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Tjernsmyrområdet - del av lokalveinett - endring av reguleringsplan for E18 Lysaker Ramstadsletta m.fl. - 2.gangsbehandling

Kommunestyret-19.06.2019- 089/19
Vedtak:
1. Forslag til endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes – Fornebu, planID 2014012, plankart dokument 4429 767, 442 8150, 4429 769, og
bestemmelser, dokument 4428 314, samt endring av reguleringsplan Fagerhøy terrasse
v/Fagerhøyveien planID 1996033, plankart dokument 4429 806 og endret bestemmelse
dokument 4248254, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Rådmannen bes følge opp overfor Statens Vegvesen tiltak som kan bedre naboer/beboernes
situasjon i Riiser Larsens vei under anleggsperioden, herunder vurdere utkjøp av leiligheter
der beboere er spesielt utsatt.
Formannskapet-12.06.2019- 138/19
Inntilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes – Fornebu, planID 2014012, plankart dokument 4429 767, 442 8150, 4429 769, og
bestemmelser, dokument 4428 314, samt endring av reguleringsplan Fagerhøy terrasse
v/Fagerhøyveien planID 1996033, plankart dokument 4429 806 og endret bestemmelse dokument
4248254, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Planutvalget-06.06.2019- 086/19
Inntilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes – Fornebu, planID 2014012, plankart dokument 4429 767, 442 8150, 4429 769, og

bestemmelser, dokument 4428 314, samt endring av reguleringsplan Fagerhøy terrasse
v/Fagerhøyveien planID 1996033, plankart dokument 4429 806 og endret bestemmelse dokument
4248254, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes – Fornebu, planID 2014012, plankart dokument 4429 767, 442 8150, 4429 769, og
bestemmelser, dokument 4428 314, samt endring av reguleringsplan Fagerhøy terrasse
v/Fagerhøyveien planID 1996033, plankart dokument 4429 806 og endret bestemmelse dokument
4248254, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet for Tjernsmyrområdet vist med rødt. Planavgrensning vedtatt E18 plan og Lysaker kollektivknutepunkt vist med hhv. svart og lilla
avgrensning.

SAKEN I KORTE TREKK
Rådmannen legger frem planforslag «Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett. Endring av
reguleringsplan E18 Lysaker – Ramstadsletta m.fl» som omfatter endring av mindre deler av
reguleringsplan for E18 Vestkorridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu Gjønnes. Planforslaget erstatter deler av reguleringsplan for E18 på strekningen mellom
Stabekklokket og Fornebukrysset. Planforslaget innebærer optimalisering av deler av lokalveinettet
ved Tjernsmyr, men endrer ikke selve E18-tiltaket.»
Det vises videre til Statens vegvesen redegjørelse i planbeskrivelsen, vedlagt i dok. 4429 212.

Utsnitt illustrasjonsplanen av planområdet for Tjernsmyrområdet.

Bakgrunn
Kommunestyret gjorde vedtak 31.mai 2017 om reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta.
Det var knyttet innsigelse til planen. Etter mekling godkjente Kommunal- og
moderniseringsdepartementet planen 8. september 2017.
I kommunestyrets vedtak av 31. mai 2017 ble det gitt føringer for endringer av noen elementer i
E18-planen, noe som har dannet utgangspunkt for bearbeidelsene i foreliggende planforslag. I pkt.
4 reguleringsvedtaket i kommunestyrets sak 060/17 heter det:
«Bærum kommune mener E18 tiltaket har overveiende positive sider for Bærums innbyggere. Det er
likevel behov for å vurdere noen av lokalveiløsningene på nytt for å få en bedre stedstilpasning av
løsningene og bedre tilgjengeligheten. I videre planlegging (optimalisering) av lokalvei, bussvei og
sykkelveier på overflaten skal følgende vektlegges:
4c. For kryssløsningen mellom bussveien og Prof. Kohts vei ved Tjernsmyr skal det legges til grunn en
løsning der Prof. Kohts vei heves og bussveien krysser senket under. Dette gir en mindre
arealkrevende løsning.
4d. For veiforbindelsen mellom Vestre lenke og Prof. Kohts vei skal det legges til grunn en løsning der
veiføringen rettes ut og kobler den i rettere linje mellom rundkjøringen og Prof. Kohts vei. Denne gir
en mer arealeffektiv løsning.
Planens hovedgrep
·

·

·
·

·

Hovedsykkelvei flyttes til sørsiden av E18. Flyttingen av hovedsykkelveien vil gi en mer stedstilpasset løsning
for sykkelveien og det unngås sykkelvei på 1km lang bro på nordsiden av Lysakerlokket. Endret trasè for
hovedsykkelvei til sørsiden medfører tilrettelegging for to-sidig sykkelfelt langs Prof. Kohts vei på nordsiden
av E18.
Planskilt kryssløsning mellom bussveien og Prof. Kohts vei. Veiomleggingen medfører at Prof. Kohts vei
rettes ut og heves opptil 5m, slik at portalområdet for Tjernsmyrtunnelen vil ligge under Prof. Kohts vei. Ny
kryssløsning gir økt trafikksikkerhet og redusert arealinngrep.
Ny kryssløsning som rundkjøring mellom Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei. Ny kryssløsning medfører
økt trafikksikkerhet.
I ny veiløsning fjernes tidligere foreslått rundkjøring mellom bussvei, Gamle Drammensvei og Prof. Kohts
vei. Dette medfører bedre stedstilpassende løsninger for Prof. Kohts vei og bussveien, noe som igjen
innebærer redusert arealinngrep i Tjernsmyr.
Justert trasé for Tjernsmyrtunnelen. Som følge av endret plassering av tunnelportal på Lysaker, må

·

tunneltrasèen justeres.
Flytting av teknisk bygg på Stabekklokket. Teknisk bygg er flyttet lengre vest for å få en mer hensiktsmessig
plassering.

·

Anleggsgrense utvides til å omfatte Riiser-Larsens vei frem til krysset med Prof. Kohts vei,
som gir anledning til å nytte Riiser Larsens vei som anleggsvei.

