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Forord
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, godkjente den 8. september
2017 områdereguleringsplan for E18-korridoren Lysaker – Ramstadsletta med
tverrforbindelsen Gjønnes - Fornebu, utarbeidet av Statens vegvesen. Deler av
reguleringsplanen for E18 Lysaker-Ramstadsletta ble endret i reguleringsplan for
Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett. Reguleringsendringen ble vedtatt 19. juni
2019.
I etterkant av vedtaket har Statens vegvesen bearbeidet deler av planen.
Denne optimaliseringen har medført behov for omregulering på deler av
strekningen. Foreliggende reguleringsendring gjelder ny plassering av teknisk bygg på
Gjønnes.
Dette notatet beskriver foreslåtte endringer og planens virkninger. Det er
også utarbeidet avkjørselsplan (D-tegning), byggteknisk/fasadetegning (J-tegning),
landskapsplan med snitt/oppriss (O-tegninger), samt illustrasjoner (T-tegninger) som
medfølger dette forslaget til reguleringsendring.
Dr.Ing. A.Aas-Jakobsen AS er engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide
reguleringsendringer og byggeplan fra og med konkurransegrunnlag, til og med
oppfølging i byggetiden og ferdigdokumentasjon. Dr.Ing. A.Aas-Jakobsen AS har
etablert en prosjekteringsgruppe som tar seg av alle aktuelle fagområder og som
består av ViaNova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, Electronova AS, Asplan Viak
AS, Grindaker AS, LPO Arkitekter AS, Plan Arkitekter AS, Ingenia AS,
Brekke&Strand AS, Norges Geotekniske Institutt, NILU og Safetec Nordic AS.
Statens vegvesen
Oslo, juni 2022

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\09 Gjønnes\03 Planendring teknisk
bygg

Side:
2
Prosj. nr

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
11850
Byggeplan
Dok. nr
Plassering av teknisk bygg Gjønnes - endring av plan E18PLNB_191 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes-Fornebu, planID E22014012.

Dato:

13.06.2022
Sign

TN

Rev.:

00

Innhold
Forord ........................................................................................................................................ 1
1 Innledning ............................................................................................................................ 3
1.1 Bakgrunn og formål......................................................................................................... 3
1.2 Prosess og medvirkning ................................................................................................... 4
2 Foreslåtte endringer ........................................................................................................... 5
2.1 Endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan ........................................................ 5
2.2 Plankart ............................................................................................................................ 6
2.3 Reguleringsbestemmelser ................................................................................................ 6
2.4 Beskrivelse av plassering og utforming av teknisk bygg .............................................. 7
3 Begrunnelse for foreslått endring og vurdering av virkninger .................................... 10
3.1 Estetikk og vegetasjon ................................................................................................... 10
3.2 Naturmangfold ............................................................................................................... 11
3.3 Trafikale forhold ............................................................................................................ 12
3.4 Gjennomføring/bygging og øvrige forhold .................................................................. 13
3.5 Oppsummering............................................................................................................... 13
4 Vedlegg ............................................................................................................................... 14

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\09 Gjønnes\03 Planendring teknisk
bygg

Side:
3
Prosj. nr

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
11850
Byggeplan
Dok. nr
Plassering av teknisk bygg Gjønnes - endring av plan E18PLNB_191 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes-Fornebu, planID E22014012.

Dato:

13.06.2022
Sign

Rev.:

TN

00

1 Innledning
1.1

Bakgrunn og formål

På vegne av Statens vegvesen varsles det iht. §§ 12-8 og 12-14 i plan- og bygningsloven om
forslag til endring av områdereguleringsplan for E18- korridoren Lysaker - Ramstadsletta med
tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu, Plan ID: 2014012 i Bærum kommune. Endringen
innebærer at planområdet endres fra annen veggrunn grøntareal til areal for teknisk bygg slik
at det tilrettelegges for ny plassering av teknisk bygg på Gjønnes.
I gjeldende reguleringsplan er teknisk bygg for Gjønnestunnelen plassert i bergskjæring
utenfor portal for Bekkestutunnelen. Videre detaljering og optimalisering har medført at
løsningen fra reguleringsplanen er omprosjektert, og teknisk bygg foreslås plassert langs
Bærumsveien.
Formålet med endringen er å tilrettelegge for en mer hensiktsmessig plassering av teknisk
bygg. Ny plassering kan etableres helt uavhengig av trafikk i Bekkestutunnelen, og påvirker
trafikale forhold i vesentlig mindre grad enn gjeldende plassering. Det vil ikke lenger være
behov for å stenge Bekkestutunnelen ved enkelte arbeidsoperasjoner i forbindelse med teknisk
bygg. Ny plassering gir bedre adkomst til/fra bygget for drift og Elvia, gir bedre
trafikkavvikling, enklere tilkomst for entreprenør i byggefasen, og gir en vesentlig besparelse
og bedre fremdrift totalt sett for prosjektet.

