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Forord 

Statens vegvesen skal utarbeide teknisk plan og forslag til reguleringsplan med 

konsekvensutredning for Lysaker kollektivterminal i Oslo og Bærum kommune.   

Planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt ble opprinnelig fastsatt 13. desember 2018 i 

Bærum kommune og 19. juni 2019 i Oslo kommune. Etter fastsatt planprogram har 

stortingsvedtaket Prop. 38 S og Innst. 393S om utbygging og finansiering av E18 Lysaker-

Ramstadsletta gitt endrede forutsetninger for Lysaker som medfører at planprogrammet må 

revideres.  

Plan- og utredningsarbeidet vil gjennomføres i tråd med revidert planprogram. Flere 

alternativer for ny kollektivterminal med plassering av reguleringsplasser er vurdert. Denne 

rapporten beskriver alternativene som er forkastet og prosess for løsningsutviklingen. 

Rapporten vedlegges planprogrammet. 

Prosjektleder for Statens vegvesen er Nils Brandt. En rådgivergruppe ledet av Dr. Ing A. Aas-

Jakobsen skal bistå Statens vegvesen i arbeidet. 

Denne rapporten er utarbeidet av Dr. Ing.A. Aas-Jakobsen AS / ViaNova AS / Asplan Viak 

AS og beskriver alternativer for plassering av reguleringsplasser.   

 

Oslo, 1. desember 2022 
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1 Innledning 

Om prosjektet 

Lysaker kollektivknutepunkt er en del av E18 Vestkorridoren, og er prioritert i Nasjonal 

transportplan 2018-2029. Lysaker kollektivknutepunkt er omtalt som et regionalt knutepunkt i 

KVU Oslo-Navet, som Byport vest. Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus 

legger opp til en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Bakgrunn 

Planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt ble opprinnelig fastsatt 13. desember 2018 i 

Bærum kommune og 19. juni 2019 i Oslo kommune. Etter fastsatt planprogram har 

stortingsvedtaket Prop. 38 S og Innst. 393S om utbygging og finansiering av E18 Lysaker-

Ramstadsletta gitt endrede forutsetninger for Lysaker som medfører at planprogrammet må 

revideres.  

 

Hensikt med rapporten 

Denne rapporten oppsummerer arbeidet med løsningsutvikling, vurdering og siling av ulike 

alternativer for reguleringsplasser for busser som skal vende på Lysaker. Hensikten med 

rapporten er å dokumentere silingsprosessen. Dokumentet gir en begrunnelse for hvilke 

alternativer som er forkastet, og hvilke alternativer som skal utredes i det videre planarbeidet 

(omtalt som utredningsalternativer i planprogrammet). Dokumentet skal vedlegges 

planprogrammet.  

   

Prosess 

Arbeidet har pågått fra våren 2021. Deltagere i prosessen har vært Ruter, Viken 

fylkeskommune, Bærum kommune, Oslo kommune, Bane NOR, Fornebubanen og Statens 

vegvesen. Prosessen kan overordnet beskrives med følgende faser: 

• Kartlegging forutsetninger, ønsker og viktige innspill fra partene 

• Kreativ fase og idéutvikling 

• Bearbeiding og vurdering 

• Siling 

• Dokumentasjon 

 

Prosessen ble avsluttet sommeren 2021 med leveranse av denne silingsrapporten. 

Alternativene som ble tatt med videre, ble høsten 2021 ytterligere optimalisert. Ideen om 

direkteavkjøring fra E18 for regulerende busser kom opp i denne fasen og er derfor ikke 

omtalt i rapporten, men beskrives i planprogrammet for utredningsalternativene kap. 2.1-2.4. 

