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FORORD 

Reguleringsplanen for Lysaker-Ramstadsletta legger opprinnelig til 
grunn at hele anlegget mellom Lysaker og Ramstadsletta skulle 
bygges ut i en samlet etappe. «Revidert avtale Oslopakke 3 for 
2017-2036 datert 5.juni 2016 innebærer at 1. etappe av E18-
utbyggingen skal omfatte Lysaker-Strand med mål om byggestart 
2018/2019. Reguleringsplanen som skal vedtas legger dette til 
grunn, men gjør det mulig å bygge ut Strand-Ramstadsletta i neste 
etappe. 

Dette notatet beskriver noen endringer som kan være aktuelle å 
foreta før bygging av de enkelte etappene. Disse endringene krever 
detaljreguleringsplaner for de berørte områdene. 

 

 

Statens vegvesen Region øst 

 
Oslo, mars 2017 
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1 INNLEDNING 

 Bakgrunn 

Forslaget til reguleringsplan for ny E18 mellom Lysaker og 
Ramstadsletta har ligget ute til høring høsten 2016. I tillegg har 
løsningene knyttet til etappe 1 vært lagt ut til høring fram til 20. 
februar 2017. 

I høringsperiodene har det kommet en rekke kommentarer til 
forslaget. Statens vegvesen har sammen med Bærum kommune 
sett at den kan være aktuelt å vurdere noen ytterligere endringer 
av løsningene som ligger i den reguleringsplanen som er foreslått 
vedtatt. Disse endringene krever egne detaljreguleringsplaner for 
hvert av de berørte områdene. 

 Aktuelle endringer 

I dette notatet tar en for seg hvilke endringer som det kan bli 
aktuelt å foreta. For hver av endringene er det laget en kortfattet 
beskrivelse av hva endringene er tenkt å være. 

De endringer som er omfattet av notatet, er følgende: 

1. Endringer knyttet til Lysaker kollektivknutepunkt 
2. Endret kryssløsning mellom Prof. Kohts vei og bussvegen 

samt endret portalløsning for vestre portal for 
busstunnelen på Lysaker

 
3. Endret vegforbindelse mellom Vestre Lenke og Prof. Kohts 

vei 

Hver av disse mulige endringene er vist i figuren nedenfor og er 
nærmere omtalt i neste kapitel. 
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2 BESKRIVELSE AV DE AKTUELLE 
ENDRINGENE 

 Egen reguleringsplan for Lysaker 
kollektivknutepunkt 

En oversikt over reguleringsplanen for Lysaker-Ramstadsletta er 
vist i figuren nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

Lysaker kollektivknutepunkt er gjenstand for en egen 
reguleringsplan. Planområdet for denne planen overlapper 
reguleringsplanen for Lysaker-Ramstadsletta på og nær Lysaker. 
Hele planområdet for Lysaker kollektivknutepunkt er vist på 
figuren under slik utkastet til planprogram var 3. mars 2017. 

 

Når det gjelder formålet med planen, vises det til forslaget til 
planprogram for planen.  
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 Endret kryssløsning mellom Prof. Kohts vei 
og bussvegen samt endret portalløsning for 
vestre portal for busstunnelen på Lysaker 

I forslaget til reguleringsplan er krysset mellom bussvegen og 
Prof.Kohts vei utformet som vist på skissen under. Dette er et 
kryss i plan med rundkjøring. 

 

Her krysser biltrafikken på Prof. Kohts vei bussene i plan. Busser 
som kommer ned Gamle Drammensvei fra Stabekk kan komme 
inn på bussvegen via rundkjøringen. Gående og syklende langs 
Prof. Kohts vei kan krysse planskilt under bussvegen på sørsiden 
og planskilt i bru over bussvegen på nordsiden. Avstanden fra 
portalåpningen til krysser er noe kortere enn man kunne ønske 
seg. 

Det vil bli vurdert en ny løsning av dette krysset hvor Prof. Kohts 
vei vil krysse planskilt over bussvegen. En skisse av dette er vist 
ved siden av. 

I denne løsningen går altså Prof. Kohts vei planskilt over 
bussvegen. Dette gjelder også gående og syklende langs vegen. 
Vegen må heves ca. 5 meter lokalt, mens bussvegen senkes ca. 

1 meter for å få til dette. Busser som kommer ned Gamle 
Drammensvei fra Stabekk kan komme inn på bussvegen via den 
korte veglenken som er vist på figuren. ‘ 

Det må arbeides videre med å skape gode forbindelser for 
gående og syklende gjennom kryssområdet og å gi god 
forbindelse mot de nye byggene langs Philip Pedersen vei. 

Ett tema i videre utredninger vil være støyforhold og støytiltak for 
de nærliggende boligene. Et annet tema vil være virkningen i 
forhold til arealbruk på for eksempel Lysakermyra og på 
ballplassene. 

Endringen blir eventuelt gjenstand for en egen reguleringsplan 
som bør vedtas helst i mars 2018 for at planlagt byggestart kan 
opprettholdes. 
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 Endret tverrforbindelse mellom Vestre 
Lenke og Prof. Kohts vei 

I forslaget til reguleringsplan er tverrforbindelsen mellom Vestre 
Lenke og Prof. Kohts vei utformet som vist på skissen under. Her 
ligger Riiser Larsens vei som i dag, og den nye tverrforbindelsen 
er koblet til Prof. Kohts vei vest for Kiwibygget. 

 

Endringen som ønskes vurdert, er vist på skissen under. Her er 
den nye tverrforbindelsen er koblet til Prof. Kohts vei øst for 
Kiwibygget. Riiser Larsens vei kan da kobles direkte til denne 
tverrforbindelsen ved at det legges ut en fylling for denne vegen.  

I denne planen må også innarbeides teknisk bygg for 
Stabekklokket som ønskes flyttet fra Stabekklokkets østre ende til 
vestre side av grøntområdet. Bygget vil da få en gunstig 
beliggenhet omtrent midt på Stabekklokket og på grensen mot et 
næringsareal. 

Ett tema i videre utredninger vil være støyforhold og støytiltak for 
de nærliggende boligene. Et annet tema vil være virkningen i 
forhold til arealbruk. Dessuten må forholdene for de nærmeste 
boligene også vurderes nøye. 

 

 

Endringen blir eventuelt gjenstand for en egen reguleringsplan 
som bør vedtas helst i mars 2018 for at planlagt byggestart kan 
opprettholdes. 

 

 