Figur 1-1: Prinsippskisse som viser regulert plassering av teknisk bygg (benevnt T3) og
ny posisjon
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Prosess og medvirkning

Det er i oppstartsmøte med Bærum kommune den 24.03.22 avklart at endringen kan foretas
med enkel planbehandling uten offentlig høring og ettersyn (pbl §12-14 annet ledd), om ikke
vesentlige opplysninger fremkommer i varslingsperioden. Dette innebærer at revidert
planmateriale, redegjørelse for de foreslåtte endringene og illustrasjonsplan sendes på høring
til berørte, se Tabell 1 for varslingsliste. I tillegg annonseres endringsforslaget i Budstikka.
Viken og Elvia har i forkant av varsling fått anledning til å komme med innspill til foreslått
løsning, og ingen hadde vesentlige merknader.
Alle mottatte innspill og merknader vil bli behandlet/kommentert og vedlagt plansaken når
den sendes inn til Bærum kommune for saksbehandling. Etter at alle berørte har gitt sine
merknader, behandles endringsforslaget administrativt i Bærum kommune.
Tabell 1: Varslingsliste
Gnr/bnr:
18/106, 18/185
18/184

Hjemmelshaver/berørte
parter
Anne Berit Haslum
Sameiet Høvikvn 75/91

18/183

Bekkelunden boligsameie

18/137
18/163

Liv Kristine Aksnes
Tine G. Sveaass/ Daniel
L. Sorteberg
Tonje Egedius/Arnstein
W. Friling
Beate Jakobsen Hadler
Jostein Eiesland/Solveig
Borthen
Sunniva Schjetne/Ulf
Valheim
Bærum kommune

18/100
18/100
18/100
18/100
8/570, 18/107,
18/78, 18/46,
18/316
203/5

Viken fylkeskommune
Ekeberg Vel v/ Henrik
Bengtsson
Bekkestua Vel v/ Gry
Thune Young
Statsforvalteren i Oslo og
Viken
Norges vassdrags- og
energidirektorat

Adresse

Høvikveien
91
Høvikveien
92 A-92 D

Postadresse
Kleivveien 27 A, Bekkestua 1356
Postboks 385, 1301 Sandvika
Postboks 6653 Rodeløkka, 0502 Oslo
Høvikveien 82 B, 1356 Bekkestua
Høvikveien 82, 1356 Bekkestua
Kleivveien 33A, 1356 Bekkestua
Kleivveien 33B, 1356 Bekkestua
Kleivveien 31B, 1356 Bekkestua
Kleivveien 31A, 1356 Bekkestua
Postboks 700, 1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no
Posboks 220, 1702 Sarpsborg
post@viken.no
Caroline Øverlandsv. 35, 1356
Bekkestua bengtsson@paracard.no
Postboks 20, 1357 Bekkestua
gthune@online.no
Postboks 325, 1502 Moss
sfovpost@statsforvalteren.no
Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo
nve@nve.no
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2 Foreslåtte endringer
2.1

Endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan

Gjeldende reguleringsplan er vist på figuren nedenfor. Endringen innebærer at annen
veggrunn grøntareal (o_SVG) omreguleres til areal for teknisk bygg (o_STB). Hensikten med
endringen er å tilrettelegge for ny plassering av teknisk bygg inkl. adkomst og
manøvreringsareal.
Planområdet inkluderer følgende eiendommer: gnr./bnr. 203/55, 18/107 og 8/570.
Regulert areal for
teknisk bygg

Nytt areal foreslått
regulert til teknisk bygg
Figur 2-1: Gjeldende reguleringsplan. Regulert areal for teknisk bygg og endringer i
forhold til gjeldende regulering er markert med tekstbokser og piler.
Areal som er regulert for det tekniske bygget i gjeldende regulering, vurderes omregulert til
annen veggrunn grøntareal i et separat reguleringsforslag.
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Plankart

Forslag til endring i (nytt) plankart vises i figuren nedenfor.