Denne løsningen ville vært aktuell for de fleste av alternativene i denne rapporten. Se 

etterskrift kapittel 6 for hvilke alternativer dette ikke gjelder og vurdering av disse. 
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2 Forutsetninger 

Endrede forutsetninger 

Stortinget vedtok 19. juni 2020 et justert alternativ for E18 Lysaker-Ramstadsletta (Prop. 38 

S, Innst. 393 S (2019-2020)). Vedtaket medfører at bygging av bussveg ikke er finansiert, og 

at det bygges en kollektivterminal på Lysaker innenfor rammen av 700 mill. 2020-kr inkl. 

mva. 

Forutsetninger i tidligere planarbeid (med bussveg): 

• Busser kjører egen bussveg/busstunnel til/fra terminal 

o Heving av E18 med reguleringsplasser under ny E18-bru for busser som skal 

vende på Lysaker 

o Ombygging av Vollsveien 

o Ombygging/senking av Lilleakerveien 

Forutsetninger nå (uten bussveg): 

• Busser kjører på E18 til/fra terminal 

o Ingen heving av E18 

o Reguleringsplasser for busser må løses annet sted enn tidligere forutsatt 

o Øvrige ombygginger avhenger av valgt løsning for reguleringsplasser 

 
Samfunnsmål og effektmål 

Det er satt mål for prosjektet, både for samfunnet og effekten for brukerne (trafikantene). For 

kommunene er også ny kollektivterminal viktig som et ledd i byutviklingen på Lysaker med 

tilrettelegging for konsentrert bolig- og arbeidsplassvekst i tråd med regionale og statlige 

føringer. Arbeidet tar utgangspunkt i Bærum kommune og Oslo kommunes VPOR. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for miljøvennlige transportformer gjennom en 

effektiv fremføring av buss, et kompakt kollektivknutepunkt og et attraktivt byttepunkt for 

kollektivreisende. Det er ønskelig at flere skal velge å reise kollektivt, sykle eller gå, fremfor 

å reise med privatbil. 

  

Samfunnsmålet for E18 Vestkorridoren Lysaker-Drengsrud, inklusive Lysaker 

kollektivknutepunkt er: 

«E18-prosjektet bidrar til at flere tar bussen, sykler eller går.  

Prosjektet legger til rette for et funksjonelt vegsystem med gode knutepunkter fra Lysaker til 

Asker og muligheter for by- og stedsutvikling.  

Dette vil bedre livskvaliteten til innbyggere og reisende.» 
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Figur 1: Effektmålene for Lysaker kollektivknutepunkt 
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Eksisterende situasjon 

Skissen under viser eksisterende situasjon med dagens trafikkstrømmer for de ulike 

transportformene. Fremtidig Fornebubanen med stasjon på Lysaker er også vist. 

Skissen viser også definisjon av «hovedaksen» (blå skravur) fra Lysakerlokkets østre kant, 

nordover gjennom jernbanestasjonen og frem til fremtidig T-banestasjon og «stasjonstorget» 

nord for jernbanestasjonen.  

 

Figur 2: Eksisterende situasjon med fremtidig T-banestasjon med definisjon av hovedaksen» 

 

 

  

Hovedaksen 
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Behovsnotat fra Ruter 

Ruter utarbeidet et behovsnotat 08.02.2021 (supplert juni 2021) som grunnlag og innspill til 

arbeidet. For bussterminalen er det foreløpig spilt inn følgende behov: 

• 10 plasser for regulering for busser som vender på Lysaker 

• 13 holdeplasser 

• 6 plasser til buss for tog 

Behovstallene har ulik grad av sikkerhet, som følge av at det er usikkerhet knyttet til fremtidig 

fordelingen og samspill mellom Lysaker og Skøyen som hovedknutepunkt i vest. En 

reduksjon av antall reguleringsplasser på Lysaker, må nødvendigvis løses i Oslo. 

Det pekes også på at kapasiteten på holdeplassen på E18 retning Oslo er sprengt/for dårlig.  