Parallelt med endringsarbeidet for optimalisering av E18-planen ved Tjernsmyrområdet, har Statens
vegvesen også utarbeidet forslag til planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt. For kommunen
har det vært viktig at disse to planprosessene, hhv. optimalisering av Tjernsmyrområdet og
planprogrammet for kollektivknutepunktet koordineres bl.a. med tanke plassering av
hovedsykkelveien.
Forutsatt vedtatt bompengeproposisjon i 2019, legger Statens vegvesen opp til bygging av
veianlegget E18 Lysaker – Ramstadsletta i perioden 2021 – 2028. Prof. Kohts vei kan bli åpnet for
trafikk i 2026, mens Tjernsmyrtunnelen og Vollsveien kan åpnes i 2027. For Lysaker
kollektivknutepunkt er framdriften usikker, grunnet manglende planer og finansiering, noe som vil
kunne påvirke effekten av bussveien.
Justeringer av bussvei og tunnelportal medfører også at reguleringsplan for Fagerhøy terrasse
v/Fagerhøyveien berøres. I gjeldende reguleringsplan for E18 medførte plassering av tunnelportal et
større terrenginngrep i overliggende eiendom (Fagerhøy terrasse 11 – gnr/bnr 40/51). Endret
plassering og utforming av tunnelportal medfører nå redusert arealbeslag i eiendommen, slik at
reguleringsformålet endres fra veiformål og tilbakeføres til boligformål.
Bærum kommunes formannskap har på befaring møtt naboene i Riise Larsens vei og fått innsikt i
den belastning de langvarige anleggsarbeidene medfører for beboerne. Administrasjonen har i
etterkant hatt dialog med Statens vegvesen som har opplyst at man primært ønsker å anlegge
direkteatkomster til hovedvei og nytte E18 i størst mulig grad for massetransporten. Anleggsplan
som viser ruter for massetransport skal forelegges Bærum kommune før anleggsstart.
Det redegjøres nærmere for planforslaget i del 2 av saken.

Rådmannens konklusjon og anbefaling
Rådmannen anbefaler at forslag til «Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett - mindre endring av
reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta m.fl» vedtas.

Vedlegg:
Bestemmelser 2. gangs behandling - Tjernsmyrområdet - del av
lokalveinett - mindre endring av reguleringsplan E18 Lysaker Ramstadsletta m.fl
Plankart 2. gangs behandling. Vertikalnivå 1. Tjernsmyrområdet del av lokalveinett - mindre endring av reguleringsplan E18 Lysaker
- Ramstadsletta
Plankart 2. gangs behandling. Vertikalnivå 2. Tjernsmyrområdet del av lokalveinett - mindre endring av reguleringsplan E18 Lysaker
- Ramstadsletta

4428314

4429767

4428150

Plankart 2. gangs behandling. Vertikalnivå 3. Tjernsmyrområdet del av lokalveinett - mindre endring av reguleringsplan E18 Lysaker
- Ramstadsletta
Endring av bestemmelser - reguleringsplan Fagerhøy terrasse v/
Fagerhøyveien - planID 1996033
Plankart 2. gangs behandling. Endring av plan Fagerhøy terrasse Fagerhøyveien - planID 1996033
PLNB-131 Planbeskrivelse
E18 endringer
SY-131 Hovedsykkelveg - grunnlag for trasévalg
Illustrasjonsplan Tjernsmyrområdet
FVL-101 Formingsveileder E18 Lysaker - Ramstadsletta
R-107 ROS-analyse
Støyfaglig utredning av reguleringsendring
B-104 Anleggsgjennomføring
G-131 Geoteknisk fagrapport
PLM-131 Høringsuttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid
Oversikt over foreslåtte endringer (L)(5603594)
Oppsummering av merknader - Tjernsmyrområdet - del av
lokalveinett - mindre endring av regulernigsplan E18 Lysaker Ramstadsletta m.fl.
Uttalelse fra NVE - Tjernsmyrområdet - del av lokalveinett - mindre
endring av reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta m.fl.
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn reguleringsplan,
områderegulering, for Tjernsmyrområdet i Bærum kommune
Bane Nor SF - uttalelse
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken
Bærum kommune - Reguleringsplan - Tjernsmyrområdet - Del av
lokalveinett - Uttalelse til mindre endring
Uttalelse fra Oslo Kommune Fornebubanen
Uttalelse fra Ruter AS
Uttalelse fra Fornebos Vel
Uttalelse fra Lysaker Vel
Uttalelse fra Naturvernforbundet i Bærum
Høringssvar Lysaker skole FAU - endringer E18 - feb2019
Uttalelse fra Thale Maria Thorkildsen
Uttalelse fra Arcanum Eiendom AS
Tjernsmyr_Vedlegg 1 - Referat fra møte om riggarealer
Tjernsmyr_Vedlegg 2 - Illustrasjon av anleggsvei
Tjernsmyr_Vedlegg 3 - Byggegrenser mot E18
Uttalelse fra Norconsult AS
Alternativ 1 - Anbefalt løsning langs E18
Alternativ 2 - Fornebuveien

DEL 2: NÆRMERE OM SAKEN

4429796

4248254
4429806
4429212
4200795
4202202
4430030
4202209
4202199
4429222
4202208
4202210
4202197
4261886
4430002

4286174
4311893
4323453
4340830
4334283
4326568
4340386
4340787
4340776
4324042
4338596
4339559
4340415
4340416
4340417
4340418
4339430
4339431
4339432

Planforslaget
Planforslaget innebærer optimalisering av deler av lokalnettet ved Tjernsmyr, men endrer ikke
vedtatt hovedveiforløp i gjeldende E18-plan. Endringene kommer som en oppfølging av
Kommunestyrets 4c-vedtak 31.05.17, hvor det står nevnt behov for bedre stedstilpasninger av deler
av lokalveinettet, bl.a kryssløsningen bussvei x Prof. Kohts og bussholdeplassen ved Michelets vei,
men også et generelt behov for å forbedre tilgjengeligheten for myke trafikanter.
Følgende endringer er gjort, kommentert iht skissen under:
1. Redusert permanent arealbeslag i Tjernsmyr, ca. 5 000m2. Området som i gjeldende reguleringsplan er
avsatt til annen veigrunn omreguleres til naturområde.
2. Endret utforming for Prof. Kohts vei. Planforslaget regulerer tosidig sykkelfelt og fortau på nordsiden av
veien.
3. Utvidelse av planområdet og midlertidig anleggsområde for å ha muligheten til å kunne bygge midlertidig
omlagt vei nord for Prof. Kohts vei. Dette vil vurderes nærmere i byggefasen.
4. Breddeutvidelse av østre deler av Tjernsmyrtunnelen for å gi nødvendig handlingsrom i forhold til valg av
endelig tunneltrasé som tilpasser seg gjeldende reguleringsplan, grunnforhold og tilpasning til pågående
planarbeid for Lysaker kollektivknutepunkt. Vestre tunnelportal legges under Prof. Kohts vei og får ny
utforming. Område tidligere avsatt som tunnelportal reguleres tilbake til tidligere formål (bolig).
5. Ny kryssløsning mellom Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei med forbindelse til bussveien.
6. Utvidelse av planområdet langs Gamle Drammensvei. Regulering av samferdselsformål og midlertidig
anleggsområde som følge av ny kryssløsning (pkt. 5).
7. Arealreduksjon (ca. 100 m2) av ballbanen ved Tjernsmyr.
8. Justering av trasé for gang-/sykkelvei fra Philip Pedersens vei til Stabekklokket for å oppnå bedre
stigningsforhold. Videreføring av støyskjerm langs Philip Pedersens vei.
9. Midlertidig anleggsgrense utvides til å omfatte Riiser-Larsens vei frem til krysset med Prof. Kohts vei.
10. Teknisk bygg for Stabekklokket flyttes lenger vest for å få en teknisk bedre løsning enn i gjeldende
reguleringsplan. Området som i gjeldende reguleringsplan var avsatt til teknisk bygg reguleres til friområde.
11. Fortau langs hovedsykkelveien mellom Michelets vei og Oksenøyveien legges på nordsiden av
hovedsykkelveien for å gi bedre kontakt til Oksenøyveien bussholdeplass og gang- og sykkelvei langs
bussbroa
12. Endret utforming av bussvei og gang-/sykkelveisystem ved Oksenøyveien. Regulert pårampe til E18 i
gjeldende reguleringsplan utgår.
13. Gang- og sykkelvei over E18, istedenfor hovedsykkelvei med fortau. Gang- og sykkelveien går langs med
bussbro.
14. Hovedsykkelvei flyttes til sørsiden av E18 istedenfor den gjeldende regulerte løsningen over E18 og langs
Prof. Kohts vei.
15. Utvidelse av midlertidig anleggsområde for å kunne bygge hovedsykkelvei samt omlegging av VA-trasé.
16. Utvidelse av planområdet mot øst. Ny kryssutforming og omlegging av Fornebuveien slik at
hovedsykkelveien kan krysse Fornebuveien planskilt og videreføres østover til Lysaker. Fjerning av regulert
sykkelbro fra Fornebuveien til Prof. Kohts vei innenfor planområdet.

