
 
 

 



 
 

FORORD 

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.  

Foreliggende planforslag omhandler områder langs E18 mellom Stabekklokket og 
Fornebukrysset. Planen omfatter hovedsykkelveg, området rundt bussbrua nord for 
E18 med portal for Tjernsmyrtunnelen og nye kryssløsninger i Prof. Kohts vei. 
Endringene er utviklet gjennom samarbeid mellom Bærum kommune, Statens 
vegvesen og konsulentgruppen. 

Planforslaget utløser ikke krav om ny konsekvensutredning. Planens virkninger er 
beskrevet i planbeskrivelsen og i temanotater. Det er også utarbeidet en 
illustrasjonsplan (tegninger og illustrasjoner) som følger planforslaget. 

Planforslaget er utarbeidet i regi av Statens vegvesen Region øst med Grete Tvedt 
som prosjektleder. 

En konsulentgruppe med Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen AS som hovedkonsulent har 
bistått Statens vegvesen Region øst. Per Meaas er oppdragsansvarlig for 
konsulentgruppen. Følgende underkonsulenter har deltatt: ViaNova Plan- og 
Trafikk AS, Geovita AS, Norges Geotekniske Institutt, Electronova AS, Grindaker 
AS, Asplan Viak AS, Plan Arkitekter AS, LPO Arkitekter AS, Brekke & Strand 
Akustikk AS, Safetec Nordic AS, Ingenia AS og NILU. 

Statens vegvesen Region øst 
Oslo, april 2019 
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1 INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, godkjente den 8. september 
2017 områdereguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med 
tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes utarbeidet av Statens vegvesen Region øst.  

Kommunestyrets vedtak 31. mai 2017 (sak 060/17) pkt. 4c har gitt føringer som 
danner grunnlag for optimaliseringen i foreliggende planforslag:  

4. 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, sykkelveier på overflaten skal 
følgende vektlegges: 

c. 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. 

Reguleringsplan for Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett erstatter deler av 
reguleringsplan for E18 Vestkorridoren Lysaker – Ramstadsletta på strekningen 
mellom Stabekklokket og Fornebukrysset.   

1.2. Formålet med planen 

Planens hovedgrep er å: 

• Redusere arealinngrepet i Tjernsmyr og oppnå bedre stedstilpassende 
løsninger for Prof. Kohts vei, bussvegen og hovedsykkelvegen.  

• Legge bedre til rette for syklister ved å flytte hovedsykkelvegen til sør for 
E18 i tillegg til å tilrettelegge for sykkelfelt langs Prof. Kohts vei.  

• Øke trafikksikkerheten ved planskilt kryss mellom bussvegen og Prof. 
Kohts vei og nytt kryss mellom Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei. 
Dette medfører at Prof. Kohts vei rettes ut og heves slik at portalområdet 
for Tjernsmyrtunnelen vil ligge under Prof. Kohts vei. 

• Justere traséen for Tjernsmyrtunnelen som følge av endret plassering av 
tunnelportal på Lysaker (inngår i pågående reguleringsplan for Lysaker 

kollektivknutepunkt). Østre del av Tjernsmyrtunnelen reguleres med en 
bredere trasé som både tilpasser seg gjeldende reguleringsplan for E18 
Lysaker-Ramstadsletta og grensesnittet mot pågående planarbeid for 
Lysaker kollektivknutepunkt.  

• Flytte teknisk bygg på Stabekklokket lenger vest slik at det får en mer 
hensiktsmessig plassering. 

 
Det forventes at en gjennomføring av dette planforslaget vil gi en økning i antall 
myke trafikanter, og i så måte bygge opp om kommunens målsetting om økt 
sykkelandel. En sammenhengende hovedsykkelveg langs hele strekningen med en 
ensartet standard og planskilte kryss, gir økt trygghet og bedret fremkommelighet 
for syklistene. Tiltaket innebærer en mer direkte forbindelse uten unødvendige 
omveger, høydeforskjeller, og med færre konfliktpunkter i forhold til dagens 
situasjon. Samtidig etableres det mange tilknytningspunkter til øvrige gang-
/sykkelveger og til annet vegnett. 
 
Planforslaget vil også gi en bedre løsning for bussen. En separat, sammenhengende 
bussveg vil gi mer forutsigbar fremkommelighet ved at bussene kan kjøre 
tilnærmet uten konflikter med annen trafikk. Planforslaget vil også åpne for bedre 
bussbetjening av Fornebu. Tilgjengeligheten til busstilbudet vil bli vesentlig bedre 
enn i dag, og oppholdskvaliteten på holdeplasser økes ved at holdeplassene skilles 
fra trafikken på E18. Bussvegen legger også forholdene til rette for utvikling av et 
kompakt og effektivt kollektivknutepunkt på Lysaker slik som foreslått i 
Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU 
Oslo-Navet).  
 
Planforslaget vil gi et tryggere tilbud for kjørende, syklende og gående, og det 
forventes en vesentlig reduksjon i antall ulykker på strekningen. Differensiering av 
trafikantgrupper har betydning for ulykkesrisiko og fremkommelighet. 
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1.3. Endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan 

Planforslaget innebærer i hovedtrekk følgende endringer i forhold til gjeldende 
reguleringsplan:  

1. Redusert permanent arealbeslag i Tjernsmyr. Området som i gjeldende 
reguleringsplan er avsatt til annen veggrunn omreguleres til naturområde.  

2. Endret utforming for Prof. Kohts vei. Planforslaget regulerer 2-sidig sykkelfelt 
og fortau på nordsiden av vegen. 

3. Utvidelse av planområdet og midlertidig anleggsområde for å ha muligheten til 
å kunne bygge midlertidig omlagt veg nord for Prof. Kohts vei. Dette vil 
vurderes nærmere i optimaliseringsfasen. 

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 for gammel tunnelportal reguleres til 
opprinnelig formål (bolig) ved en mindre endring av reguleringsplan for 
Fagerhøy terrasse/Fagerhøyveien, planID 1996033.  

5. Ny kryssløsning mellom Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei med 
forbindelse til bussvegen. 

6. Utvidelse av planområdet langs Gamle Drammensvei. Regulering av 
samferdselsformål og midlertidig anleggsområde som følge av ny kryssløsning 
(pkt. 5). 

7. Arealreduksjon av ballbanen ved Tjernsmyr.  
8. Justering av trasé for gang-/sykkelveg 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 hovedsykkelvegen mellom Michelets vei og Oksenøyveien legges 
på nordsiden av hovedsykkelvegen for å gi bedre kontakt til Oksenøyveien 
bussholdeplass og gang- og sykkelveg langs bussbrua.  

12. Endret utforming av bussveg og gang-/sykkelvegsystem ved Oksenøyveien. 
Regulert pårampe til E18 i gjeldende reguleringsplan utgår.  