Viktige behov for de reisende (kundene) 

• Fremkommelighet for de kollektivreisende 

• Byttetid mellom transportmidler – gangavstand, gangtid 

• Gang - og sykkelveinett – kapasitet, tilkomst, nedbygging av barrierer, 

sykkelparkering 

• Universell utforming – tilrettelegging for alle reisendes behov, sikkerhet, trygghet, 

kiss & ride 

• Byliv – trivsel, ventetid, servicetilbud, kvaliteter, varelevering 

Viktige behov for buss  

• Kapasitetsøkning på holdeplasser for gjennomgående linjer (buss til fra Oslo). 

• Kort kjørelengde og god forutsigbarhet i kjøretid fra avstigning til regulering og fra 

regulering til påstigning for busser som vender på Lysaker 

• Separate stoppunkter for fjernbusser, som følge av andre behov 

 
Viktige innspill fra partene i løsningsutviklingsfasen 

• Lysaker skal bli by. SVV skal hjelpe den prosessen, ikke være til hinder 

• Kollektivknutepunkt så kompakt som mulig – 80% omstigning, god lesbarhet og 

forhold for orientering 

• Optimalisere forhold for regulering av busser, ref. punkter fra Ruters behovsnotat     

• Vurdere forhold for busser som kommer fra Prof. Kohts vei og Vollsveien, og om det 

kan være aktuelt med reguleringsplasser flere steder/«delt løsning» 

• Bussholdeplass på sørsiden av E18 er problematisk i dag, både for buss og 

passasjerer– må gjøres noe  

• Viktig å fokusere på gangakser nord-sør, over Lysakerlokket og under jernbane og 

E18 
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• Frigjøre areal til gang/sykkel langs elva på begge sider 

• Syklende og spesielt gående skal prioriteres 

• Gjenbruk der det er hensiktsmessig. (iht. bærekraftsmål). 

 
Silingsrapporten 

Denne rapporten beskriver alternativene som er vurdert i prosessen, både de alternativene som 

er silt ut/forkastet og de alternativene som ønskes utredet videre. I denne fasen er det fokusert 

på å identifisere de alternativene som åpenbart ikke kan bli best. Dette er alternativer som 

åpenbart er dårligere enn andre alternativer på ett eller flere tema, eller som ikke har åpenbare 

fordeler sammenlignet med andre alternativer.  

Vurderingene er i denne fasen gjort overordnet med bakgrunn i:  

• Effektmålene for prosjektet med fokus på buss- og kollektivløsninger 

• Behovsinnspill fra Ruter og partene 

• Rammene fra stortingsvedtaket 

• Rammene for fremdrift for prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta, med ferdigstillelse 

2027/2028. 
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3 Beskrivelse og vurdering av alternativer for reguleringsplasser 

Foreliggende alternativer er illustrert, beskrevet og vurdert i det følgende. Ytterligere detaljer 

for vurderingene rundt forholdene for buss og kollektivreisende er gitt i kapittel 4. 

Oppsummering av alternativer som siles ut og alternativer som tas med videre, er oppsummert 

i kapittel 5. 

Alternativene 5-18 er utviklet etter endrede forutsetninger for prosjektet (se beskrivelse 

kapittel 2). Alternativene 1-4 ble utviklet som kostnadsreduserende tiltak for planalternativet 

med egen bussveg langs E18, og er derfor ikke tatt med videre i vurderingene i denne 

rapporten.  

 

 

Figur 3: Plassering av de ulike alternativene 

Alternativ

1 - 4

5

6

7

8

9

10

11 I gateterminal Strandveien

Reguleringsløsning

Løsninger med bussveg

Under bygg ved Vollsveien

I kulvert under busstasjonen

Nord for/under jernbanestasjonen

På bru/lokk over jernbanestasjonen

I fjellhall i Strandveitunnelen

Under bygg Strandveikvartalet

Alternativ

12

13

14

15

16

17

18

Under bygg Mustad

I fjellhall under Lilleakerveien

I fjellhall under Frantzebråten

I Vollsveien/Nordraaks vei

I Professor Kohts vei ved Storebrand

I P-hus ved Strandveien

I kulvert under Strandveien

Reguleringsløsning
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Beskrivelse alternativer 

Alternativ 5 - Reguleringsplasser under fremtidig bygg ved Vollsveien 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres under fremtidig bygg ved Vollsveien. Nedramping til 

kjellernivå kan tas utenfor eller inne i bygget. Antall mulige plasser er ikke vurdert.  

• Avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru og påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Stenge Strandveien og Eleveveien for biltrafikk slik at buss kan krysse under E18 (kan 

også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 

• Ombygging av Vollsveien 

Alternativet muliggjør også: 

• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 
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• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 

Vurdering 

• Løsninger i nye bygg er vurdert til å ikke være realiserbare innen 2030 

• Løsninger i nye bygg vil være kompliserte og kostbare  

• Alternativet vil ha betydelig prosessrisiko – aksept og samarbeid med private 

utbyggere.  

• Etablering er avhengig av byutvikling/transformasjon 

• Dårlig for buss med lang (tom)kjøringslengde og høye driftskostnader 

• Skaper mye ekstra busstrafikk i Vollsveien og Lysakerkrysset, med mulige konflikter 

med gående og syklende 

Alternativet foreslås silt bort. 
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Alternativ 6 – Reguleringsplasser i kulvert 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres i en kulvert under busstasjonsområdet og dagens 

Vollsvei. Nedramping til kulvert kan tas utenfor eller inne i et fremtidig bygg.  

• Avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru og påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Stenge Strandveien og Eleveveien for biltrafikk slik at buss kan krysse under E18 (kan 

også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 

• Ombygging av Vollsveien 

Alternativet muliggjør også: 

• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 
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Vurdering 

• Kostnadene antas å bli høye med så stort omfang av kulvert 

• Lang og krevende anleggsgjennomføring – usikkert hvordan dagens funksjoner kan 

opprettholdes i byggefasen 

• Prosessrisiko - etablering avhengig av byutvikling og omlegging av vegsystem ved 

Vollsveien (omregulering og tilrettelegging for nye arealer for eiendomsutvikling). 

 
Alternativet foreslås silt bort. 
 

Alternativ 7 – Reguleringsplasser nord for jernbanen 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres nord for jernbanestasjonen (under fremtidig 

jernbaneutvidelse).  

• Avstigningsplasser nord for jernbanestasjonen (under fremtidig jernbaneutvidelse). 

Supplerende avstigningsplasser er mulig under eksisterende jernbanebru. 

Påstigningsplasser på eksisterende holdeplass syd for stasjonen.  
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• Stenge Strandveien og Eleveveien for biltrafikk slik at buss kan krysse under E18 (kan 

også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/Hovedsykkelveg 

Alternativet muliggjør også: 

• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 

Merknad 

• Reguleringsplan for Fornebubanen nord for stasjonen kan ikke fullt ut gjennomføres. 

• Fremtidig utvidelse av jernbanen vil ha grensesnitt mot alternativet 

 
Vurdering 

Dette alternativet tas med videre og beskrives i planprogrammet. I planprogrammet er 

løsningen videreutviklet ved at reguleringsplassene legges under/syd for eksisterende 

jernbanebru. Denne løsningen berører i hovedsak trafikkarealer vist i Fornebubanens 

landskapsplan. Se beskrivelse i planprogrammet kap. 2.2.1 og kap 2.3. 
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Alternativ 8 – Reguleringsplasser på bru/lokk over jernbanen 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres på en bru/lokk over jernbanen. Antall plasser kan økes 

ved å utvide bru/lokk. 

• Av-/ og påstigningsplasser etableres samme sted som reguleringsplassene. 

• Løsningen forutsetter godkjenning til bygging over spor, og avklaring av sporplan for 

ny stasjon 

• Ombygging av Vollsveien 

Alternativet berører ingen arealer øst for Lysakerlokket. 