Se også Statens vegvesens planbeskrivelse vedlagt i dok. 4429 212.

Utsnitt av planforslaget som viser endringer i reguleringsplanen ift vedtat plan.

Bussvei
Innenfor planområdet skal det anlegges egen busstunnel fra Lysaker kollektivknutepunkt fram til
tunnelpåslaget ved Tjernsmyr. Fra Tjernsmyr går bussveien over E18 i egen bussbro og fortsetter
videre vestover inn i Kilentunnelen.
Bussveien skal kun trafikkeres av rutebusser. Det antas trafikkmengde på 180 kjøretøy/ time (sum
begge retninger), noe som tilsvarer ca. ÅDT 3000.
Tjernsmyrtunnelen er en del av bussveien mellom Lysaker stasjon og Prof. Kohts vei. Tunnelen er
ca. 730 meter lang og bygges som en toveis tunnel. Busstunnelen vil krysse under Prof. Kohts vei
med tunnelportal, noe som medfører at Prof. Kohts vei må heves ca. 5m i forhold til dagens
situasjon.

Lengdesnitt av bussvei under Prof. Kohts vei.

Prof. Kohts vei
Hevingen av Prof. Kohts vei kommer som følge av stigningsforhold for buss og høyde på ny bussbro
over E18. Bussveien fortsetter videre vestover og inn i Kilentunnelen under blokkene i Michelets
vei. Bussbrua har en bredde på 8,0 meter for buss, og hvor det på østsiden av brua er avsatt ensidig
gang- og sykkelvei med bredde 3,5 meter. Det vil bli anlagt trappenedløp fra gang-/sykkelveien ned
til næringsbyggene ved Tjernsmyr.

Ny rundkjøring Gamle Drammensvei x Prof. Kohts vei som sikrer tilkomst for lokalbusser på bussveien.

Sør for E18 vil det bli anlagt ny bussholdeplass Oksenøyveien som skal betjene bussadkomster
begge veier. Holdeplassen skal være tilgjengelig for både gående og syklende, med tilrettelagt
sykkelparkering. Bussveien vil ha kobling til en tverrforbindelse over mot Oksenøyveien. Langs
tverrforbindelsen skal det tilrettelegges for bussholdeplass for lokalbusser mot
Fornebu/Snarøyveien.

Illustrasjonsplan – med planavgrensning.

I planforslaget er deler av Prof. Kohts vei rettet ut og foreslått lagt lengre inn i terrenget enn dagens
vei og gjeldende reguleringsplan. Ny vei- og kryssløsning vil på det meste ligge ca. 7 meter lenger
nord for Prof. Kohts vei enn gjeldende reguleringsplan.
Bussholdeplassene langs veien lenger øst opprettholdes. Gamle Drammensvei svinger av inn mot ny
rundkjøring med Prof. Kohts vei. Busser som kommer fra lokalveinettet sikres atkomst via
rundkjøringen og videre inn på bussveien. Ved hendelse i Tjernsmyrtunnelen, skal Prof. Kohts vei
kunne fungere som beredskapsvei.

Fortau føres ned langs veiforbindelsen til bussveien og krysser planskilt under denne med
tilknytning til gangforbindelse langs næringsbyggene sør for Tjernsmyr.

To-sidig sykkelfelt videreføres langs Prof. Kohts vei. Ny bussadkomst fører til redusert ballbane ved Tjernsmyr.

Den nye tilkomstveien for bussen vil beslaglegge deler av eksisterende ballbane ved Tjernsmyr.
Under byggeperioden vil ballbanen bli brukt som rigg- /anleggsområde, men banen skal reetableres
etter avsluttet veibygging. Nytt baneareal vil tilfredsstille 5-er fotball (alderssegment 6-11år,
banestørrelse 20x30m).
Teknisk bygg for Stabekklokket er flyttet til vestenden av friområdet ved Riiser Larsens vei. Bygget
er lagt delvis inn i terreng, med adkomst i forkant. Flytting av teknisk bygg lenger vestover, gjør at
bygget får en mer hensiktsmessig plassering midtveis mellom Stabekklokket og Kiletunnelen. Det
medfører kortest mulige føringsveier for kabler fra teknisk bygg til installasjonene i disse tunnelene,
noe som reduserer driftskostnader og fører til mindre komplekse el-installasjoner. E18-anlegget vil
også ha behov for en pumpestasjon. Denne stasjonen inkluderes i det tekniske bygget.

Teknisk bygg er delvis lagt innunder terreng.

Sykkel
De 1,5 m brede sykkelfeltene som er under bygging på begge sider av Prof. Kohts vei vestover, vil i
Tjernsmyr-planen bli videreført østover fra rundkjøring med Gamle Drammensvei. På grunn av

dårlig grunnforhold langs Tjernsmyr, vil Prof. Kohts vei vestover bli fundamentert på pæler som en
broløsning.
Som en del av E18-planen skal det anlegges hovedsykkelvei (4-4,5m bredde) fra Asker til Oslo. Med
hensyn til påkoblingsmuligheter og trafikksikkerhet for syklisten, men også for å integrere
sykkeltrasèen som en del av framtidig bybilde ved Lysaker er hovedsykkelveien flyttet til sørsiden av
E18. Flytting av sykkeltrasèen er koordinert med pågående planarbeid for Lysaker
kollektivknutepunkt.