13. Gang- og sykkelveg over E18 istedenfor hovedsykkelveg med fortau. 
14. Hovedsykkelveg på sørsiden av E18 istedenfor den gjeldende regulerte 

løsningen over E18 og langs Prof. Kohts vei.  
15. Utvidelse av midlertidig anleggsområde for å kunne bygge hovedsykkelveg 

samt omlegging av VA-trasé. 
16. Utvidelse av planområdet mot øst. Ny kryssutforming og omlegging av 

Fornebuveien slik at hovedsykkelvegen kan krysse Fornebuveien planskilt og 
videreføres østover til Lysaker. Fjerning av regulert sykkelbru fra 
Fornebuveien til Prof. Kohts vei innenfor planområdet.  
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Figur 1: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta. Forslag til hovedendringer er markert på kartet.   
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1.4. Informasjon og medvirkning 

Varsel om planoppstart ble kunngjort i Aftenposten den 18.10.2017. Det ble 
informert om oppstart av planarbeid på Bærum kommunes og Statens vegvesens 
hjemmesider på nettet. Berørte grunneiere ble varslet med brev 16.10.2017. 

I varslingsperioden har det vært avholdt åpent informasjonsmøte for blant annet 
berørte grunneiere, organisasjoner og vel. Møtet ble avholdt hos Mustad Eiendom 
den 31. oktober 2017.  

Frist for å komme med innspill var 27. november 2017. Det kom inn 9 merknader 
til varslet oppstart av planarbeidet. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i 
vedlegg til planforslaget «PML-131 Høringsuttalelser ved varsel om oppstart av 
planarbeid». 

Etter høringsperioden for varsel om oppstart av planarbeid, har videre arbeid med 
løsningsutviklingen medført behov for en utvidelse av planområdet. Berørte 
grunneiere ble varslet med eget brev 11. desember 2017 og 28. juni 2018. Det kom 
ikke inn merknader til varsel om utvidet planområde. 

2 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 (NTP) 
Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. NTP 
legger vekt på at veksten i persontrafikk skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange. Nullvekstmålet for personbiltrafikken i byområdene ligger til grunn. 
E18 gjennom Vestkorridoren er i NTP for perioden 2018-2029 prioritert for 
oppstart av utbygging på strekningen Lysaker – Ramstadsletta.  

2.1. Rikspolitiske og statlige bestemmelser og retningslinjer  

Nedenfor gis en sammenfatning av de mest relevante retningslinjene for 
planforslaget. Listen er ikke uttømmende. 

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 

bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å 
sikre god steds- og byutvikling.  
 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 1.7.2009 (Miljøverndepartementet 2009). 
Lovtekstens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og 
vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 
trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
Naturmangfoldlovens formål innenfor artsforvaltning er dermed å hindre at arter 
og naturtyper forsvinner fra Norge gjennom å sikre de mest truede artene og 
naturtypene juridisk vern. Naturmangfoldloven omfatter alle sektorer som fatter 
beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven regulerer forvaltning av arter 
(med spesiell vekt på truede arter), områdevern/verneområder, fremmede arter 
samt prioriterte arter og prioriterte naturtyper. 

Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse, stimulere og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Dette gjelder blant annet 
å planlegge for redusert transportbehov. 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering 
som forebygger støyproblemer. 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i 
kommunenes arealplanlegging. Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge 
helseeffekter av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 
Mål for planen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig 
region i Europa, at utbyggingsmønsteret skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. I tillegg skal 
klimautslippene halveres innen 2030. Det er en målsetning at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gang- og sykkel. 
Det vil bidra til å opprettholde tilgjengeligheten og mobilitet også for dem som har 
behov for å bruke bil. Planen omtaler også utvikling/fortetting innenfor bybåndet i 
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vest, der blant annet Høvik og Stabekk og Lysaker nevnes som områder hvor det 
ønskes videre knutepunktutvikling. 

Samordnet areal- og transportstrategi for Oslo-regionen, revidert versjon 2016  
I 2008 vedtok Osloregionen en samordnet areal- og transportstrategi for utvikling i 
regionen, med konsentrert vekst i byer og tettsteder og effektive transport-
løsninger. Strategien er grunnlag både for planlegging internt i regionen og for 
Osloregionens innspill til nasjonale samferdselsprioriteringer. Den reviderte 
versjonen av strategien har forsterket målene fra 2008 med et nytt delmål om 
klima: «Det nasjonale klimamålet har som utgangspunkt i FNs klimamål om å 
unngå global oppvarming større enn to grader. Dette krever en rask nedtrapping av 
de menneskeskapte kildene mot et globalt null-nivå i år 2050. Norge har sluttet seg 
til EUs mål om 40 prosent reduksjon av de europeiske utslippene innen år 2030».  

2.2. Kommunale planer og mål 

Kommuneplan for Bærum kommune 2017-2035 
Kommuneplan for Bærum vektlegger at Bærum må bygge på en utbyggingsstrategi 
som er bærekraftig for miljø, klima og økonomi. Kommuneplanens arealdel følger 
opp vedtatt arealstrategi ved at det legges til rette for ny boligbygging ved 
fortetting i hovedutbyggingsretningene og i områder ved sentre og 
kollektivknutepunkter langs banetraséene. Lysakerområdet og Fornebu er prioritert 
først i utbyggingsrekkefølgen av områder, og er avmerket som senterområde i 
plankartet og definert som bysenter i bestemmelsene, omkranset av næringsformål. 
«Teleplanområdet» binder Fornebu sammen med Lysaker.  
 
Det forventes en betydelig befolkningsvekst (ca. 30 %) i Osloregionen frem til 
2030, hvilket gir tilsvarende økt transportbehov. Det er en overordnet målsetting at 
veksten i persontransporten skal skje med kollektive transportmidler, sykkel og 
gange. Dette stiller store krav til utbygging av kollektivsystemet og 
sykkelvegnettet, samtidig som det er nødvendig med virkemidler for å begrense 
biltrafikken. 
 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2010-2020  
Planens hovedmål er bevaring av kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige 
verdier som et ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Planen skal 
gjenspeile særpreget og mangfoldet ved Bærums kulturminner, kulturmiljøer og 
lokalområdenes identitet. 

Energi- og klimaplanen for Bærum 2013-2017  
Energi- og klimaplanen tar sikte på å redusere energibruk og klimagassutslipp fra 
kommunens egen drift. Planen inneholder også tiltak for å legge til rette for 
reduksjon av energibruk og klimagassutslipp i samarbeid med andre lokale 
samarbeidspartnere. 

Et overordnet mål er at veksten i persontrafikken skal tas med kollektive 
transportmidler samt økt gange og sykkelbruk. Dette stiller store krav både til en 
bevisst arealpolitikk og til utbygging av kollektivtrafikken. 

Bymiljøavtale for Oslo og Akershus (2017-2023) 
Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens 
vegvesen har inngått en bymiljøavtale som skal gjelde for 2017–2023. 
Bymiljøavtalen legger til grunn at Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus (2015) skal være førende for den kommunale arealplanleggingen og -
forvaltningen. 
Prosjektene og tiltakene i avtalen skal bidra til at veksten i persontransporten skal 
tas med kollektiv, sykling og gåing. Det skal utvikles et helhetlig, attraktivt 
kollektivsystem med vekt på knutepunkts- og tettstedsutvikling. 

