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Lysaker kollektivterminal
planprogram ut på høring
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Statens vegvesen legger planprogrammet for E18 Lysaker kollektivterminal ut til offentlig etter-
syn, og varsler oppstart av planlegging. I forslaget til planprogram foreslår Statens vegvesen å 
utrede fire alternativer. Vi ønsker innspill fra deg.

Planleggingen av Lysaker kollektivterminal skal sikre at flere 
av de østgående regionbussene kan ha endeholdeplass på 
Lysaker. Passasjerer som skal inn til Oslo vil da bytte over 
til den nye Fornebubanen eller jernbanen. For å få til dette, 
trengs det mulighet for å snu bussene. Bussene må også ha 
et sted å vente (regulere) mellom rutene. 

Dette er noe av det som Lysaker kollektivterminal skal løse.

Utredningen som er beskrevet i planprogrammet vil sam-
men med innspillene vi får inn være grunnlaget for å velge 
mellom de fire alternativene. 

Plangrense for varsel om oppstart av planlegging av Lysaker kollektivterminal

https://www.vegvesen.no/


Bakgrunn for planprogrammet
KVU Oslo-Navet er Statens vegvesen, Jernbaneverket og Ruter sin felles konseptvalgutredning og anbefaling for økt trans-
portkapasitet inn mot og gjennom Oslo. KVU Oslo-Navet belyser hvilket kollektivt transporttilbud vi må utvikle fram mot 2030 
og 2060 for at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, gåing og sykling. KVU-en slår blant annet fast at flere 
av regionbussene inn mot Oslo bør ha endeholdeplass på Lysaker. 

Da Statens vegvesen i 2015 startet planlegging av det som da ble kalt Lysaker kollektivknutepunkt, var utgangspunktet at 
det skulle gjøres en omfattende ombygging. Planen var den gang å heve E18 og bygge kollektivterminal under motorveien. 
Bussen skulle komme til terminalen via en separat bussveg. Byggingen av Lysaker kollektivknutepunkt var kostnadsberegnet 
til 2,4 mrd. kroner. For denne løsningen ble det fastsatt et planprogram i Bærum kommune og Oslo kommune i 2018/2019. 

Men da Stortingets i juni 2020 vedtok byggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta, fastsatte Stortinget flere tiltak for å redusere 
kostnadene. Blant annet ble den planlagte separate bussvegen tatt ut av prosjektet og erstattet med en løsning der det ene 
feltet på E18 skulle brukes til kollektiv-/sambruksfelt. Stortinget satte samtidig av 700 millioner kroner til ny Lysaker kollektiv-
terminal. 

Den nye kostnadsramma for prosjektet gjør at Statens vegvesen har søkt etter nye og justerte alternativer for kollektiv- 
terminalen en det som var fastsatt i tidligere planprogram for prosjektet. 

Fire ulike alternativ til løsninger
Statens vegvesen foreslår i planprogrammet å utrede fire 
alternativer til løsning for Lysaker kollektivterminal. De fire  
alternativene er valgt ut fra siling av alternativer.

Planprogrammet legger opp til at busser som skal snu på  
Lysaker tar av fra E18 etter Lysakerlokket via en ny buss- 
rampe. Bussene krysser deretter under E18 og til avstignings-
plasser. Plasseringen av avstigningsplassene er noe ulik i 
de fire alternativene. Deretter kjører bussene til venteplass.  
Plasseringen av venteplassene er det som skiller de ulike 

alternativene mest.  Fra venteplassene kjører bussene til på-
stigningsplasser langs sørsiden av jernbanen som i dag.

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18. Gatenivået 
legges på samme høyde som E18 med gode forbindelser for 
gående og syklende både vest- og østover. For å få til dette 
må Strandveien stenges for biltrafikk sør for E18. Sykkelbrua 
fra Lysakerlokket må rives og vil erstattes av ny forbedret  
sykkelbru.

Kartskissen viser nye og eksisterende lokalveger samt 
hvilke lokalveger som stenges for biltrafikk. Foreslåtte 
lokalvegløsninger er like for alle utredningsalternativene. 
Kartskisse: Aas Jakobsen AS



Venteplasser under jernbane- 
brua (alternativ 7)

Løsningsalternativ 7 innebærer at bussene krysser under 
jernbanebrua og kjører til avstigningsplasser nord for jern-
banen. Videre kjører bussene til venteplasser under/syd 
for eksisterende jernbanebru. Fra venteplassene kjører 
bussene til påstigningsplassene langs sørsiden av jern- 
banen. Løsningen innebærer at avstigningsplasser for buss 
plasseres i et areal der Fornebubanen planlegger andre  
stasjonsfunksjoner. Det medfører altså behov for å revidere 
løsninger i vedtatt plan for Fornebubanen. 