Trasèen for hovedsykkelvei er flyttet til sørsiden av E18.

Gjeldende regulering for ny E18 legger til grunn at sykkelveien skal krysse E18 i bro sammen med
bussveien. I foreliggende forslag legges sykkelveien i sin helhet på sørsiden av E18. Sykkelveien
legges mellom E18 og Alexandragården, og følger støttemuren mot E18 videre østover. Over
Fornebukrysset går sykkelveien i bro og inn på terreng ved Fornebuveien. For å unngå kryss i plan
foreslås atkomstveien til næringsbyggene i Fornebuveien 1-13 lagt om slik at sykkelveien kan krysse
planskilt.

Sykkelvei i bro over Fornebukrysset. Fornebuveien legges om og sykkelveien krysser Fornebuveien planskilt.

På strekningen mellom Arnstein Arnebergs vei og Fornebuveien kommer foreslått sykkelveitrase i
inngrep med pågående planarbeid for området Oksenøyveien nord/Fornebuveien 35 («Teleplanplanen»).
Planlegging av sykkelveien videre østover langs Fornebuveien mot Lysaker sentrum gjøres i
reguleringsplan for Lysaker knutepunkt. Det legges til grunn en løsning der sykkelvei og gangvei

separeres på strekningen, mens fotgjengere og kjørende til boligene langs Fornebuveien deler
veiareal.
Dagens gang/sykkelvei (Fornebuveien) er en viktig forbindelse mellom Lysaker og Fornebu. I VPOR
Lysakerbyen er Fornebuveien definert som sentrumsstreng. I henhold til VPOR skal
sentrumsstrengen være en hovedforbindelse for fotgjengere som skal knytte Lysakerbyen sammen.
VPOR forutsetter at Fornebuveien (sentrumsstrengen) spiller en viktig rolle i å koble det nye
byutviklingsområdet som er under planlegging i planprogrammet for Oksenøyveien nord, med
resten av Lysakerbyen.
I planprogrammet for Oksenøyveien nord er sentrumsstrengen videreutviklet til en «urban akse»,
som skal være et samlende byrom og lokal møteplass for det nye utbyggingsområdet.
Byplangrepet som ligger til grunn for planprogrammet forutsetter også en ny støyskjermende
bebyggelse langs E18 mellom Arnstein Arnebergs vei og eksisterende næringsbebyggelse langs
Fornebuveien. Den støyskjermende bebyggelsen er viktig for å kunne transformere
bakenforliggende områder til et flerfunksjonelt område med boliger.

Utsnitt fra VPOR Lysakerbyen

Temakart arealbruk, planprogram for Oksenøyveien nord

Konsekvenser av planforslaget
Sammenlignet med gjeldende reguleringsplan, forventes optimalisering av planen for
Tjernsmyrområdet å gi et tryggere tilbud for kjørende, syklende og gående, og det forventes
reduksjon i antall ulykker på strekningen.
Hovedsykkelvei
En sammenhengende hovedsykkelvei langs sørsiden av E18 kan være med å gi økt trygghet og
generelt bedret fremkommelighet for syklistene. Tiltaket innebærer en mer direkte forbindelse
uten unødvendige omveier, høydeforskjeller, og med færre konfliktpunkter sammenlignet med
regulert løsning. Ny løsning vil kunne gi flere tilknytningspunkter til øvrige gang-/sykkelveier og til

annet veinett. Visse steder langs hovedsykkelveien, vil sykkelanlegget komme i nærføring til bygg,
noe som vil kreve estetiske tilpasninger.
Trasé for hovedsykkelvei kommer i inngrep med planavgrensningen for området Oksenøyveien nord
og Fornebuveien 35, der et forslag til planprogram lå ute til høring høsten 2018. Som nevnt foreslås
det i planprogrammet et plangrep som forutsetter en ny støyskjermende næringsbebyggelse mot
E18. Bebyggelsen er blant annet tenkt som en forlengelse av dagens lokk over Snarøyveien. Arealet
som i foreliggende planforslag er tenkt benyttet til å legge om Fornebuveien og etablere sykkelvei i
bro, er i planprogrammet for Oksenøyveien nord forutsatt benyttet til næringsbebyggelse. Denne
potensielle arealkonflikten tydeliggjør utfordringene ved å samordne hensyn til byutvikling med
planlegging av samferdselsanlegg, der planprosessene er på ulikt detaljeringsnivå.
Rådmannen innser at kryssløsning Fornebuveien x hovedsykkelvei og hvordan den forholder seg til
omkringliggende utbyggingsplaner ikke blir løst i detalj i denne planen. Til det er de
omkringliggende utbyggingsplanene kommet for kort og er for lite konkrete. Rådmannen mener
man i forbindelse med kommende reguleringsplaner bør vurdere alternative løsninger for
atkomstvei til Fornebuveien 1 - 13, hvordan hovedsykkelveien krysser denne atkomstveien, samt
utforming av næringsbebyggelse på begge sider av Fornebuveien.

Bussvei
Sammenlignet med regulert løsning, som viste et plankryss mellom bussvei og lokalvei, vil
planforslaget med en separat, sammenhengende bussvei gi mer forutsigbar fremkommelighet, ved
at bussene kan kjøre tilnærmet uten konflikter med annen trafikk. Samtidig vil den planskilte
løsningen medføre at Prof. Kohts vei vil måtte heves over tunnelportalen, noe som stiller krav om at
lengdesnitt på vei og utforming av sideterreng må skje på en landskapsmessig god måte.
Ny rundkjøring Prof. Kohts vei x Gamle Drammensvei skaper en mer trafikksikker situasjon for de
fleste brukere, samtidig som foreslått løsning har fått en bedre estetisk tilpasning i forhold til
omgivelsene. Gamle Drammensvei vil bli liggende lengre nord enn i dagens regulering. Dette vil
medfører et større inngrep inn i fjellet, som igjen vil forårsake at dagens bergskjæring vil bli mer
iøynefallende.

Ballbane
Den nye tilkomstveien for bussen medfører inngrep i eksisterende 7er ballbane ved Tjernsmyr.
Inngrepet kan medføre at banen blir mindre attraktiv da den reduseres i størrelse. Tilgjengelig areal
for ny ballbane blir 30 x 50 m inkl. sikkerhetssone. Ny dimensjonering tilfredsstiller 5-er fotball iht.
Norges Fotballforbunds anbefalte arealstørrelser.
Tjernsmyr
Dårlig grunnforhold gjør at deler av Prof. Kohts vei må anlegges på en pelet betongplate langs
Tjernsmyr. Fundamenteringsarbeidet vil kreve inngrep i myra under anleggsarbeidet. Den
opprinnelige tilstanden i myrområdet kan vanskelig reetableres etter et slikt inngrep, men området
skal i størst mulig grad tilbakeføres som naturområde etter anleggsslutt. Nytt planforslag utgjør
likevel mindre varig arealinngrep (5 daa) av naturlokaliteten i/langs Tjernsmyr, sammenlignet med
gjeldende regulering.
For å få en mer arealeffektiv løsning skulle veiforbindelsen mellom Vestre lenke og Prof. Kohts vei

legge til grunn en løsning der veiføringen rettes mer ut (jf. reguleringsvedtaket av 31.05 pkt. 4d).
Gjennom optimaliseringsarbeidet har det vært skissert ulike løsninger, men ingen av disse har vist
seg som bedre enn gjeldende regulering. På bakgrunn av dette foreslås at veiforbindelsen i
gjeldende regulering beholdes.