Handlingsplan sykkel 2018- 2021  
Vedtatt av Bærum kommune, MIK-utvalg 14. desember 2017. 
Handlingsplanen oppgir følgende ambisjon for sykkelveinettet;  

Det er attraktivt å sykle for alle i Bærum. Hovedmålene er å øke sykkelandelen fra 
dagens nivå på 3 % til 7 % innen 2020 og 20 % innen 2030. 

Handlingsplanen inneholder en tiltaksliste hvor blant annet tosidig sykkelfelt og 
fortau langs Prof. Koths vei er oppgitt.  

Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Bærum kommune 2015-18 – vedtatt 
10.desember 2014 
Planen inneholder fakta om befolkingens aktivitet og deltakelse i friluftslivet, og 
inneholder flere konkrete og målbare målsettinger om en aktiv hverdag for 
befolkningen i Bærum. 
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2.2.1. Kommuneplan for Bærum 2017-2035

  

Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Bærum kommune. Utsnittet viser planområdets avgrensning med sort stiplet strek i gjeldende kommuneplan.  
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2.2.2. Gjeldende reguleringsplaner 

  
Figur 3:Gjeldende reguleringsplaner i og utenfor planområdet. Planområdet er angitt med sort stiplet strek.   
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2.2.3. Gjeldende reguleringsplaner som berøres av tiltaket 

 
Figur 4: Oversiktskart som viser planID for berørte reguleringsplaner. 
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Følgende gjeldende reguleringsplaner berøres av tiltaket: 

PlanID: 2014012 - E18- korridoren Lysaker – Ramstadsletta med 
tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu. Områderegulering for E18 mellom Lysaker 
og Ramstadsletta, ny forbindelse til Fornebu (Vestre lenke) og tverrforbindelse 
mellom Strand og Gjønnes. 

PlanID: 1936062 - Reguleringsplan for Fornebo. Ikrafttredelsesdato: 17.01.1940. 
Planen regulerer park og har utformingsbestemmelser for bebyggelse. 

PlanID: 1948113 - Reguleringsplan for Fagerhøyveien. Ikrafttredelsesdato: 
07.01.1949. 
Planen regulerer trasé for Fagerhøyveien fra Nordraaks vei. 
 
PlanID: 1953151 - Reguleringsplan for Holtet, Østre del. Ikrafttredelsesdato: 
05.05.1954.  
Planen regulerer boligbebyggelse og grønnstruktur for Holtet på begge sider av 
Michelets vei. 

PlanID: 1968082 - Reguleringsplan for Lysakerkrysset m/omgivelser. 
Ikrafttredelsesdato: 13.11.1978. 
Planen regulerer Lysakerkrysset og tilgrensende trafikkareal. 
 
PlanID: 1976005 - Reguleringsplan for Granfos brug ltd, 40/97, 40/73, Solliv. 11. 
Ikrafttredelsesdato: 26.01.1979.  
Planen regulerer eiendommer i Bjørnekroken til konsentrert småhusbebyggelse, 
lekeareal og felles avkjørsel. 

PlanID: 1979040 - Reguleringsplan for Lilløyveien 1,4,6,8/Skogsvingen 9,11. 
Ikrafttredelsesdato: 07.01.1981. 
Planen regulerer byggeområde for boligbebyggelse, kontorblokker, felles adkomst 
og trafikkområde for vei.  
 

PlanID: 1982003 - Reguleringsplan for Drammensveien/Fr Nansens vei. 
Ikrafttredelsesdato: 26.06.1984.  
Planen regulerer området mellom Drammensveien og Fridtjof Nansens vei. 
Området reguleres til byggeområde for villamessig boligbebyggelse og 
kontorbebyggelse samt fellesarealer og trafikkområder. 

PlanID: 1982025 - Reguleringsplan for området mellom E18 og Snarøyveiens nye 
og gamle trasé. Ikrafttredelsesdato: 11.09.1984. 
Planen regulerer åpen boligbebyggelse mot Snarøyveien og kontor og erverv mot 
Fornebuveien. 
 
PlanID: 1984012 - Reguleringsplan for Transportsentralen, Drammensveien 339. 
Ikrafttredelsesdato: 12.08.1986. 
Planen regulerer kontor og parkeringsanlegg. 

PlanID: 1984014 - Reguleringsplan for Luftfartsverket (/Lysaker-Snarøya 
Menighet). Ikrafttredelsesdato: 27.06.1986. 
Planen regulerer byggeområder for boliger, offentlig bebyggelse, allmennyttige 
formål og trafikkområder samt kommunaltekniske anlegg. 
 
PlanID: 1986019 - Granfosslinjen mellom E18 og Granfoss. Ikrafttredelsesdato 
17.06.1987. Ikrafttredelsesdato: 17.06.1987. 
Planen regulerer Granfosslinjen og deler av Fornebukrysset til offentlige 
trafikkområder, samt kontorbebyggelse nord for Fornebukrysset. 

PlanID: 1988007 - Reguleringsplan for Alexandra, Gnr. 41, Bnr. 247. 
Ikrafttredelsesdato: 30.08.1989. 
Planen regulerer bolig og kombinerte formål bolig/kontor samt kontor og hotell 
langs Drammensveien. 

PlanID: 1988035 - Reguleringsplan for Fornebuveien 7a, 7b, 9, 11 og 13. 
Ikrafttredelsesdato: 09.12.1988. 
Planen regulerer området mellom Drammensveien og Fornebuveien til 
kontorbebyggelse. 
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PlanID: 1993041- Bebyggelsesplan for Solliveien 5. Ikrafttredelsesdato: 
28.03.1995. 
Planen regulerer seks eiendommer i Solliveien til frittliggende småhusbebyggelse. 

PlanID: 1996032 - Reguleringsplan for Tjernsmyrområdet. Ikrafttredelsesdato: 
28.10.1998. 
Planen regulerer Tjernsmyr til spesialområdet for naturvern og tilgrensende 
område mellom Prof. Kohts vei og Philip Pedersens vei til park, turvei, lekeplass, 
idrett og til byggeområde for hotell/kontor/industri, industri/kontor samt 
trafikkområder. 

PlanID: 1996033 - Reguleringsplan for Fagerhøy terrasse / Fagerhøyveien. 
Ikrafttredelsesdato: 07.10.1998. 
Planen omfatter arealer regulert til offentlig bygg – barnehage, park og 
frittliggende småhusbebyggelse. 

PlanID: 1997006 - Reguleringsplan for området Lagåsen. 
Ikrafttredelsesdato: 25.09.2002 
Planen regulerer frittliggende boligbebyggelse og spesialområde bevaring. 

PlanID: 2001011 - Reguleringsplan for Arnstein Arnebergs vei 28.  
Ikrafttredelsesdato: 04.06.2003. 
Planen regulerer kontorbygg langs Drammensveien med felles avkjøring fra 
Arnstein Arnebergs vei. 
 
PlanID: 2002032 - Magnus Poulssons vei med omgivelser. Ikrafttredelsesdato: 
25.04.2007. 
Planen regulerer bolig- og næringsområder med krav om bebyggelsesplan for de 
enkelte feltene. 
 
