direkte gang- og sykkelanlegg til Høn lokalstasjon for å bidra til økt kollektivandel. 

Oppgradering til universell utforming er også påkrevet. Kommunen har tilrettelagt for 

1600 nye boenheter, skole, barnehage og idrettspark i umiddelbar nærhet. 

Utbyggingen er i full gang. 

- Asker kommune ber om at det utarbeides KVU eller utredning for hele 

lokaltogstrekningen Spikkestad-Oslo med kortere reisetid eller høyere frekvens, 

behov for vendespor på Asker stasjon og hensettingsspor mellom Asker og 

Spikkestad 
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c) Vei 

- Sikre forutsigbarhet for realisering av en optimalisert E18 med bussvei og 

hovedsykkelvei mellom Lysker og Drengsrud. Igangsette bygging av 

samferdselsanlegget mellom Lysaker og Ramstadsletta. For strekningen 

Ramstadsletta-Drengsrud er det behov for å fastsette gjennomgående 

prinsippløsninger. Per i dag har Statens vegvesen kun gjort etappevis 

optimaliseringsvurderinger. En helhetlig vurdering bør igangsettes snarest mulig og 

baseres på prinsippene om tunnel under tettstedene for å styre veksten til bybåndet, 

nullvekstmålet, samt effektive og sammenhengende kollektiv- og sykkelløsninger. 

Kommunen kan bidra med fagkompetanse inn i arbeidet og rask planbehandling 

- Fastsette hensiktsmessig parselldele for kommende regulering av en optimalisert 

E18 med bussvei og hovedsykkelvei gjennom Asker kommune. Ny kryssløsning vest 

for dagens parselldele er utredet av Statens vegvesen i etterkant av 

kommunedelplan og gir en betydelig besparelse. Ved å flytte parselldelet fra 

Slependen til Nesbru oppnås en billigere og bedre løsning (egen silingsrapport 

foreligger) både trafikalt, støymessig og estetisk. Effekt for kollektivtransport og 

sykling økes også betydelig ved å bygge til Nesbru, nemlig fri fremkommelighet fra 

Holmen til Oslo. Kommunen legger samordnet areal- og transportplanlegging til 

grunn for arealutviklingen 

- Bygge tunnelløp nr. 2 i Oslofjordforbindelsen 

- Prioritere kommunedelplan og reguleringsplan for E134. Den nye veien er viktig for 

gods og næringstransporten i området og vil i tillegg avlaste veier gjennom Oslo. 

E134 tilrettelegges for buss 

- Utarbeidelse av prinsipper/ strategi for smartere og mer effektiv utnyttelse av dagens 

fylkesveinett. Strategien bør utarbeides som et samarbeid mellom stat, kommune og 

fylkeskommune. Både tilretteleggingstiltak og regulerende virkemidler må vurderes 

Kommunen kan bidra med fagkompetanse 

d) Sykkelveinett 

- Hovedsykkelveinettet i Asker kommune går i stor grad langs fylkesveier og har store 

mangler. Sykling er et viktig ledd i reisekjeden mellom hjem og kollektivtransport. Det 

eksisterende sykkelby-konseptet kan bidra til raskere realisering og bør gis et løft. 

Asker kommune vil ta initiativ til et samarbeid med fylkeskommunen 

 

e) Båt 

- Utvidet hurtigbåttilbud med flere avganger og flere anløpssteder (Sætre, Fornebu 

med flere) 

- Hurtigbåtene skal være fossilfrie. Kommunen har satt av 77 millioner kroner til 

infrastrukturtiltak på land 
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Asker kommune legger til grunn at følgende tiltak innarbeides i NTP- perioden 2028-

2033: 

a) Store kollektivtiltak.  

- Utvidet hurtigbåttilbud med flere avganger og anløpssteder med utslippsfrie 

hurtigbåter. Kollektivfelt langs de mest belastede transportkorridorene. 

b) Store sykkeltiltak.  

- Bygging/komplettering av definert hovedsykkelveinett. 

c) Nødvendige oppgraderinger av Asker stasjon 

- for å oppnå 10-minutters frekvens på lokalbanen og økt frekvens eller kortere reisetid 

på Spikkestadbanen. 

d) Fortsette arbeidet med langsiktig utvikling av transportsystemet 

- med prinsippavklaringer for mer effektiv bruk av eksisterende veinett og 

gjennomføring av tiltak. 

e) Bygging av en optimalisert E18 med bussvei og hovedsykkelvei gjennom Asker 

kommune.  

- Kommunen vil deretter prioritere bolig- og næringsutvikling i Asker sentrum, sentrale 

Asker, Holmen, Billingstad og Slependen. 

f) Bygging av E134 med tilrettelegging for buss 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Toril Skovli 

Samferdselsplanlegger 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent i Asker kommune og har derfor ingen håndskrevet 

signatur. 

 

 

Vedlegg: 

1. Saksfremlegg fra formannskapets behandling 13. februar 2020 

2. Protokoll fra formannskapets behandling 13. februar 2020 
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