Støy
Den nye rundkjøringen ved Prof. Kohts vei x Gamle Drammensvei medfører at enkelte boliger langs
Fagerhøy terrasse vil få 2-7 dB høyere støynivå enn de har i dag. Likeså for ny kryssløsning langs
Prof. Kohts vei, at støyskjerm her ikke vil gi tilstrekkelig effekt. Statens vegvesen vil vurdere behov
for lokale støytiltak i forbindelse med byggeplanarbeidet.

Brydeskogen
Parkområdet Brydeskogen ligger på åskammen overfor Prof. Kohts vei. Som følge av at Gamle
Drammensvei blir lagt mer inn i terrenget, noe som igjen medfører at fjellskjæringen blir større, vil
stien ned fra Brydeskogen bli berørt. Stiadkomst til Brydeskogen vil få endret plassering, men skal
ivaretas og innpasses som en del av veianlegget.
Riiser Larsen vei
Riiser Larsens er i gjeldende reg.plan E18 angitt som anleggs-og riggområde, og dette formål gjentas
i den reviderte planen, men midlertidig anleggsgrense er utvidet frem til krysset med Prof. Kohts
vei. Dette gir adgang til å nytte Riiser Larsens vei som anleggsvei.
Under anleggsperioden kan store deler av trafikken gå som i dag, med mer eller mindre
veiomlegginger. Det vil vurderes i byggeplanfasen om Prof. Kohts vei midlertidig skal legges om på
sør- eller nordsiden av dagens vei. Prof. Kohts vei vil være åpen for trafikk på to kjørefelt på
strekningen øst for rundkjøringen under hele anleggsperioden. Prof. Kohts vei vil i en periode være
stengt for biltrafikk mellom Gamle Drammensvei og Philip Pedersens vei. Gamle Drammensvei vil
måtte stenges i en kort periode når rundkjøringen med Prof. Kohts vei skal bygges. Gang- og
sykkelveier vil i all hovedsak bli opprettholdt i anleggsperioden. Det vil bli etablert en midlertidig
gang- og sykkelbro over E18 i byggeperioden. Denne vil bli etablert før gangkulvert under E18 ved
Riiser Larsens vei - Oksenøyveien blir stengt.
Beboerne i området ved Riiser-Larsens vei får en særskilt belastning da anleggsdrift for
opparbeidelse av sykkelfelt langs Prof. Kohts vei pågår nå i perioden ca. 2018 – 2020 og anleggsdrift
for E18-prosjektet vil trolig starte opp om få år. Flere boliger i Riiser-Larsens vei nærmest E18 er
nylig ervervet av Statens vegvesen som anleggsområde for E18 utbyggingen. Det er svært krevende
med langvarig anleggsdrift av et slikt omfang nær et etablert boligområde. Det er satt i verk tiltak
for å minimere ulempene i størst mulig grad.
Statens vegvesen har imidlertid en intensjon om å begrense anleggstrafikken på boligveier. De
ønsker i utgangspunktet å anlegge direkteatkomster til hovedvei og nytte E18 i størst mulig grad for
massetransporten. De har ennå ikke utarbeidet detaljert plan. Anleggsplan som viser ruter for
massetransport skal forelegges Bærum kommune før anleggsstart .
Lysaker skolekrets ligger på begge sider av E18. Det vil opprettholdes en kryssing av E18 og
anleggsområdet på begge sider i hele anleggsperioden. Denne kryssingen ivaretas ved etablering av

den midlertidige gangbrua over E18 ved Oksenøyveien og gjennomgående gangforbindelser
gjennom anleggsområdene på begge sider av E18.
Alle kollektivruter er tenkt opprettholdt i hele anleggsperioden. Bussrutene i Gamle Drammensvei
og Prof. Kohts vei opprettholdes i byggeperioden. I en kort periode blir Gamle Drammensvei stengt.
Da må det informeres om alternative løsninger.
Tjernsmyrområdet er under transformering, og flere næringsbygg er under bygging.
Offentlig ettersyn og medvirkning
Planforslaget var til høring i perioden 21.12.18 – 10.02.19. Det ble informert om offentlig ettersyn
av endringer på reguleringsplan på Bærum kommunes og Statens vegvesen sine hjemmesider på
nettet, og berørte parter ble varslet via brev av 19.12.18. Det kom inn 20 høringssvar.
Bærum kommune og Statens vegvesen holdt åpent orienteringsmøte 14.01.19. Det er også blitt
avholdt avklaringsmøter med enkelte interne etater og berørte naboer av planen.
Oppsummering av merknadene til planforslaget ligger vedlagt, dok. 4430 002. Statens vegvesen har
kommentert merknadene. Rådmannen har gjort tilføyende kommentarer ved enkelte av
merknadene.
Rådmannens oppsummering av merknader
Hovedsykkelvei
Rådmannen registrerer at enkelte av høringssvarene uttrykker bekymring for valgt trasè for
hovedsykkelvei i Fornebuveien, sett i forhold til utbyggingsplaner for Oksenøyveien nord
(«Teleplan-planen») og foreslått «bystreng» jmfr. VPOR for Lysakerbyen.
Bærum kommune har målsetting om at flere av kommunens innbyggere skal benytte sykkel som
transportmiddel. Med foreslått planløsning legges det opp til sykkeltilbud på begge sider av E18;
hovedsykkelveien blir liggende sør for E18, mens det blir tilrettelagt for sykkelfelt langs Prof. Kohts
vei på nordsiden. Rådmannen ser at Statens vegvesen har gjort alternativvurderinger med hensyn til
innplassering av ny atkomstvei for næringsbebyggelsen i Fornebuveien 1-13, uten at det har ført
fram til en omforent kryssløsning mellom Fornebuveien x hovedsykkelvei. Det er flere pågående
planarbeider i området. Rådmannen vurderer det dithen at det ligger til tiltakshavere bak utvikling
av transformasjonsområdet Teleplan- Fornebuveien og se på muligheten til å tilpasse
hovedsykkelveien inn i disse utbyggingsplanene.
Tjernsmyr
Enkelte av merknadene uttrykker uro for påvirkning og arealbeslag rundt Tjernsmyr, men også
ønske om å gjenskape dette myrsjøområdet.
Rådmannen kjenner til at det for Tjernsmyr foreligger registreringer av naturtypen rik
kulturlandskapssjø som har verdibetegnelsen svært viktig/nasjonalt viktig (A). Når det gjelder
planendringen ved Tjernsmyr legger Rådmannen til grunn at dette myrområdet har vært forringet
med utbygging av omfattende veianlegg og næringsbygg gjennom en årrekke. Utbygging i området
har også hatt betydning for endringene i naturområdet. Foreliggende planendring berører en
mindre del av naturområdet Tjernsmyr enn det som lå til grunn i opprinnelig E18-plan, ca. 5000 m2
omreguleres fra veiformål til naturområde.
Rådmannen forstår ønsket om å tilbakeføre naturområdet til tidligere tilstand ved bl.a. å
gjenopprette tjernet i området. En eventuell restaurering av Tjernsmyrtjernet bør planlegges