Figur 2-2: Utsnitt forslag til revidert plankart

2.3

Reguleringsbestemmelser

Det foreslås ingen justeringer av reguleringsbestemmelsene.
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Beskrivelse av plassering og utforming av teknisk bygg

Nytt teknisk bygg har samme «fotavtrykk» og rominndeling som eksisterende prosjektert
bygg. Bygget legges inn i bergskjæring/terrengskråning mellom Bærumsveien og regulert
gang- og sykkelveg nord for det tekniske bygget. Det fylles tilbake masser og beplantes mot
bygget slik at bygget blir mindre eksponert og området opprettholder et grønt preg, se Figur
2-4 og Figur 2-5.
Bygget utformes med svalgang og lysinnslipp etter samme prinsipp som øvrige tekniske bygg
i E18-prosjektet.
Areal foran bygget er tilpasset krav fra nettselskapet Elvia med minimum 7 x 10 m
oppstillingsplass i forbindelse med installasjon og fremtidig utskiftning av trafo. Adkomst
etableres fra Bærumsveien. Størrelse på oppstillingsplass sikrer at personbiler kan snu før
utkjøring til Bærumsveien. Det er fall fra Bærumsveien inn mot parkeringsareal slik at det
ikke er avrenning ut i Bærumsveien. Mellom vegkant i Bærumsveien og parkeringsareal
opparbeides kantstein med vis 4 cm.

Figur 2-3: Justert landskapsplan (O-tegning) som er vedlagt reguleringsendringen
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Figur 2-4: Snitt som viser det tekniske byggets plassering i terrenget

Figur 2-5: Oppriss langs Bærumsveien sett mot vest
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Figur 2-6: Illustrasjon av østre fasade

Figur 2-7: Illustrasjon sett fra eksisterende gang- og sykkelveg
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3 Begrunnelse for foreslått endring og vurdering av virkninger
3.1

Estetikk og vegetasjon

I regulert løsning ble bygget plassert i bergskjæring like utenfor portal for Bekkestutunnelen,
og eksponerte seg mot trafikkarealer langs Bærumsveien og mot Gjønnes idrettsanlegg og Tbane.
I den nye løsningen etableres bygget også i bergskjæring, men her vil det fylles tilbake med
masser, og beplantes mot bygget slik at området opprettholder et grønt preg og bygget
eksponerer seg i liten grad til omkringliggende områder.
Som vist i figur 2.4 vil bygget etableres langs eksisterende gang- og sykkelveg, og denne vil
forbli uendret. Det vil etableres en lav kantbjelke/gesims med rekkverk på byggets bakvegg
mot gang- og sykkelvegen, samt på gavlveggene.
Området mellom teknisk bygg og eksisterende bruvange ved landkar, vil av
sikkerhetsmessige årsaker lukkes med en lav betongkantdrager (typ. h=0,25 m) med samme
type rekkverk som på bygget. Farge på byggets rekkverk vil være mest mulig lik fargen på det
eksisterende rekkverket på dagens gang- og sykkelbru. Yttervegger, samt kantbjelke/gesims
på bakvegg og gavlvegger, utføres i betong med vertikal bordforskaling som øvrige tekniske
bygg i E18-korridoren. Teknisk bygg blir liggende nær eksisterende gang- og sykkelbru, som
også er utført i betong med bordforskaling.
Bygget har samme «fotavtrykk» og rominndeling som tidligere løsning, og etableres med
svalgang med lysinnslipp for videre adkomst til rom i det tekniske bygget. Dette er etter
samme prinsipp som øvrige tekniske bygg i E18-prosjektet.
Den nye løsningen innebærer at eksisterende vegetasjon kommer i konflikt med plassering av
nytt bygg, men det skal bestrebes å minimere omfanget. Eksisterende vegetasjon består i
hovedsak av høye buskfelt med innslag av enkelte løvtrær. I den nye løsningen planlegges det
med tilbakefylling mot bygg, og arealer i front vil revegeteres med gressarealer og trær.
Sidearealer mot gavlveggene plantes til med masseplanter. Det vil etableres sedumtak/grønt
tak på bygget.
Det vises for øvrig til vedlagt dokumentasjon (O-tegning/landskapsplan, oppriss og snitt).
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Naturmangfold

Det er gjort søk i Artskart, Naturbase og «Google Earth». Det er registrert blåhegg (SE= svært
høy økologisk risiko) innenfor planområdet i Artskart. Det er også noen busker/småplanter
med alm (EN = sterkt truet) og ask (EN). Alm og ask er vanlig i Oslo-området, og
busker/småplanter vektlegges i mindre grad enn større trær. Løvtrær innenfor planområdet
synes å være bjørk og spisslønn.

