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Bærum kommune - Reguleringsplan - Tjernsmyrområdet - Del av lokalveinett - Uttalelse til 
mindre endring 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 19.12.2018 av mindre endring av reguleringsplan til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Formålet med planen er å foreta en mindre endring for å tilrettelegge for 
tilpasninger/optimalisering av gjeldende reguleringsplan for E18.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, godkjente den 8. september 2017 
områdereguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes 
utarbeidet av Statens vegvesen Region øst.  
I etterkant av vedtaket har Statens vegvesen Region øst bearbeidet deler av planen. Denne 
optimaliseringen har medført behov for omregulering på deler av strekningen. Hovedveiløpet blir ikke 
endret. Endringene kommer som en oppfølger av Kommunestyrets 4c-vedtak, hvor det står nevnt behov 
for bedre stedstilpasninger av deler av lokalveinettet, bl.a kryssløsningen bussvei * Prof. Kohts og 
bussholdeplassen ved Michelets vei, men også generelt bedre tilgjengelighet for myke trafikanter.  
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. 
 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 27.11.2017 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for 
området, og har følgende merknader til planforslaget:  
 
Gang- og sykkelvei 
Fylkesrådmannen er svært positiv til at det gjøres endringer for å gi et tryggere og mer tilgjengelig 
tilbud for myke trafikanter. En optimalisering av løsningene for sykkel og gange, vil bygge opp 
under og bidra til å nå målene i den regionale planen for areal og transport, samt kommunens 
forslag til ny sykkelstrategi. Fylkesrådmannen er enig i administrasjonens vurdering, at det må ses 
på løsninger som passer alle målgrupper, også de minste i trafikken.  
 
Deler av hovedsykkelveien ligger innenfor VPOR Lysakerbyen, samt Oksenøyveien nord og 
Fornebuveien 35.  Parallelt pågående reguleringsarbeid i E18-korridoren bør ses i sammenheng for 
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å sikre trafikksikker utforming og tilstrekkelig avsetning av arealer for et større sammenhengende 
sykkelveinett og utbredt kollektivfelt gjennom Lysaker kollektivknutepunkt. 
 
 
Nyere tids kulturminner 
Fylkesrådmannen har ingen merknader til planendringen. For øvrig vises det til tidligere uttalelse 
til varsel.  
 
Automatisk fredete kulturminner 
Området har tidligere blitt vurdert med hensyn til automatisk fredete kulturminner, bl.a. i 
forbindelse med Reguleringsplan E18 Lysaker – Ramstad (2015). Det er ikke registrert automatisk 
fredete kulturminner innenfor planen og sannsynligheten for å påtreffe uregistrerte vurderes som 
lite sannsynlig. 
 
Fylkesrådmannen gjør imidlertid oppmerksom på at alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, 
også slike som ikke er registrert. Dersom man støter på et automatisk fredet kulturminne, skal 
anleggsarbeidet straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 
fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Samferdsel  
For forhold som gjelder fylkesvei, viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Benedicte Søgnen Bendiksen   Malin Trømborg 
rådgiver plan    rådgiver arkeologi  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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