 
Vurdering 

• Høye kostnader og krevende anleggsgjennomføring (bygging over jernbane i drift) 

• Høy prosessrisiko for fremtidig utvidelse av spor 

• Fjernvirkninger og forholdet mot elvelandskapet 

• Stor (vertikal) avstand for omstigning til T-bane og tog 

Alternativet foreslås silt bort. 
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Alternativ 9 – Reguleringsplasser i fjellhall i Strandveitunnelen 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres i en fjellhall i Strandveitunnelen. Antall plasser kan 

økes/tilpasses. 

• Avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru og påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Busskryssing under E18 (kan også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 

Alternativet muliggjør også: 

• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 
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Vurdering 

Dette alternativet tas med videre og beskrives i planprogrammet. I planprogrammet er 

løsningen videreutviklet med direkteførte ramper fra Strandveitunnelen til fjellhall for 

reguleringsplasser, i stedet for rundkjøring i tunnelen. Se beskrivelse i planprogrammet kap. 

2.2.2 og kap 2.3. 

 

Alternativ 10 – Reguleringsplasser under bygg i Strandveikvartalet 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres under fremtidig bygg i Strandveikvartalet («tilsvarende» 

alternativ 5). Antall mulige plasser er ikke vurdert. 

• Avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru og påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Busskryssing under E18 (kan også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 

Alternativet muliggjør også: 
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• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 

Vurdering 

• Løsninger i nye bygg er vurdert til å ikke være realiserbare innen 2030 

• Løsninger i nye/eksisterende bygg vil være kompliserte og kostbare  

• Alternativet vil ha betydelig prosessrisiko – aksept og samarbeid med private 

utbyggere.  

• Etablering er avhengig av byutvikling/transformasjon 

• Dårlig for buss med lang (tom)kjøringslengde og høye driftskostnader 

• Skaper mye ekstra busstrafikk i Vollsveien og Lysakerkrysset, med mulige konflikter 

med gående og syklende 

 
Alternativet foreslås silt bort. 
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Alternativ 11 – Reguleringsplasser i «gateterminal» Strandveien 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres i ny «gateterminal» i Strandveien (langsgående 

oppstilling). 

• Avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru og påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Busskryssing under E18 (kan også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 

Alternativet muliggjør også: 

• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 

Vurdering 

• Dårlig for buss med lang (tom)kjøringslengde og høye driftskostnader 
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• Skaper mye ekstra busstrafikk i Vollsveien og Lysakerkrysset, med mulige konflikter 

med gående og syklende 

• Vurdert som kun aktuell som midlertidig løsning for realisering av andre alternativer. 

 
Alternativet foreslås silt bort. 
 

Alternativ 12 – Reguleringsplasser i Vollsveien/Nordraaks vei 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres i innfartsparkering i Vollsveien/Nordraaks vei 

• Avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru og påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Busskryssing under E18 (kan også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 

Alternativet muliggjør også: 
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• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 

Vurdering 

• Dårlig for buss med lang (tom)kjøringslengde og høye driftskostnader 

• Skaper mye ekstra busstrafikk i Vollsveien og Lysakerkrysset, med mulige konflikter 

med gående og syklende 

• Dårlig regularitet/forutsigbarhet for buss fra regulering til påstigning 

 
Alternativet foreslås silt bort. 
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Alternativ 13 – Reguleringsplasser i Prof. Kohts vei ved Storebrand 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres i parkeringsområde i Professor Kohts vei ved 

Storebrandbygget 

• Avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru og påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Busskryssing under E18 (kan også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 

Alternativet muliggjør også: 

• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 

Vurdering 

• Dårlig for buss med lang (tom)kjøringslengde og høye driftskostnader 
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• Skaper mye ekstra busstrafikk i Vollsveien og Lysakerkrysset, med mulige konflikter 

med gående og syklende 

• Dårlig regularitet/forutsigbarhet for buss fra regulering til påstigning 

 
Alternativet foreslås silt bort. 
 