grundig gjennom en egen restaureringsplan, slik at ikke eksisterende verdier blir skadelidende.
Rådmannen mener det vil være krevende å finne kostnadsbærere for et slikt tiltak, da området ikke
vil bli direkte berørt av anleggsdrift i denne omgang. Statens vegvesen vil kun tilbakeføre denne
planens riggområder til opprinnelig tilstand.
Riiser Larsens vei
Rådmannen har forståelse for den vanskelige situasjonen beboere i Riiser Larsens vei opplever. Det
er svært krevende å leve med den usikkerhet og endringer som en langvarig anleggsperiode påfører
nabolaget. Rådmannen ser også at beboerne i dette området får en særskilt belastning da
anleggsdrift for opparbeidelse av sykkelfelt langs Prof. Kohts vei pågår nå i perioden ca. 2018 –
2020.
Gjennom siste planprosess for E18 var det viktig prinsipp å få regulert inn gode grønne buffersoner
mot eksisterende bebyggelse. Syd for de resterende boligene i Riiser Larsens vei ble det i E18planen regulert et stort friområde på over 15 daa som buffer mot Vestre lenke/ny atkomstvei til
Fornebu. Dette grøntområdet framkom etter at kommunedelplanen for E18 var vedtatt. Tanken
var å organisere strukturene annerledes slik at man kunne samle alle «veiskråninger»/andre grønne
mellomrom med lav brukbarhet til en stor brukbar park for allmennheten. Dette var areal
tilsvarende allerede regulerte friområder i KDP E18. Avgrensing av disse grøntområdene må
imidlertid veies opp mot mange ulike hensyn. Tilsvarende var det ønskelig å samle næringstomter i
en bedre sammenheng. Næringsområde er regulert fra Riiser Larsens vei nr. 20 og vestover til
enden av dagens Eilev Dues vei. Næringsområdet skal detaljreguleres og landskapshensyn skal
ivaretas i en slik sammenheng.
Næringsområdet deles av en ny atkomstvei mellom rundkjøringen på Stabekklokket og Prof. Kohts
vei. Adkomstveiens utforming er et resultat av trafikale forhold knyttet til Stabekklokkets kobling
med veisystemet vestover, og medfører inngrep i kollen i øst. Kollen berøres også fordi midlertidig
omlagt E18 må legges mot nord pga. bygging av Stabekklokket.
Trafikksikkerhet
Det har kommet merknader knyttet til støy, belastende anleggsdrift og trafikksikkerhet i
anleggsperiodene med tanke på trygge gang- og sykkelforhold. Rådmannen legger til grunn at det
må etableres en god kommunikasjonsplattform for Lysaker skole og andre berørte skoler i
nærområdet til E18 anlegget.
Rådmannen deler synspunkt omkring viktigheten av trafikksikkerhet i anleggsperioden, og vil
oppfordre Statens vegvesen til å iverksette særskilte tiltak for å trygge skolebarns og andre gående
sin ferdsel i området, da spesielt gjennom anleggsperioden.
Grønne områder
Grønne pustehull for nærfriluftsliv/lek er viktige å ta vare på, også gjennom anleggsperioden.
Rådmannen mener at tilgjengeligheten til Brydeskogen må søkes opprettholdt, men periodevis må
brukere trolig akseptere endringer av tilkomsten av sikkerhetshensyn.
Ballbanen ved Tjernsmyr kan bli en avlastningsbane for de yngre, men Rådmannen vurderer det
dithen at det ikke er behov for å sette opp ballnett i første omgang, da banen trolig får en naturlig
terrengvoll – med en innfelt mur i det nordøstre hjørnet som kan ta av baller på avveie. Kommunen
vil gjøre en løpende vurdering.
Behov for endring av planmaterialet
Etter 1.gangsbehandling av planen er det foreslått noen mindre endringer av planmaterialet

innenfor rammene av Plan- og bygningsloven, følgende er;
· Revidert støynotat og illustrasjonsplan med reviderte støysonekart. Vedleggene var klare til
1.gangsbehandlingen, men grunnet tidspress ble det i stedet bestemt at de skulle vedlegges
2.gangsbehandlingen av planen.
· Endring av bestemmelse §9.1.9 Rystelser i anleggsfasen. Grenseverdier i NS 8142 skal legges til
grunn for sprengningsarbeider. Det refereres til feil NS - det skal være NS 8141.
· Tilføyelse i bestemmelse §3.1 BIA Idrettsanlegg (Tjernsmyr): Innenfor området skal det
innpasses en ballbane 30 x 50 meter inkl. sikkerhetssone.
· Plankartet er litt justert. Gangvegen som kommer opp fra under bussbrua og annen veggrunn
forskyves ca. 1 meter sørover fordi det i høringsutgaven var satt av for lite plass til
konstruksjoner som ligger mellom de to gangarealene.
· Planbeskrivelsen er blitt oppdatert, med følgende endringer siden høringsutgaven:
·
·
·
·
·
·

Ny forside (fjernet høringsutgave og rettet dato til april 2019)
Dato i forordet (april 2019)
Rettet til NS 8141 på side 46
Rettet en figurhenvisning nederst på side 51
Fjernet henvisning til 7er fotball i kapittel 4.3.1 og 5.12.
Tilføyd tekst angående 5er fotball på side 25