PlanID: 2012020 - Reguleringsplan for Professor Kohts vei mellom Markalléen 
og Gamle Drammensvei. Ikrafttredelsesdato: 28.01.2015. 
Planen regulerer sykkelfelt på begge sider av Prof. Kohts vei mellom Markalléen 
og Gamle Drammensvei. 
 

PlanID: 2010009 – Områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker. 
Ikrafttredelsesdato: 17.06.2015. Planen regulerer trasé for sporveg/forstadsbane 
under bakken og hensynssone på bakkenivå. 
 
PlanID: 1986019 – Reguleringsplan for Granfosslinjen. Ikrafttredelsesdato: 
17.06.1987. Planen regulerer kjøreveg under bakken.  
 
PlanID: 2003037 – Reguleringsplan for Fornebubanen. Ikrafttredelsesdato: 
06.04.2005. Planen regulerer trasé for sporveg/forstadsbane under bakken. 
Områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker, planID 2010009, har 
overtatt for denne reguleringsplanen.  
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2.2.4. Pågående planarbeid  

KVU Oslo-Navet 
Konseptvalgutredningen er et felles oppdrag fra Samferdselsdepartementet som er 
gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS. Utredningen belyser blant 
annet hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede 
politiske målet at «veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, 
sykkel og gange» kan innfris. KVU Oslo-Navet legger til grunn at Lysaker får en 
forsterket terminalrolle og blir et viktig kollektivknutepunkt, der flere 
kollektivreisende skal kunne bytte fra buss til bane. Dette gir behov for venteareal 
hvor busser kan stå for å komme i rute (bussregulering). Store statlige 
investeringer skal kvalitetssikres (KS1 og KS2). Kvalitetssikringsrapport (KS1) for 
KVU Oslo-Navet ble ferdigstilt mai 2017, og planen ligger per medio 2018 hos 
Samferdselsdepartementet til behandling. 
 
Lysaker kollektivknutepunkt 
Statens vegvesen er i gang med å lage reguleringsplan med konsekvensutredning 
for Lysaker kollektivknutepunkt i samarbeid med Bærum og Oslo kommune. 
Hensikten er å utvikle Lysaker til et regionalt knutepunkt for buss, tog og metro 
(T-bane). Det skal legges til rette for at flere velger kollektivt, sykkel eller gange. 
Statens vegvesen planlegger ny busstasjon med holdeplasser, venteareal for buss, 
hovedsykkelveg, gatenett og offentlige rom i tilknytning til anlegget. Planarbeidet 
skal bidra til byutvikling med en konsentrert vekst i boliger og arbeidsplasser, i 
tråd med regionale og statlige føringer. Planprogram for Lysaker 
kollektivknutepunkt lå ute til offentlig ettersyn i perioden 4. september til 23. 
oktober 2017. 
 
Lysakerbyen. Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) 
Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for «Lysakerbyen» er en felles plan for 
Bærum kommune og Oslo kommune. VPOR har til hensikt å gi et felles 
overordnet grunnlag for å utvikle Lysaker som by, lokalsenter og knutepunkt. De 
offentlige rommene skal ses i sammenheng med fremtidig arealutvikling for 
området. Mulighetene for en bymessig byutvikling og bedre arealutnyttelse skal 
belyses. Mer variert og sammensatt arealbruk, med en større andel boliger skal 
vurderes. Planen vil være en veiledning for senere reguleringsplaner, og er ikke en 
juridisk bindende plan. VPOR var på høring vinteren 2017/2018 og ble oversendt 
politisk behandling 13. september 2018. 

 
I hovedkartet for VPOR er Prof. Kohts vei vist som en viktig forbindelse mot 
Lysaker. Fornebuveien er vist som del av en sentrumsstreng som skal forbinde 
Fornebu mot Lysaker. 
 
Planprogram for Oksenøyveien nord og Fornebuveien 35 
Det er igangsatt arbeid med planprogram for utvikling av Teleplanområdet mellom 
Lysaker og Fornebu. Formålet med planarbeidet er å sikre en bymessig utvikling i 
området med høy tetthet og urbane kvaliteter, samt å legge til rette for at det i neste 
fase kan fremmes flere detaljreguleringsplaner som viderefører visjonen om en 
bymessig utvikling. Byplangrepet etablerer en «urban akse» som skaper en romlig 
og funksjonell forbindelse mellom Fornebu og Lysaker. Samtidig skal forbindelser 
på tvers - fra Lagåsen til boligområdet i vest - tydeliggjøres. Den urbane aksen 
forutsettes å ha en offentlig karakter med noen publikumsrettede funksjoner. 
Planområdet grenser til reguleringsplan for E18 Tjernsmyrområdet og Lysaker 
kollektivknutepunkt. Planprogrammet har vært på høring høsten 2018. 

Forslag til Sykkelstrategi for Bærum kommune med plan for sykkelveinettet 
2018–2030 
Sykkelstrategien definerer ambisjon og målsettinger for sykkelbruken i Bærum 
kommune. Hovedmålet i forslag til sykkelstrategi er å øke andelen som sykler til 
7% innen 2025 og 20% innen 2030. Sykkelstrategien oppgir trygt, raskt, prioritert, 
naturlig og markedsføring som stikkord for satsning på sykkel. Strategien er 
overordnet og skal etter planen legges til grunn for all arealplanlegging i Bærum, 
for å kunne nå klimamålene som er satt innen 2030. 
 
Planen for sykkelvegnettet legger opp til et hovedsykkelvegnett og et 
sekundærsykkelvegnett, hvor det angis hvilke standardiserte løsninger som bør 
brukes innenfor disse kategoriene. Innenfor hovedsykkelvegnettet anbefales 
separate løsninger for syklistene (sykkelfelt eller sykkelveg med fortau) eller ved 
lite motorisert trafikk; sykkelgater.  

Planen har vært ute på høring med høringsfrist mars 2018. 
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Kommunedelplan 3 Fornebu (KDP3)  
Planarbeidet skal legge til rette for økt utnytting og bymessig utvikling av Fornebu. 
Fornebu skal utvikles til et levende og attraktivt byområde, med et mangfold av 
boliger, tjenester, næringsliv, rekreasjons- og kulturtilbud. Planen legger opp til at 
Fornebuområdet fortsatt skal være en motor i regional og nasjonal 
næringsutvikling. KDP3 legger opp til økt utnyttelse ut fra en klimaklok retning. 
For å oppnå høyere utnyttelse samtidig som det er ønsker om å skape det gode 
byliv på Fornebu, er det en forutsetning at Fornebubanen og E18 med «Vestre 
Lenke» bygges for å kunne dekke opp behovet for framtidig transportbehov til/fra 
Fornebu. Planen lå ute på høring våren 2018 og forventes sluttbehandlet i løpet av 
høsten 2018. 
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3 DAGENS VEGSYSTEM 

 

Figur 5: Oversikt som viser dagens vegsystem. 
 