Alternativ 14 – Reguleringsplasser i P-hus ved Strandveien 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres i eksisterende P-hus ved Strandveien. Antall mulige 

plasser er ikke vurdert. 

• Avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru og påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Busskryssing under E18 (kan også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 
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Alternativet muliggjør også: 

• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 

Vurdering 

• Dårlig for buss med lang (tom)kjøringslengde og høye driftskostnader 

• Løsninger i nye/eksisterende bygg vil være kompliserte og kostbare  

• Alternativet vil ha betydelig prosessrisiko – aksept og samarbeid med private 

utbyggere.  

 
Alternativet foreslås silt bort. 
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Alternativ 15 – Reguleringsplasser i kulvert under Strandveien 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres i kulvert under Strandveien 

• Avstigningsplasser i kulvert i forkant av reguleringsplasser. Påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Busskryssing under E18 (kan også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket og ny 

gangforbindelse i kulvert under E18 og frem til holdeplass på nordsiden av E18 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/Hovedsykkelveg 

Alternativet muliggjør også: 

• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 
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Vurdering 

Dette alternativet tas med videre og beskrives i planprogrammet. I planprogrammet er 

løsningen videreutviklet med avstigningsplasser i kulvert på nordsiden av E18. Se beskrivelse 

i planprogrammet kap. 2.2.3 og kap. 2.3. 

 

 

Alternativ 16 – Reguleringsplasser under bygg Mustad 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres under fremtidig bygg Mustad («tilsvarende» alternativ 5 

og 10). Antall plasser er ikke vurdert. 

• Avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru og påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Busskryssing under E18 (kan også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 

Alternativet muliggjør også: 
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• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 

Vurdering 

• Løsninger i nye bygg er vurdert til å ikke være realiserbare innen 2030 

• Løsninger i nye bygg vil være kompliserte og kostbare  

• Alternativet vil ha betydelig prosessrisiko – aksept og samarbeid med private 

utbyggere.  

 
Alternativet foreslås silt bort. 
 

Alternativ 17 – Reguleringsplasser i fjellhall under Lilleakerveien 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres i fjellhall under Lilleakerveien. Antall plasser kan 

økes/tilpasses. 
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• Avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru og påstigningsplasser på 

eksisterende holdeplass syd for stasjonen. 

• Busskryssing under E18 (kan også ha avkjøring direkte fra E18) 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 

Alternativet muliggjør også: 

• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 

Vurdering 

Dette alternativet tas med videre og beskrives i planprogrammet. I planprogrammet er 

løsningen videreutviklet. Her ligger bru over Lysakerelva lenger nord og innkjøring til 

fjellhallen gjenbruker deler av anleggstunnel for Fornebubanen på vestsiden av 

Lilleakerveien. I tillegg er fjellhallen rettet nordover og ligger på nordsiden av Fornebubanen. 

Se beskrivelse i planprogrammet kap. 2.2.4 og kap 2.3. 
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Alternativ 18 – Reguleringsplasser i fjellhall under Frantzebråten 

 

Beskrivelse 

• Reguleringsplasser etableres i fjellhall under Frantzebråten. Antall plasser kan 

tilpasses. 

• Avstigningsplasser på utvidet holdeplass E18 syd. Påstigningsplasser på eksisterende 

holdeplass syd for stasjonen. 

