
Lysaker kollektivterminal
Åpent møte

Varsel av planoppstart og høring av planprogram



VELKOMMEN



● Velkommen og ramme for møtet (Nils Brandt Statens vegvesen)

● Bærum kommune innleder (Kaspar Lund Sandaker)

● Oslo kommune innleder (Nora Brudal Hougen)

● Statens vegvesen presenterer prosjektet og planprogrammet (Nils Brandt)
– Litt om planprosess
– Historikk og silingsprosess
– Varsel av planoppstart
– Kort presentasjon av selve planen med alternativ
– Tema for konsekvensutredning
– Mulig videre siling fra fire alternativ 
– Løsninger for hovedsykkelveg
– Videre fremdift

● Svar på spørsmål innkommet i løpet av møtet

● Vi tar sikte på å være ferdige til kl. 19.30

Agenda



● Ikke mulighet for muntlige spørsmål 

● Alle kan skrive inn spørsmål i chat som blir besvart etter presentasjonen.

● Fint å si hvem man er ved skriftlige spørsmål (men ikke nødvendig)

● Presentasjonen fra møtet legges ut 

● Video fra møte legges ut (ligger ute i 14. dager)

Litt info om i dag



● Fra Statens vegvesen
– Nils Brandt, Prosjektleder
– Eivind Myklebust Lindseth, Planleggingsleder
– Anders Birkenes, Fagansvarlig Landskap og miljø

● Fra Bærum kommune
– Kaspar Lund Sandaker, Arkitekt/planlegger

● Fra Oslo kommune
– Nora Brudal Hougen, Prosjektarkitekt

Presentasjon av deltagerne



● Arrangeres tirsdag 24. januar fra kl. 15-19.

● Arrangeres i lokalene til Fornebubanen, Lysaker torg 45

● I tillegg til Statens vegvesen stiller
– Bærum kommune
– Oslo kommune PBE
– Fornebubanen
– Mustad eiendom

● Hvis tidspunktet ikke passer finner vi en annen tid – ta kontakt med 
– Nils Brandt e-post nils.brandt@vegvesen.no
– Eivind Myklebust Lindseth epost eivind.lindseth@vegvesen.no

Åpne kontordag

mailto:nils.brandt@vegvesen.no
mailto:eivind.lindseth@vegvesen.no


● Høringsuttalelser til planprogrammet må sendes skriftlig til Statens vegvesen
– E-post: firmapost@vegvesen.no
– Adresse: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. 

● Merk med saksnummer 20/317. 

● Frist for høringsuttalelser er 10. februar 2023

● Etter høringsfristen vurderes innspillene.

● Merknader som kommer vil følge planprogrammet fram til fastsettelse

● Planprogrammet skal fastsettes i Bærum og Oslo kommuner

Høring av planprogrammet

mailto:firmapost@vegvesen.no


Innledning fra Bærum kommune



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv logo 
benyttes alltid lyse 
bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
lovlige farge
kombinasjoner.

Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Lysaker 
kollektivterminal/
kollektivknutepunkt

Nora Brudal Hougen

prosjektarkitekt 

Plan- og Bygningsetaten

Oslo kommune



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv logo 
benyttes alltid lyse 
bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
lovlige farge
kombinasjoner.

Følg saken i Oslo kommunes
saksinnsyn

“Lysaker kollektivknutepunkt”

Saksnr. 201704273

Abonner på saken

Kontaktperson i Oslo kommune:

Nora Brudal Hougen (Plan- og 
bygningsetaten) 

nora.hougen@pbe.oslo.kommune.no

Tlf. 913 73 983

Neste fase: detaljregulering

Varslet oppstart samtidig som høring av 
planprogrammet

Medvirkning: offentlig ettersyn

17.01.2023 10
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Presentasjon av prosjektet og planprogrammet



Litt om planprosess



Hva er et planprogram?