Figur 3-1: Eksisterende vegetasjon i planområdet
I trafikkøya sør for planområdet er det kanadagullris, se Figur 3-2. Kanadagullris kan derfor
også forekomme innenfor planområdet. Frø/frukter og rotdeler fra kanadagullris og blåhegg
kan spres til nye lokaliteter ved massehåndtering. Topplaget av vegetasjonsmassene som skal
fjernes behandles derfor som om de inneholder frø eller plantedeler fra fremmede skadelige
arter. Dette innebærer at toppmasser som ikke kan gjenbrukes på anlegget, skal transporteres
til mottak som behandler denne typen masser.

Figur 3-2: Kanadagullris i trafikkøya sør for planområdet
L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\17 Konsekvenser av Stortingets vedtak\09 Gjønnes\03 Planendring teknisk
bygg

Side:
12
Prosj. nr

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
11850
Byggeplan
Dok. nr
Plassering av teknisk bygg Gjønnes - endring av plan E18PLNB_191 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes-Fornebu, planID E22014012.

3.3

Dato:

13.06.2022
Sign

Rev.:

TN

00

Trafikale forhold

Trafikk
Regulert løsning har adkomst via vedlikeholdslomme foran tunnelportal for
Bekkestutunnelen. Bærumsveien via Bekkestutunnelen er en viktig samleveg gjennom
Bærum med ÅDT på ca. 9000. Den nye løsningen har avkjørsel fra lokalveg med ÅDT ca.
3700. Trafikken i avkjørselen til det tekniske bygget er anslått til ca. en gang pr uke med
personbil/varebil. Bytte av trafo utføres av Elvia ved bruk av lastebil ca. en gang per 20 år.
Krav fra nettselskapet Elvia
Den nye løsningen ivaretar krav fra Elvia til parkeringsareal på 7x10 meter, og gir bedre
adkomst til/fra bygget for drift / Elvia. Regulert løsning innebar at vegareal måtte benyttes til
dette formålet. Dette medførte at Bekkestutunnelen ville måtte stenges i én retning ved
enkelte arbeidsoperasjoner. Det anses som en stor fordel, både trafikalt og
trafikksikkerhetsmessig, at drift av det tekniske bygget for Gjønnestunnelen er helt uavhengig
av Bekkestutunnelen.
Fylkesveg, avkjørsel, frisikt
I Bærumsveien (foran bygget) er fartsgrensen 30 km/t. Utsnitt under viser siktlinjer for både
30 km/t og et eventuelt høyere fartsnivå på 40 km/t, se også vedlagt tegning D-001.
I Høvikveien er fartsgrense 50 km/t. Tegning D-001 viser siktlinje fra avkjørsel mot
Høvikveien, se også utsnitt under.

Figur 3-3: Avkjørselsplan (D-tegning) er vedlagt forslag til reguleringsendring
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Gjennomføring/bygging og øvrige forhold

I det aktuelle området er det svært liten løsmassemektighet, varierende fra 0-3 meter. Det er
ikke registrert noen bløte masser i området. Bygget vil derfor i sin helhet bli fundamentert på
berg. Det er ikke fare for ustabile skråninger. Eksisterende landkar til GS-brua, som er
tilstøtende konstruksjon, er også fundamentert direkte på berg. Fundamenteringsforholdene
vil derfor ikke endre seg i forhold til opprinnelig plassering.
Ny plassering vil gi en bedre trafikkavvikling i byggefasen, og berøre langt færre trafikanter
enn plassering i gjeldende regulering. Det vil også gi enklere tilkomst i byggefasen for
entreprenør.
Eksisterende gang- og sykkelveg og -bru vil være stengt i hele byggeperioden, og myke
trafikanter vil ledes til østsiden av Bærumsveien. Dette er uendret i forhold til gjeldende
plassering av bygget.
Bygging av det tekniske bygget vil delvis kunne skje uavhengig av andre byggearbeider og
vegomlegginger, og gir en forenkling av arbeidet i påhuggsområdet til Bekkestutunnelen.
Endringen gir en vesentlig besparelse, og noe bedre fremdrift totalt sett.

3.5

Oppsummering

Endringen er optimalisert sammenliknet med gjeldende reguleringsplan, og løsningen anses
som vesentlig bedre for berørte parter. Endringen vil i liten grad påvirke gjennomføringen av
planen for øvrig, ikke gå ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til
viktige natur- og friluftsområder.
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Prosj. nr

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
11850
Byggeplan
Dok. nr
Plassering av teknisk bygg Gjønnes - endring av plan E18PLNB_191 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes-Fornebu, planID E22014012.

Dato:

13.06.2022
Sign

TN

Rev.:

00

4 Vedlegg


Plankart, datert 8. juni 2022



Illustrasjonsplanhefte, datert mai 2022
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