• Utvide bussholdeplass E18 syd, inkludert ny gangadkomst til Lysakerlokket 

• Ny sykkelbru øst for Lysakerlokket/hovedsykkelveg 

Alternativet muliggjør også: 

• Busskryssing under E18 

• Gangstrøk på begge sider av Lysakerelva 

• Gangkulvert under E18  

• Ombygging av Lilleakerveien 

Vurdering 

• Dårlig for buss med for lang (tom)kjøringslengde og høye driftskostnader 
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• Dårlig regularitet/forutsigbarhet for buss fra regulering til påstigning  

• Lang gangtid fra avstigning til trafikktorg for T-bane og tog  

 
Alternativet foreslås silt bort. 
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4 Forhold for buss og kollektivreisende 

Dette kapittelet dokumenterer vurderinger knyttet til bussens og de kollektivreisendes behov i 

de ulike alternativene beskrevet i kapittel 3. Det er sett nærmere på kjørelengder for 

regulerende busser og gangtid og -avstander fra avstigningsplasser.  

 
Kjørelengder for regulerende busser 

Det er sett på kjørelengder for busser som kommer vestfra på E18, og som skal tilbake 

vestover på E18 etter regulering. Se felles start- og sluttpunkt på neste side. 

Det er beregnet totale kjørelengder og følgende dellengder: 

Fra Til Merknad 

Startpunkt E18 vest Avstigning Kjøring med passasjerer. 

Avstigning Reguleringsplass Tomkjøring. 

Reguleringsplass Påstigning Tomkjøring. På egen bussveg. 

Reguleringsplass Påstigning 
Tomkjøring. I blandet trafikk. Viktig 

for forutsigbarhet til påstigning. 

Påstigning Sluttpunkt E18 Kjøring med passasjerer. 

 

For å komme til avstigningsplassene er det i alle alternativer (unntatt alternativ 8 og 18) 

forutsatt at man kjører gjennom Strandveitunnelen etter avkjøring fra E18. I prosessen ble det 

også utviklet en løsning med direkteavkjøring fra E18 øst for Lysakerlokket for disse 

alternativene. Denne løsningen vil korte ned kjørelengden for disse alternativene 

sammenlignet med alternativ 8 og 18.  

For alternativer som har reguleringsplasser på vestsiden av Lysaker og vest for «hovedaksen», 

må regulerende busser kjøre gjennom rundkjøringene i Vollsveien/Lysaker vest for å komme 

fra avstigningsplasser til reguleringsplasser, og videre til påstigningsplasser. Dette ansees som 

uheldig med tanke på trafikksikkerhet, trafikkavvikling og forutsigbar kjøretid fra regulering 

til påstigning. Disse alternativene får også lang tomkjøringslengde.  
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Figur 4: Felles start- og sluttpunkt for kjørelengder og plassering av de ulike alternativene 

 

De ulike kjørelengdene kan omregnes til ulike driftskostnader for kollektivoperatørene. Det er 

en direkte sammenheng mellom lengde kjørt/tid brukt og driftskostnaden. Alternativene med 

de lengste kjørelengdene utgjør en årlig «kjørekostnad» i dette systemet på ca. 3,5 mill. 

kroner, mens de korteste utgjør en årlig «kjørekostnad» på ca. 1,0 mill. kroner. Tallene er 

beregnet ut fra Ruters innspill for tenkt fremtidig årlig rutetrafikkarbeid i systemet. 

 

Felles startpunkt 

Felles sluttpunkt 



              Side: 
 33  

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker kollektivterminal 
 

Dato: 

12460 2022.12.01 

Dok. nr 
Silingsrapport – alternativer som er forkastet 

Sign Rev.: 

SIL_301 MFR 02 

 
 

 

 

Figur 5: Kjørelengde uten passasjerer, reguleringssituasjon. 

 
 

 

Figur 6: Kjørelengde i blandet trafikk fra regulering til påstigning, uten passasjerer. 
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Figur 7: Total kjørelengde, med og uten passasjerer. 
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Gangtid og -avstander fra avstigningsplasser 

 

Det er vist 5 ulike avstigningsplasser i alternativene. Avstigningsplassene er følgelig like i 

mange av alternativene. Avstigning under eksisterende jernbanebru er vist for 10 alternativer, 

mens øvrige 4 alternativer har avstigning som vist i figuren under. Figuren viser også 

definerte omstignings-målpunkter: 

• Trafikktorg nord  - Overgang til tog & T-bane 

• Trafikktorg syd  - Overgang til tog & buss 

• E18 syd   - Overgang til buss 

 

Figur 8: Avstigningsplasser i de ulike alternativene. 