● Et planprogram er en plan for planen

● Hovedmål med et planprogram:
– Fastsette formålet med prosjektet
– Fastsette hvilke vegløsninger som skal utredes
– Fastsette hvilke konsekvenser som skal utredes
– Redegjøre for planprosess og muligheter til medvirkning

● Planprogrammet fastsettes av Bærum og Oslo kommune

05.02.2020



05.02.2020

Planprosess: Planprogram

Planprogrammet styrer hvilke løsninger og  konsekvenser 
som skal utredes

Bygging

Anbudskonkurranse

Anbudsgrunnlag

Reguleringsplan

Planprogram



Planprosess: Reguleringsplan

Vi skal lage reguleringsplan med KU

Reguleringsplanen fastlegger nøyaktig hvordan løsningene 
blir

I konsekvensutredningen (KU) gås det gjennom hvilke 
konsekvenser de ulike løsningene har innenfor ulike tema. 
Innholdet i KU bestemmes gjennom vedtak av planprogram

Avklarer hva som er nødvendig å erverve av grunn

Reguleringsplan skal legges ut på høring og vedtas av 
kommunene

05.02.2020

Bygging

Anbudskonkurranse

Anbudsgrunnlag

Reguleringsplan

Planprogram



Planprosess: Anbudsgrunnlag

Grunnlag for entreprenører til å gi pris

Legges sannsynligvis opp til totalentreprise – da er det 
entreprenøren som står for prosjekteringen

Grunnerverv skjer vanligvis parallelt med 
byggeplanleggingen

05.02.2020

Bygging

Anbudskonkurranse

Anbudsgrunnlag

Reguleringsplan

Planprogram



Planprosess: Bygging

05.02.2020

Bygging

Anbudskonkurranse

Anbudsgrunnlag

Reguleringsplan

Planprogram, konsekvens-
utredning og 

kommunedelplan

En anbudskonkurranse er en konkurranse der ett eller flere 
entreprenørfirmaer blir engasjert til å bygge vegen

Statens vegvesen er byggherre

Arbeidet utføres av entreprenørfirmaer (Vegvesenet har 
ingen anleggsarbeidere)



Historikk og silingsprosess



● Opprinnelig var Lysaker-området en del av selve E18-planen

● Lysaker kollektivknutepunkt ble så skilt ut som et eget prosjekt

● Det ble arbeidet med løsninger og utarbeidet planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt i 2017.

● Løsningen ble kostnadsberegnet til 2,3 mrd kr

● Planprogrammet ble fastsatt i Bærum kommune i 2018 og Oslo kommune i 2019

● Prosjektet ble satt på pause i juni 2019 på grunn av manglende finansiering.

Lysaker kollektivterminal – Litt historikk



Lysaker kollektivterminal – Planalternativet (fra 2019)



● E18 Vestkorridoren ble vedtatt i Stortinget i 2020

● Dette vedtaket gjorde store endringer på prosjektet på Lysaker
– Total kostnad på 700 mill kr
– Pengene skal brukes på kollektivterminal
– Bussveien er tatt ut
– Busser til og fra bussterminal kjører på E18
– Heving av E18 ikke mulig å få til innenfor kostnadsrammen
– Prosjektet omdøpt til Lysaker kollektivterminal

● Prosjektet restartet med nye forutsetninger i 2021

● Det skal fortsatt lages en snu- og reguleringsmulighet slik at busser kan ha endeholdeplass på Lysaker

● Siden prosjektet er endret så mye trenger vi å fastsette et nytt planprogram

Lysaker kollektivterminal – Ny oppstart



Mulige plasseringer av venteplasser



● Viktige kriterier:
– Kostnader
– Realisme i gjennomføring
– Forhold for busser og passasjerer
– Underbygger byutvikling

● Prosess i våren 2021 med partene (Bærum kommune, Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Ruter)

● Vurderinger rundt alternativene som er silt ut ligger i silingsrapporten som er vedlagt planprogrammet

Silingsprosess



Mulige plasseringer av venteplasser – etter siling

• Alternativ 7, På nordsiden 
av jernbanen

• Alternativ 9, I fjellhall fra 
Strandveitunnelen

• Alternativ 15, I kulvert 
under Strandveien og E18

• Alternativ 17, I fjellhall 
under Lilleakerveien



Varsel av planoppstart



Varsel om planoppstart 



Varsel om planoppstart 

● Planområdet er det området vi kan lage reguleringsplan innenfor

● Vi har brukt planområdet fra forrige runde og utvidet for å få inn alle alternativ.