E18 
E18 gjennom Bærum er en hovedåre for både godstrafikk, annen næringstrafikk og 
persontrafikk fra Sør- og Vest-Norge til og forbi Oslo. Vegen fungerer i dag også 
som samleveg for lokaltrafikken i Asker og Bærum.  
 
Planforslaget medfører ikke endringer av selve E18 i forhold til gjeldende 
reguleringsplan. 
 

Trafikkbelastningen langs dagens E18 varierer, men ligger i størrelsesorden 80-
90.000 kjøretøy pr. døgn (2015). Situasjon er preget av dårlig trafikkavvikling  
 
både i morgen- og ettermiddagsrushet i hele korridoren. Det finnes ingen gode 
omkjøringsmuligheter når E18 er helt eller delvis stengt.  
E18 har i dag 3 kjørefelt i hver retning, hvor det ene inn mot Oslo er kollektivfelt. I 
retning vest er det ikke kollektivfelt.  

Dagens system gir støybelastninger både for boliger nær E18 og boliger langs 
tilførselsveger til E18. I størrelsesorden 10.000 bosatte i nærområdene til E18 har 
støynivåer høyere enn det dagens retningslinjer anbefaler. Luftkvaliteten langs 
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dagens E18 er dårligere enn nasjonale mål, noe som berører om lag 1.500 bosatte 
langs vegen.   

Trafikkavviklingen på E18 i rushtid har over mange år blitt dårligere, noe som 
også medfører at fremkommeligheten på sidevegene blir vesentlig dårligere. Dette 
berører kollektivtrafikken på lokalvegene sterkt med store forsinkelser i rushtid. 
Det er også forsinkelse langs E18, i retning Sandvika, der det ikke er kollektivfelt.  

Prof. Kohts vei 
Prof. Kohts vei er en parallellveg til E18 mellom Lysaker og Strand, og kan 
benyttes som alternativ trasé ved kø på E18. Gamle Drammensvei knytter seg til 
Prof. Kohts vei sentralt i planområdet. 
 
Trafikkbelastningen langs Prof. Kohts vei varierer. I dag har Prof. Kohts vei fra 
vest frem til kryss med Gamle Drammensvei ÅDT på rundt 1000. Prof. Kohts vei 
øst for Gamle Drammensvei har ÅDT opp mot 10 900 inn mot Lysaker.  
 
Prof. Kohts vei er en viktig trasé for busstrafikk. Majoriteten av bussene kommer 
fra rute nr. 150 og 150E som totalt består av 12 busser i timen, og følger Gamle 
Drammensvei og kjører i retning øst mot Lysakerlokket. I tillegg kjører en lokal 
sevicerute fra Stabekk som følger Prof. Kohts vei mot vest.    
 
Sykkel 
Øst-vest gjennom planområdet er det skiltede sykkelruter på begge sider av E18. 
Nasjonal sykkelrute 1 er skiltet langs Michelets vei, Oksenøyveien og 
Fornebuveien på sørsiden av E18. Tilretteleggingen på strekningen består av 
sykling i blandet trafikk eller på gang- og sykkelveger.  
På nordsiden av E18 går det en sykkelrute langs Prof. Kohts vei. Sykkelruten er 
delvis tilrettelagt med sykkelfelt innenfor planområdet. I tillegg er det skiltet 
sykkelrute mot Bærums Verk og Stabekk langs Gamle Drammensvei fra Prof. 
Kohts vei. Tilbudet til syklende langs Gamle Drammensvei på strekningen 
nærmest Prof. Kohts vei består av sykling i blandet trafikk. Bygging av sykkelfelt i 
Prof. Kohts vei utføres i perioden 2018-2020 på strekningen mellom Markalléen 
og Philip Pedersens vei. Dette arbeidet planlegges å være ferdigstilt før 
utbyggingen av E18 starter. 

På grunn av det fragmenterte tilbudet med varierende kvalitet er det rimelig å anta 
at også andre traséer enn de skiltede benyttes av syklende.  

Sykkeltellinger  
Statens vegvesen gjennomførte i 2017 sykkeltellinger i seks punkter på strekningen 
Lysaker-Ramstadsletta. Dette er omtalt i rapportene «Førsituasjonen om syklister 
på strekningen Lysaker – Ramstadsletta», Sweco 28.09.2017 og «E18 
Vestkorridoren - Vedlegg til notat om førsituasjonen om syklister på strekningen 
Lysaker – Ramstadsletta. Resultater fra mobile sykkeltellinger på Lysaker og fast 
tellepunkt på Frognerstranda», SVRØ januar 2018.  
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4 PLANFORSLAGET 

I dette kapitlet beskrives hovedelementene i planforslaget og hvordan dette sikres i  
plankart og reguleringsbestemmelser. Hovedelementene som beskrives er: 

1. Bussveg, herunder Tjernsmyrtunnelen 
2. Prof. Kohts vei, herunder nye kryss og løsninger for sykkel og gange. 
3. Tjernsmyr, herunder balløkke i vest og naturtypelokaliteten i øst 
4. Hovedsykkelveg 

5. Arkitektonisk utforming  
6. Teknisk bygg på Stabekklokket 
7. Andre forhold: Ytre miljøplan, overvannshåndtering, 

anleggsgjennomføring og kapasitetsberegninger 

Figuren under viser hvordan planforslaget forholder seg til gjeldende 
reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes-
Fornebu og pågående reguleringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt.

 

 

Figur 6: Grensesnitt mot gjeldende reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta og pågående reguleringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt.  Planavgrensning for dette planforslaget er 
merket med rødt.
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Figur 7: Oversiktskart som viser planavgrensning og planlagte tiltak for bussveg, lokalveger, hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelveger.  
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4.1. Ny bussveg  

Ny bussveg fra Lysaker til Oksenøyveien er en del av en sammenhengende 
bussveg fra Lysaker til Ramstadsletta. For det sammenhengende bussvegnettet 
mellom Ramstadsletta og Stabekklokket vises det til vedtatt områderegulering for 
E18 Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes-Fornebu. Bussveg er 
beskrevet i planbeskrivelsen for vedtatt plan kap. 5.1.3. Området øst for 
Tjernsmyrtunnelen vil bli avklart i pågående reguleringsplan for Lysaker 
kollektivknutepunkt. 

 

Figur 8: Utsnitt fra modell som viser dagsonen for buss med blått innenfor planområdet 
vist med hvit stiplet strek.  
 

Innenfor planområdet har bussvegen dimensjoneringsklasse H1 (60 km/t). 
Kjørefeltbredden er 3,25 meter + breddeutvidelse i kurve (0,40m) + 1,0 meter 
skulder. I tunnelen er kjørefeltbreddene 3,50 meter tilsvarende standard T9,5-
profil. Det er lagt vekt på at busstraséen skal ha gunstige stigningsforhold. 

Maksimal tillatt stigning i dagen er 6 % og i tunnel 5 %. Ved bussholdeplasser er 
maksimal tillatt stigning 4 %. Videre vestover har bussvegen 
dimensjoneringsklasse H2 (80 km/t). 