Rådmannens vurderinger
Rådmannen legger til grunn kommunestyrets vedtak 4c i forbindelse med reguleringsplan for E18,
der det ble gitt føringer for videre optimalisering av planen på enkelte områder, for å oppnå bedre
stedstilpasning og tilgjengelighet.
Rådmannen er positiv til at Statens vegvesen nå gjennom ulike pågående optimaliserings-prosesser
ønsker å forbedre flere av løsningene i vedtatt E18-plan. Rådmannen har tro på at dette kan gi
bedre løsninger for lokalmiljøet.
Sykkel
For å nå målene i kommunens sykkelstrategi er det viktig at flere sykler. Da må det legges bedre til
rette for alle typer syklister. Det skal også være enkelt å komme seg av/på hovedsykkelveien og
andre sykkelveier, samt til/fra Lysaker som knutepunkt for effektivt skifte av transportform.
Dimensjonering av løsninger må ta høyde for en mangedobling av både gående og syklende i
framtiden.
Når det gjelder å sikre den mest optimale og trafikksikre traséen for hovedsykkelvei, har rådmannen
koordinert planarbeidet for Tjernsmyr-planen med planarbeidet med Planprogram for Lysaker
kollektivknutepunkt. Rådmannen har vurdert tre ulike traséer:
1. Den regulerte løsningen i E18-planen med lang, «svevende» sykkelbro er vurdert å gi sikker kryssing av
Vollsveien for syklister, men alternativet er lite bymessig og visuelt uheldig for bybildet. Den lange broa
mangler tilkoblinger til det øvrige sykkel- og gatenettet, hvilket gjør det vanskelig å komme på og av
sykkelveien.
2. En løsning basert på at sykkeltraseen langs Prof. Kohts vei krysser Vollsveien i plan, slik som vist i
mulighetsstudiet for Lysaker knutepunkt. Løsningen gir en god integrasjon av sykkelen i bybildet og gir gode
koblinger til gatenettet på Lysaker. Vollsveien er fortsatt sterkt trafikkert, da veien også i framtiden vil være
en viktig lokalvei fra E18 og opp mot Jar. Løsningen vil føre at dagens farlige krysningspunkt mellom syklister
og biler i Vollsveien opprettholdes. Et tilleggsmoment er at ved eventuelle avvikssituasjoner i
Tjernsmyrtunnelen så vil deler av Vollsveien inngå som midlertidig busstrase, og følgelig får betydelig
busstrafikk.

3. En løsning basert på flytting av hovedsykkelveien til sør for E18, slik at sykkelveien følger Fornebuveien inn
mot Lysaker. Denne løsningen er vurdert til å være trafikksikker for syklister, samtidig som den gir enkel
påkobling til det øvrige sykkel- og gatenettet. I tillegg vil Prof. Kohts bygges ut med sykkelfelt på begge sider.

Ut fra en samlet vurdering, ser rådmannen at flytting av hovedsykkelveien til sørsiden av E18 (alt.3),
kommer bedre ut med hensyn til påkoblingsmuligheter og trafikksikkerhet for syklisten. Løsningen
bidrar til å integrere sykkeltraséen som en del av det framtidige bybildet ved Lysaker.

Oversiktskart som viser ny hovedsykkelvei med rød strek - med påkoblingsmuligheter til øvrige sykkelruter i området.

I «Veiledende plan for offentlig rom for Lysakerbyen» (VPOR) er Fornebuveien angitt som
sentrumsstreng. Store deler av foreslått hovedsykkelvei ligger innenfor VPOR Lysakerbyen.
Rådmannen er kjent med at det foreligger tanker om transformasjon for deler av
næringsbebyggelsen langs Fornebuveien 1-13. Rådmannen har vurdert det dithen at en
hovedsykkelvei på nordsiden, langs med E18 og dagens kontorbygg vil møte på høydeforskjeller og
trange innsmett mellom eks. bygg, noe som vil kreve lite bymessige ramper og andre
bygningsmessige tilpasninger. Foreslått sykkelløsning, ved at den legges i bakkant av
næringsbebyggelsen på bakkenivå langs Fornebuveien, har en fleksibilitet i seg. Ved en eventuell
fremtidig transformasjon av næringsområdet vil plassering og utforming av hovedsykkelvei,
atkomstvei og gangforbindelser måtte vurderes på nytt.
Hovedsykkelveien kommer også i inngrep med forslag til planprogram for Oksenøyveien nord og
Fornebuveien 35. Rådmannen mener det er behov for en nærmere vurdering av hvordan
sykkelveien kan bli en del av ønsket byutvikling, slik at intensjonene både i VPOR Lysakerbyen og i
planprogram for Oksenøyveien kan oppnås. Etter rådmannens vurdering vil det være viktig å vise
hvordan ny bebyggelse og samferdselsanlegg kan integreres i dette området.
Rådmannen innser at kryssløsning Fornebuveien x hovedsykkelvei og hvordan den forholder seg til
omkringliggende utbyggingsplaner ikke blir løst i denne planen. I det denne planen forholder seg til
eksisterende bebyggelse og gjeldende reguleringsplaner, mener rådmannen at det ligger til

tiltakshavere av transformasjonsområdet å eventuelt tilpasse hovedsykkelveien inn i deres planer.
Det trange tverrsnittet mellom E18 og Aleksandragården gjør at det kun blir tilrettelagt for sykkelvei
uten fortau på denne strekningen. På bakgrunn av dette ser rådmannen behov for at det sikres
trygge og trivelige gangveier for de gående i bakkant av eksisterende og eventuelt kommende
bebyggelse. Likeså at hovedsykkelveien blir tydelig skiltet, hvor det opplyses at gående henvises til
andre gangveier eller om forestående kryssing mellom gående/ syklende.
Langs Prof. Kohts vei hadde rådmannen ønsker om at sykkelfeltene skulle ha sykkelbredde på min.
1,8m, i stedet for 1,5m bredde. Rådmannen har også forespurt en bedre tilrettelagt sykkeltrasé
retning nord- sør, fra Gamle Drammenvei via rundkjøring Tjernsmyr og videre over bussbroa med
separat sykkelvei. Rådmannens forslag ville medført behov for breddeutvidelse av Prof. Kohts vei og
bussbroen, som igjen ville medført at hhv. betongplate og bruplate må utvides, noe som påfører
prosjektet ytterligere prosjektkostnader. Som følge av teknisk økonomiske hensyn mm. har
Vegvesenet avvist rådmannens forslag, og rådmannen har tatt dette til etterretning. Når det gjelder
selve trasévalget for sykkelrutene, anser rådmannen det likevel som positivt at det legges til rette
for sykkelanlegg både nord og sør for E18.
For syklistene som skal i retning nord – sør (f.eks. Bekkestua – Fornebu) ser rådmannen at det bør
sikres en mer sammenhengende sykkeltrasé. Rådmannen foreslår at kommunen bør utrede
hvorvidt snarveien mellom Gml. Drammensvei og Riiser Larsens vei kan utbedres som alternativ
hovedsykkelforbindelse, som igjen sikrer påkobling til gang- og sykkelnettet over det nye Stabekklokket.

Snarveien mellom Gamle Drammensvei og Riiser Larsens vei bør utbedres som alternativ gang- og sykkelvei.