● Når reguleringsplanen(e) er ferdig vil planområdet bli vesentlig mindre



Planforslaget med alternativ













Konsekvensutredning



Tema for konsekvensutreding

● Vi bruker metode fra Statens vegvesens håndbok V712

● Mange konsekvenser skal utredes
– Byrom og landskap
– Transport og myke trafikanter
– Støy og luftforurensning
– Friluftsliv/ by og bygdeliv
– Naturmangfold
– Kulturarv
– Flom, stormflo, klima- og VA/overvannshåndtering
– Bygge- og anleggsperioden
– Kostnader
– Grensesnitt mot andre relevante prosjekter
– Grunnforhold og geoteknikk
– Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

● Det skal ikke gjennomføres en vanlig nytte/kost-analyse

05.02.2020



Videre siling etter fastsatt planprogram



● Planprogrammet inneholder nå fire alternativ

● Det er en omfattende jobb å lage full reguleringsplan med KU for et alternativ

● Vi håper derfor å kunne sile bort alternativ før reguleringsplanen gjøres ferdig, ideelt sett ned til ett alternativ

● Innspill som kommer på høring vi være viktig for denne prosessen

Siling etter at planprogrammet er fastsatt



Løsninger for hovedsykkelveg



● E18 Vestkorridoren bygger sykkelløsning fra vest til Fornebuveien

● Statens vegvesen ved D/V-Oslo planlegger sykkelvei fra øst til Frantzebråten

● Strekningen Fornebukrysset - Frantzebråten skulle løses gjennom prosjektet med Lysaker kollektivterminal

● Dette prosjektet har fått kuttet kostnader fra 2,3 mrd til 0,7 mrd kr og pengene skal brukes på kollektivtiltak

● Vi står derfor uten finansiering av ny sykkelveg

● Behovet er stort – det er dårlige forhold på strekningen i dag

● Statens vegvesens har ansvar for sykkelveg langs E18

● Vi planlegger sykkelstrekningen parallelt med kollektivterminalen

Sykkelløsninger - litt historikk



● Strekningen deles i tre

● Strekning 2 fra Lysakerlokket til Sollerud inngår i planen for Lysaker kollektivterminal.

● Vi lager også reguleringsplaner for delstrekning 1 og 3
– Delstrekning 1 Fornebuveien – Lysakerlokket som egen plan
– Delstrekning 3 Sollerud – Franzebråten som en del av planen for for Lysaker 

kollektivterminal

● Det forutsettes at krav til en trygg, effektiv og attraktiv hovedsykkelveg og føringer i VPOR 
for sykkel og gange, ivaretas innenfor det planlagte tiltaksområdet

Sykkelløsniger



● Ny rammer for Lysaker KT gir ingen nye forutsetninger 

● Vi legger opp til samme løsning som i tidligere fastsatt 
planprogram, det vil si å utvide i dagens trase

● Stort behov for tiltak – særlig på fellesstrekningen i 
Fornebuveien

● To områder er ekstra krevende:
– Langs Strandveien 13
– Over Strandveitunnelportalen

Sykkelløsninger – delstrekning 1

Langs Strandveien 13 Over Strandveitunnelportalen



Sykkelløsninger - delstrekning 3



Videre fremdrift



● Desember 2022 – Planprogrammet legges på høring

● Sommer 2023 – Planprogram fastsettes

● Høst 2023 – Alternativ som skal reguleres blir valgt

● Sommer 2024 – Reguleringsplan med KU ferdig til kommunal førstegangsbehandling

● Høst 2025/Vår 2026 – Vedtak av plan

● Sommer 2027 – Byggestart

● Sommer 2029 – Åpning, samtidig med Fornebubanen

Videre fremdrift



● Høringsuttalelser til kommunedelplanen må sendes skriftlig til Statens vegvesen
– E-post: firmapost@vegvesen.no
– Adresse: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. 

● Merk med saksnummer 20/317. 

● Frist for høringsuttalelser er 10. februar 2023

Høring av planen

mailto:firmapost@vegvesen.no