Det antas trafikkmengde 180 kjøretøy/time, sum begge retninger. Dette tilsvarer 
ca. ÅDT 3000. Videre er det forutsatt 5 % trafikkvekst fra 2030 til 
dimensjonerende år 2045. Fartsgrensen for buss vil sannsynligvis variere mellom 
60 km/t og 80 km/time på strekningen. 

For bussene vil tiltaket bidra til bedre og mer forutsigbar framkommelighet, samt 
legge til rette for  nye bussforbindelser bl.a. til Fornebu.  

4.1.1. Tjernsmyrtunnelen  

Tjernsmyrtunnelen er en del av bussvegen  mellom Lysaker stasjon og Prof. Kohts 
vei. Tunnelen er ca. 730 meter lang og bygges som en toveis tunnel. 
Tunneltverrsnittet er 9,5 meter. Det er regulert en bredere trasé for østre del av 
Tjernsmyrtunnelen. Hensikten med dette er å gi nødvendig handlingsrom i forhold 
til valg av endelig tunneltrasé som tilpasser seg gjeldende reguleringsplan, 
grunnforhold og grensesnittet mot pågående planarbeid for Lysaker 
kollektivknutepunkt. 

Oksenøyveien 

Alexandragården 

E18 
Philip Pedersens vei 
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Figur 9: Kart som viser Tjernsmyrtunnelen med blå stiplet strek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 10: Lengdesnitt av Tjernsmyrtunnelen ved vestre portal.

Tjernsmyr 
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4.1.2. Tunnelportal ved Tjernsmyr 

Busstunnelen krysser under Prof. Kohts vei med tunnelportal rett sør for vegen. 
Prof. Kohts vei heves i forhold til dagens situasjon slik at busser på bussvegen kan 
kjøre direkte inn i Tjernsmyrtunnelen uten kryss med Prof. Kohts vei.   

Tilgjengelighet for busser til/fra Gamle Drammensvei og Prof. Kohts vei inn på 
bussvegen sikres via ny rundkjøring og tverrforbindelse vest for 
Tjernsmyrtunnelen. Både tverrforbindelsen og bussvegen skal kun trafikkeres av 
rutebusser.  Bussholdeplassene langs Prof. Kokts vei lenger øst vil opprettholdes. 

 

Figur 11: Portalsone for busstunnelen ved Prof. Kohts vei. Prof. Kohts vei er hevet over 
Tjernsmyrtunnelen. Sett fra sørvest. 

4.1.3. Bussbru over E18 

Bussvegen fra Lysaker går videre sørvestover på bru over E18 fram til 
bussholdeplassen ved Oksenøyveien. Videre vestover fortsetter den i Kiletunnelen 
under blokkene i Michelets vei.  

På bussbrua er det satt av 8,0 meter til bussveg og ensidig gang- og sykkelveg med 
bredde 3,5 meter langs østsiden av brua. 

 

Figur 12: Tverrforbindelse for buss over E18 ved Oksenøyveien sett mot vest med gang-
/sykkelveg langs østsiden av bussvegen.  

 
Figur 13: Oversiktsillustrasjon av bussbrua sett fra nord mot sør. Gang-/sykkelforbindelse 
vist med gult og bussvegen med blått.  

 



 

22 
 
 

Det er planlagt en trapp fra gang- og sykkelvegen på bussbrua ned til 
næringsbebyggelsen i Philip Perdersens vei.  

 

Figur 14: Trapp mellom gang- og sykkelveg på bussbrua og Philip Pedersens vei. 
 

 

Figur 15: Utsnitt som viser plassering av trapp mellom gang- og sykkelveg på bussbrua og 
Philip Pedersens vei – markert med rød firkant.  

4.1.4. Bussholdeplass og forbindelse til Oksenøyveien 

Sør for E18 ligger Oksenøyveien bussholdeplass. Holdeplassen vil få universell 
utforming og god tilgjengelighet for både gående og syklende. Det vil være 
tilrettelagt for sykkelparkering nær holdeplassen. 

Bussvegen har kobling til Oksenøyveien sørøst for holdeplassen.  

Langs denne tverrforbindelsen vil det være bussholdeplasser som skal betjenes av 
lokalbusser. På Oksenøyveien kan bussene enten kjøre mot øst til Snarøyveien 
eller mot vest til Vestre lenke og videre ut mot Fornebu. Trafikken er relativt liten 
og det er tilrettelagt for fotgjengerkryssing i plan over gjennomgående bussveg. 
Det er ikke lagt opp til eget venstresvingefelt for buss fra øst som skal til 
Oksenøyveien via tverrforbindelsen.  

 

Figur 16: Bussholdeplass og forbindelse til Oksenøyveien.  
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4.2. Prof. Kohts vei 

 

Figur 17: Oversikt over planlagt tiltak i Prof. Kohts vei med nye kryssløsninger mellom bussbru, Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei samt portalområde for Tjernsmyrtunnelen.  
 

4.2.1. Endret utforming og arealdisponering 

Prof. Kohts vei heves i forhold til dagens situasjon for å kunne krysse over 
bussvegen som skal gå i tunnel. På det meste er vegen hevet ca. 5 m. Vegen rettes 
også ut. Prof. Kohts vei er også foreslått lagt lengre inn i terrenget enn dagens veg.  

Gamle Drammensvei svinges inn mot nytt kryss med Prof. Kohts vei. Gamle 
Drammensvei vil bli liggende lengre nord enn i dag og eksisterende bergskjæring 
vil derfor øke, se Figur 20. Her blir det etablert en støttemur mot terrenget over 
hvis forholdene krever det, se ytterligere beskrivelse i kapittel 5.4. 

 

 

 

 

 
Figur 18: Prof. Kohts vei rettes ut og heves i forhold til dagens situasjon. Sett fra øst mot 
vest. Det etableres sykkelfelt i begge retninger (vist med rødt) og fortau langs nordsiden av 
vegen (vist med gult). 
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4.2.2. Kryss mellom Prof. Kohts vei - Gamle Drammensvei og ny bussveg  

Det etableres en rundkjøring i krysset mellom Prof. Kohts vei og Gamle 
Drammensvei, hvilket medfører noe omlegging av Gml.Drammensvei. 
Tilgjengelighet for busser fra lokalvegnettet og inn på bussvegen sikres via 
rundkjøringen. 

 
Figur 19: Oversikt som viser nye kryssløsninger og portalsonen for Tjernsmyrtunnelen. 

 

 
Figur 20: Omlegging av krysset Gamle Drammensvei og Prof. Kohts vei. Sett mot øst. 

4.2.3. Gange og sykkel langs Prof. Kohts vei 

Fra vest beholdes sykkelfelt langs Prof. Kohts vei og fortau langs sørsiden av 
vegen frem til kryss med Gamle Drammensvei. Fortauet føres ned langs 
vegforbindelsen til bussvegen og krysser planskilt under denne med tilknytning til 
gangforbindelse langs næringsbyggene sør for Tjernsmyra. Øst for rundkjøringen 
med Gamle Drammensvei blir det som i dag fortau til nordsiden av Prof. Kohts 
vei. Fortauet videreføres langs Gamle Drammensvei mot nordvest. Fra Prof. Kohts 
vei blir det også gangforbindelse på bussbrua over E18. 