Bussvei
Ny rundkjøring i krysset Gamle Drammensvei x Prof. Kohts vei vil forbedre trafikksikkerheten. En
heving av Prof. Kohts vei for å legge til rette for kryssløsning med ny den nye bussvei vil gi en
slankere løsning og redusere det totale inngrepet i naturområdet Tjernsmyr, selv om ballbanen kan
bli mindre attraktiv som følge av endret størrelse. Sykkeltilbudet i området styrkes ved at det nå blir
sykkeltilbud mot Lysaker på begge sider av E18.

Den nye trafikkløsningen vil innebære økt støynivå for enkelte beboere. Rådmannen vurderer
likevel at den samlede løsningen for Tjernsmyrområdet vil være bedre enn den regulerte løsningen.
Tjernsmyr
Den optimaliserte løsningen for Tjernsmyrområdet vil framstå som mer skånsom overfor
omgivelsene og landskap enn regulert løsning, bl.a. i forhold til Tjernsmyr og plassering av teknisk
bygg ved Stabekklokket. Ny beliggenhet for teknisk bygg vil gripe mindre inn i friområdet i forhold
til framtidig utnyttelse av området. Bygget er også gitt en bedre terrengtilpassing, ved at det er
delvis lagt inn i terrenget. Integrert i bygget vil det også anlegges pumpestasjon, slik at i stedet for
to bygg, etableres ett samlet teknisk bygg.
Områdene langs E18 vil være eksponert for mange gjennomreisende daglig, og i så måte være en
del av Bærums utstillingsvindu utad. Planforslaget er med på styrke oppunder kommuneplanens
arealdel, hvor Lysaker er avsatt som bysenter. For Rådmannen blir det viktig å se til at videre
utvikling av området Lagåsen – Tjernsmyr - Lysaker framstår som et gjennomtenkt Byport Vest, for å
bidra til fysiske og visuelt gode arealløsninger.
Ballbane
Dagens ballbane ved Tjernsmyr er dimensjonert for 7er fotball. Ny bussvei medfører inngrep og
redusert arealstørrelse for ballbanen. Tilgjengelig ballareal tilfredsstiller 5-er fotball iht. Norges
Fotballforbunds anbefalte arealstørrelser. Rådmannen ser at inngrepet kan medføre at banen blir
mindre attraktiv, men at ny ballbane likevel kan benyttes som bane for de mindre årsklassene.
Riiser-Larsens vei
Rådmannen er klar over den vanskelige situasjonen nabolagene i Riiser-Larsens vei opplever, i det
beboerne på strekningen har gjennomlevd mange år med usikkerhet, lange planprosesser,
endringer og nå også anleggsdrift.
Planleggingen av ny E18 har pågått i lang tid, først i form av en kommunedelplan (oppstart i 2010,
vedtatt i 2014) og deretter reguleringsplan (vedtatt i 2017). Denne reguleringsplanen kommer
dermed mot slutten av en planprosess som har vart i nærmere 10 år.
Reguleringsplan for ny E18 avklarer hovedtrekkene i hvordan veianlegget skal bygges. En særskilt
utfordring for nabolaget ved Riiser-Larsens vei er nærføring av midlertidig omlagt E18 under
anleggsperioden. Reguleringsplanen avklarer ikke alle detaljer rundt bygging og påfølgende
konsekvenser. Ytterligere kartlegging og tiltaksvurdering gjøres i forbindelse med
byggeplanleggingen.
Rådmannen ser at det pågående arbeidet med bygging av nye sykkelfelt i Prof. Kohts vei bidrar til at
den samlede belastningen på nabolaget blir svært stor. Rådmannen er glad for at Statens vegvesen
har vist vilje til å bruke ressurser på å redusere ulempene for beboerne, og viser til iverksatte tiltak
som vil kunne bedre situasjonen for nabolaget.

Behandlingen i møtet 19.06.2019 Kommunestyret
Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V
Det gis ikke tillatelse til bruk av Riiser Larsens vei som anleggsvei før bosituasjonen for de som bor i
veien er løst på en av følgende metoder: De resterende boliger tilbys innløst. Beboerne tilbys
midlertidig tilsvarende bolig et annet sted eller opphold annet sted i anleggsperioden.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Rådmannen bes følge opp overfor Statens Vegvesen tiltak som kan bedre naboer/beboernes
situasjon i Riiser Larsens vei under anleggsperioden, herunder vurdere utkjøp av leiligheter der
beboere er spesielt utsatt.

Votering:
Ole Andreas Lilloe-Olsens forslag fikk 8 stemmer (5V, 2SV, 1R) og falt.
Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble vedtatt mot 10 stemmer (4Frp, 3MDG, 2SV, 1R).
Kommunestyret-19.06.2019- 089/19:
Vedtak:
1. Forslag til endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes – Fornebu, planID 2014012, plankart dokument 4429 767, 442 8150, 4429 769, og
bestemmelser, dokument 4428 314, samt endring av reguleringsplan Fagerhøy terrasse
v/Fagerhøyveien planID 1996033, plankart dokument 4429 806 og endret bestemmelse
dokument 4248254, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Rådmannen bes følge opp overfor Statens Vegvesen tiltak som kan bedre naboer/beboernes
situasjon i Riiser Larsens vei under anleggsperioden, herunder vurdere utkjøp av leiligheter
der beboere er spesielt utsatt.
Behandlingen i møtet 12.06.2019 Formannskapet
Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V
Det skal innarbeides rekkefølgekrav om innløsning av alle boliger i Riiser-Larsens vei før det gis
tillatelse til anleggsvei.
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
Bærum Kommune gjenskaper Tjernsmyrtjernet.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Rådmannen bes fremlegge et notat i lys av brevet fra styreleder i Riiser-Larsens vei, jfr dokument 8 i
sak 134/19 Referatsaker, som omhandler kommunens mulighet for pålegg om riving/vedlikehold i
henhold til Plan- og bygningslovens § 31-3 og 31-5.
Votering:
Planutvalgt innstilling ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (Mdg, SV, Frp).
Lilloe-Olsens forslag oversendes rådmannen for vurdering innen kommunestyrets behandling.
Johannessens forslag følger saken.
Ordførers forslag oversendes rådmannen for vurdering innen kommunestyrets behandling.

Formannskapet-12.06.2019- 138/19:
Inntilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes – Fornebu, planID 2014012, plankart dokument 4429 767, 442 8150, 4429 769, og
bestemmelser, dokument 4428 314, samt endring av reguleringsplan Fagerhøy terrasse
v/Fagerhøyveien planID 1996033, plankart dokument 4429 806 og endret bestemmelse dokument
4248254, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet 06.06.2019 Planutvalget
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Planutvalget-06.06.2019- 086/19:
Inntilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes – Fornebu, planID 2014012, plankart dokument 4429 767, 442 8150, 4429 769, og
bestemmelser, dokument 4428 314, samt endring av reguleringsplan Fagerhøy terrasse
v/Fagerhøyveien planID 1996033, plankart dokument 4429 806 og endret bestemmelse dokument
4248254, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