 

Beregnede gangtider til de ulike omstignings-målpunktene er vektet etter fordeling av 

omstigende passasjerer som antatt i personstrømanalysen fra Fornebubanen. Nærhet til 

trafikktorg nord får en tung vekting, da denne betjener passasjerer til både T-bane og tog (90 

% av omstigende passasjerer). Det er også medtatt tillegg for vertikal bevegelse i trapper. 
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Figur 9: Gangtid ved omstigning, vektet etter målpunkt 
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5 Konklusjon 

Alternativer som siles ut 

• Alternativ 5 Under bygg ved Vollsveien 

• Alternativ 6 Reguleringsplasser i kulvert 

• Alternativ 8 Reguleringsplasser på bru/lokk over jernbanen 

• Alternativ 10 Under bygg Strandveikvartalet  

• Alternativ 11 I gateterminal Strandveien 

• Alternativ 12 I Vollsveien/Nordraaks vei 

• Alternativ 13 I Professor Kohts vei ved Storebrand 

• Alternativ 14 I P-hus ved Strandveien 

• Alternativ 16 Under bygg Mustad 

• Alternativ 18 I fjellhall Frantzebråten 

 
Alternativer som tas med videre i planprogrammet 

• Alternativ 7 Reguleringsplasser nord for jernbanen 

• Alternativ 9 I fjellhall i Strandveitunnelen 

• Alternativ 15 Reguleringsplasser i kulvert under Strandveien 

• Alternativ 17 Reguleringsplasser i fjellhall under Lilleakerveien 
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6 Etterskrift 

Prosessen med idéutvikling, vurdering og siling ble avsluttet sommeren 2021 med leveranse 

av denne silingsrapporten. Alternativene som ble tatt med videre, ble høsten 2021 ytterligere 

optimalisert. Ideen om direkteavkjøring fra E18 for regulerende busser kom opp i denne fasen 

og er derfor ikke omtalt i rapporten, men beskrives i planprogrammet for utrednings-

alternativene kap. 2.1-2.4. Denne løsningen ville vært aktuell for de fleste av alternativene i 

denne rapporten, men den relative forskjellen for kjørelengde ville vært lik, slik at rangering 

av alternativene med denne forutsetningen ikke endres. 

Vår vurdering er at denne endringen av løsning ikke har betydning for utfallet av silingen som 

er gjort. I de aller fleste alternativene vil kjøringen til avstigningsholdeplassen bli redusert like 

mye. De fleste alternativene blir derfor bedre. Unntakene fra dette er: 

• Alternativ 8 med reguleringsplasser på lokk over jernbanen 

• Alternativ 10 med reguleringsplasser under bygg i Strandveikvartalet 

• Alternativ 11 med reguleringsplasser i Strandveien 

• Alternativ 14 med reguleringsplasser i p-hus ved Strandveien 

• Alternativ 18 med reguleringsplasser under Frantzebråten 

I alternativ 8 og 18 er det ikke behov for avkjøringen fra E18 for å komme til 

avstigningsholdeplassene. Her endres ikke kjørelengdene for bussen og disse kommer derfor 

litt dårligere ut i forhold til de andre alternativene på kjørelengder for buss når 

direkteavkjøringen ligger inne. 

Alternativ 11 vil ikke kunne realiseres slik som tenkt med direkteavkjøring. 

For alternativ 10 og 14 ville bussene sannsynligvis måtte kjørt tilbake Strandveitunnelen og ut 

på E18, altså omtrent samme kjøremønster som alternativ 9, bare enda litt lengre. 

 

 