Det etableres sykkelfelt med bredde 1,50 m. + 0,25m skulder på begge sider i Prof. 
Kohts vei fra kryss med Gamle Drammensvei og østover. Håndbok N100 Veg- og 
gateutforming (2013) er lagt til grunn for dimensjoneringen av sykkelfelt, men det 
foreslås en økning i bredde på 0,25m. 

 

Figur 21: Prof. Kohts vei med sykkelfelt (vist med rødt) og fortau (vist med gult). Det er 
tilknytning til gang-/sykkelforbindelse som går over bussbrua. Sett fra vest. 
 



 

25 
 
 

4.3. Tjernsmyr 

I dette kapitlet beskrives hva som reguleres i Tjernsmyr, herunder ballbane i vest 
og naturtypelokaliteten i øst. 

4.3.1. Ballbane Tjernsmyr  

Eksisterende ballbane blir benyttet som rigg-/anleggsområde i byggeperioden. 
Etter avsluttet byggeperiode blir ballbanen reetablert til samme standard som i dag. 
Tilgjengelig areal for ny ballbane blir 30 x 50 m inkl. sikkerhetssone. Ny 
dimensjonering tilfredsstiller 5-er fotball ihht. Norges Fotballforbunds anbefalte 
arealstørrelser. 

 

Figur 22: Utsnitt O-tegning som viser ballbanen og forholdet til Prof. Kohts vei og  
forbindelse til bussvegen.  
 

I foten av skråning mot Prof. Kohts vei bygges en lav mur/tribune mot ballbanen. 
Skråningene tilplantes. Nærmere krysset med Philip Pedersens vei, foreslås en mur 
for å ta opp høydeforskjellen mellom parkeringsplassen og Prof. Kohts vei. 

Figur 23: Ballbane vist som 30 x 50m. Sett fra vest.  
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4.3.2. Redusert permanent arealbeslag i naturtypelokaliteten 

Planforslaget gir en mindre arealkrevende løsning langs Tjernsmyr øst for 
bussbrua. Ca. 5 dekar foreslås omregulert fra annen veggrunn – grøntareal til 
naturområde.  

Det foreslås reguleringsbestemmelser knyttet til naturområdet som legger føringer 
for tiltak og skjøtsel, både for anleggsperioden og permanent situasjon.  

For beskrivelse av Tjernsmyr i anleggsperioden vises det til kap. 5.2 og 5.11. 

 

Figur 24: Utsnitt plankart – vertikalnivå 2. Planforslaget omregulerer ca. 5 dekar annen 
veggrunn til naturområde o_GN.
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4.4. Hovedsykkelveg og øvrige gang- og sykkelforbindelser 

 
Figur 25: Oversiktskart som viser trasé for hovedsykkelveg på sørsiden av E18 markert med rød strek og forbindelse til øvrige sykkelruter i området. Najonal sykkelrute er markert med blått  
og nye/eksisterende sykkelruter (tilrettelagt/ikke tilrettelagt) er markert med oransje. Planområdet er markert med sort stiplet strek.
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Hovedsykkelvegen flyttes til sør for E18 mellom ny holdeplass ved Oksenøyveien 
og Fornebuveien, og vil være del av den sammenhengende hovedsykkelvegen på 
sørsiden av E18 på strekningen fra Ramstadsletta til Lysaker.  

For nærmere informasjon om strekningen mellom Ramstadsletta og Stabekklokket 
henvises det til vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta. 
Strekningen fra Fornebukrysset og østover vil avklares i pågående planarbeid for 
Lysaker kollektivknutepunkt. Se Figur 6 i kap. 4 for oversiktstegning som viser 
grensesnitt mellom planene. 

Tiltaket legger til rette for en mer direkte forbindelse med bedre stigningsforhold 
og færre konfliktpunkter enn regulert løsning.  

Det er lagt til grunn for løsningen at hovedsykkelvegen ikke skal ha 
konfliktpunkter med bilister. Kryssing av bilveger vil bli planskilt, noe som gir økt 
sikkerhet og fremkommelighet. 

Det etableres flere tilknytningspunkter fra hovedsykkelvegen til øvrige gang- og 
sykkelveger. Koblinger for sykkel nord/sør mellom Bekkestua/Stabekk og Fornebu 
vil være:  

• Gang- og sykkelveg fra Lysaker skole til Stabekklokket med forbindelse til 
hovedsykkelvegen eller Vestre lenke. 

• Gamle Drammensvei, kryssing av Prof. Kohts vei via gangfelt, GS-veg 
over bussbru med kobling til hovedsykkelveg ved Oksenøyveien. Fra 
hovedsykkelvegen har man forbindelse til Vestre lenke i vest eller 
Fornebuveien i øst. 

 

Figur 26: Hovedsykkelvegen vil ha flere koblingspunkter til øvrig gang- og sykkelvegnett 
vist med gult. Her sett mot Stabekklokket og sørover. 

Det vil være fortau på nordsiden av hovedsykkelvegen fra Michelets vei til ny 
holdeplass ved Oksenøyveien og videre til bussbrua over E18. Fra ny holdeplass 
ved Oksenøyveien til Fornebuveien etableres hovedsykkelvegen uten fortau. 
Gående på denne strekningen henvises til eksisterende gangvegnett langs 
Oksenøyveien. Hovedsykkelvegen etableres med 4 meter bredde. Fortau etableres 
med 2 meter bredde. Se prinsippsnitt for hovedsykkelveg med og uten fortau 
nedenfor.  

 

Figur 27: Prinsippsnitt hovedsykkelveg på terreng (venstre) og med kantstein (høyre). 
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Figur 28: Prinsippsnitt for hovedsykkelveg med fortau på terreng. 
 

Foran vestre del av Alexandragården legges sykkelvegen mellom bygget og 
muren. En stripe nærmest bygget avsettes til grøntareal. Langs gårdens østre del 
opparbeides sykkelvegen over dagens parkeringsareal, mens 
manøvreringsareal/gårdsplass innenfor kan opprettholdes.  

 

Figur 29: Hovedsykkelveg langs Alexandragården. Sett fra vest. 

Videre østover følger hovedsykkelvegen støttemuren mot E18 og avrampen mot 
Fornebu.  

Hovedsykkelvegen går i bru over Fornebukrysset og inn på terreng ved 
Fornebuveien. 

 

Figur 30: Hovedsykkelvegen over Fornebukrysset sett fra nordvest.  

4.4.1. Hovedsykkelveg og kryss med Fornebuveien 

Hovedsykkelvegen går over Fornebukrysset og møter terrenget ved Fornebuveien. 
Fornebuveien er en adkomstvei til et fåtall boliger i dette området og ender blindt 
ca. 300 meter lenger øst. Fornebuveien er i dag også en del av 
hovedsykkelvegnettet mellom Oslo og Asker (nasjonal sykkelrute nr. 1) og en mye 
brukt gang- og sykkelforbindelse mellom Fornebu og Lysaker.  