Venteplasser i fjellhall i Strand-
veitunnelen (alternativ 9)

Dette løsningsalternativet plasserer avstigningsplasser 
for buss under eksisterende jernbanebru. Deretter kjø-
rer bussene gjennom terminalområdet nord for E18, over  
Lysakerlokket, og til venteplasser i Strandveitunnelen. Fra  
venteplassene kjører bussene tilbake på E18, tar av etter 
Lysakerlokket, krysser under E18, og kjører til påstignings-
plassene langs sørsiden av jernbanen.

Venteplasser i betongtunnel 
under Strandveien (alternativ 15) 

I alternativ 15 er avstigningsplasser for buss plassert i  
betongtunnel nord for E18. Derfra kjører bussene i en  
vendesløyfe under E18 til venteplasser under gatenivået sør 
for E18. Fra venteplassene kjører bussene på nytt under E18 
til påstigningsplassene. I dette systemet er det ingen krys-
ningspunkter mellom buss og gående/syklende eller andre 
kjørende.

Venteplasser i fjellhall øst for 
Lilleakerveien (alternativ 17)

I løsningsalternativ 17 plasseres avstigningsplasser under  
eksisterende jernbanebru. Deretter kjører bussene på 
ny bru over Lysakerelva inn til Lilleakerveien 2 og videre  
under Lilleakerveien til venteplasser i bergtunnel. Fra vente-
plassene kjører bussene til påstigningsplassene langs sør-
siden av jernbanen. 



Planprosessen til E18 Lysaker kollektivterminal

1. Planprogram
Planprogrammet er en plan for den videre planleggingen. Det beskriver hvilke alternativer og tema
Statens vegvesen skal utrede i forbindelse med reguleringsplanen. Planprogrammet sier også noe om 
hvilke medvirkningsmuligheter du har. Først utarbeider vi et planprogram, deretter begynner arbeidet 
med å lage selve reguleringsplanen. 

Planprogrammet for Lysaker kollektivterminal finner du på www.vegvesen.no/E18vestkorridoren.

2. Reguleringsplan med konsekvensutredning
Etter planprogram og utredning blir ett av de fire skisserte alternativene valgt. Statens vegvesen går videre 
og utarbeider forslag til reguleringsplan for det valgte alternativet. Reguleringsplanen for Lysaker kollektiv- 
terminal skal vedtas av Bærum og Oslo kommuner. 

Reguleringsplanen forteller detaljert hvor kollektivterminalen skal ligge. Den vedtatte reguleringsplanen 
gir Vegvesenet hjemmel til å kjøpe den grunnen som trengs for å bygge og drifte den framtidige kollektiv-
terminalen. 

3. Byggeplan
Reguleringsplanen blir lagt til grunn når Vegvesenet skal utarbeide byggeplan. Byggeplanen består av  
tegninger og dokumenter som svært detaljert beskriver hva vi skal bygge, hvor vi skal bygge, hvordan 
vi skal bygge, hvordan vi skal utforme terminalen og hvilke materialer vi skal bruke. 

4. Bygging
Terminalen bygges som beskrevet i byggeplanen.

Velkommen til åpent møte og 
kontordag om planprogram for 
Lysaker kollektivterminal

ÅPENT INFORMASJONSMØTE 
Sted: gjennomføres på Teams. (Lenke legges ut 
på  vegvesen.no/e18vestkorridoren)
Tidspunkt: 17. januar 2023, kl 18.00-19.30 
___________________________________

ÅPEN KONTORDAG 
Sted: Fornebubanen sine lokaler i Lysaker torg 45
Tidspunkt: 24. januar 2023, kl 15.00-19.00, 

Her deltar representanter fra Fornebubanen, 
Mustad Eiendom, Bærum kommune, 
Oslo kommune og Statens vegvesen. 

Frist for innspill:

Fristen for å gi skriftlige innspill og merknader til 
planprogrammet er 10. februar 2023. Vi ber deg 
merke dine skriftlige innspill med saksnummer 
20/317, og sende de til firmapost@vegvesen.no 
eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål,  
2605 LILLEHAMMER 

Har du spørsmål om prosjektet,  
kan du kontakte:

Prosjektleder Nils Brandt, 
e-post: nils.brandt@vegvesen.no 
mobil: 993 86 033 

Planleggingsleder 
Eivind M. Lindseth,
e-post: eivind.lindseth@vegvesen.no
mobil: 412 60 213

Lage plan-
program for 
reguleringsplan

Utarbeide 
reguleringsplan

Utarbeide 
byggeplan

Bygge Lysaker 
kollektivterminal1 2 3 4
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