For å unngå kryss i plan mellom kjøreveg og hovedsykkelveg foreslås 
Fornebuveien lagt om på en kortere strekning nord for Magnus Poulsons vei slik at 
hovedsykkelvegen kan krysse Fornebuveien planskilt, se Figur 31.  
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Figur 31: Fornebuveien legges om på en kortere strekning slik at hovedsykkelveg kan 
krysse planskilt over. Sett fra sør.  
 

Nytt kryss mellom hovedsykkelvegen, Fornebuveien og Fornebulandet foreslås 
utformet på en måte som ivaretar hensynet til både kjørende, gående og syklende. 
Det foreslås at hovedsykkelvegen utvides lokalt slik at syklende som skal til 
venstre mot Fornebu har noe mer avstand til syklende som skal videre vestover. 
Det foreslås også en lokal utvidelse for syklende fra Fornebu mot Lysaker.  

Videreføring av hovedsykkelvegen i og langs Fornebuveien mot øst vil bli 
omhandlet i pågående planarbeid for Lysaker kollektivknutepunkt. Intensjonen er 
at hovedsykkelvegen fortsetter i egen trasé på sørsiden av næringsbebyggelsen 
langs Fornebuveien inn mot Lysaker. 

 

4.5. Teknisk bygg på Stabekklokket 

 

Figur 32: Illustrasjonen viser forslag til plassering av teknisk bygg på Stabekklokket.  
 

Teknisk bygg for Stabekklokket plasseres i vestenden av friområdet ved Riiser- 
Larsen vei inn mot område avsatt til næringsvirksomhet. 

Bygget er i størst mulig grad lagt inn i terrenget med oppfylling inntil og delvis 
over. Foran bygget er det avsatt areal som skal sikre tilstrekkelig adkomst og 
betjening av anleggene i bygget. Bygget er gitt en diskret utforming.  

Se nærmere omtale i kap 4.6.3 Arkitektonisk utforming –teknisk bygg 
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4.6. Arkitektonisk utforming 

Nedenfor gis en beskrivelse av tiltakets arkitektoniske utforming med hensyn til 
støttemurer, støyskjermer, bruer og tekniske bygg. For nærmere detaljer om 
konstruksjoner, visuelt uttrykk og landskapsutforming vises det til 
illustrasjonsplanheftet som er vedlagt planforslaget samt formingsveileder FVL-
101, dok 3182 997 som lå til grunn for gjeldende reguleringsplan og er videreført i 
denne omreguleringen. 

4.6.1. Støyskjermer og støttemurer 

Innenfor reguleringsplanen er støyskjermer og støttemurer ofte del av samme 
konstruksjon.  Murene utføres i plasstøpt betong med bordforskaling på synlige 
flater, og utformes med skrå ytterside med fall 20:1.  Støyskjermingselementer skal 
integreres i murflaten, eller settes på murkrone i forlengelsen av yttersiden. 

Generelt benyttes støttemurer for å gi plass til ønskede funksjoner innenfor relativt 
smale tverrsnitt. Murene og skjermene er i liten grad frittstående objekter, men er 
heller deler av større konstruksjonsforløp og helhetlige løsninger.  De spiller 
sammen med portaler, bruer, trau, underganger og landskap.  Gjennom utforming, 
integrering i terrengsituasjonen og bruk av vegetasjon er det lagt vekt på å dempe 
konstruksjonenes visuelle høyde. 

Støyskjermer og støttemurer langs E18       
Mellom Stabekklokket og Fornebukrysset bygges støyskjermer og støttemurer på 
nord- og sørsiden av vegen. Disse utgjør sammen et kontinuerlig forløp med 
utgangspunkt i tunnelportalen for E18.  Der det er mulig og ønskelig tas det ut 
åpninger i betongflaten som erstattes med «glassfelter».   

For strekninger med lavere murer kan glassfelt settes oppå murkrone.  Dette 
prinsippet benyttes også på støttemur langs næringsbyggene i Philip Pedersens vei. 

 

Figur 33: Støyskjerm i betong med transparente felter i polykarbonat. Illustrasjon fra 
Oksenøyveien bussholdeplass, E18 ligger på motsatt side av skjermen.  
 

 

Figur 34: Snitt lav støttemur med støyskjerm på murkrone langs østre del av Philip 
Pedersens vei. 
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Langs Alexandragården vil topp støttemur gis en overhøyde som både skal fungere 
som støyskjerm og rekkverk for hovedsykkelveg.  

 

Figur 35: Snitt støttemur, som også er støyskjerm og sykkelvegrekkverk langs 
Alexandragården. 
 

«Refleksbilen» som i dag er plassert på støyskjerm på sørsiden av E18 ved Høvik, 
relokaliseres på muren langs Alexandragården. 

  

 

Figur 36:»Refleksbilen» relokaliseres på muren langs Alexandragården. 
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Figur 37: Foreslått plassering av "Refleksbilen" på mur langs Alexandragården markert 
med sirkel. 
 

Støttemurer for Prof. Kohts vei og portal for Tjernsmyrtunnelen       
Den aktuelle strekningen av Prof. Kohts vei domineres i dag av støttemurer med 
eksponerte, bordforskalede betongflater.  Denne områdekarakteren overføres til de 
nye anleggene.  Eksisterende støttemurer erstattes av ny terrengfylling og av nye 
støttemurer som avgrenser portalsonen mot grøntområdet sør for vegen. 

Portalområdet defineres av fire ulike vegelementer: Prof. Kohts vei, bussvegen, 
forbindelsen mellom disse og gang-/sykkelvegen øst for portalen. Samlet utgjør 
disse en hovedform som er viktigere enn enkeltelementene, og danner en tydelig 
avgrensing av veganlegget mot Tjernsmyrområdet.   

Løsningen skal gi gode og oversiktlige forbindelser for gående og syklende, og 
samtidig bidra til at Tjernsmyr fortsatt kan oppleves som et sammenhengende 
grøntområde fra Ring 3 i øst til ballbanen i vest.   

 

Figur 38:Oversiktsbilde som viser portalområdets ulike veg- og støttemurelementer. 
 

 

Figur 39: Typisk snitt Prof. Kohts vei, med ny vegprofil som dekker eksisterende 
støttemurer og terrengfylling mot Tjernsmyr. 
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Figur 40: Snitt G/S bru og støttemurer for bussveg og Prof. Kohts vei. 
 

Støttemur for omlagt Fornebuveien  
Nord for kryss med Magnus Poulssons vei blir Fornebuveien lagt om og senket for 
å muliggjøre planskilt kryssing for hovedsykkelvegen. Ny trasé for Fornebuveien 
ligger lengre vest enn dagens veg og på mesteparten av strekningen parallelt med 
pårampe fra Fornebu. Ny beliggenhet medfører støttemur langs yttersiden av 
Fornebuveien mot pårampe. Det vil ligge til rette for etablering av ny vegetasjon 
mellom ny Fornebuvei og eksisterende kontorbebyggelse, slik det er vist på O-
tegning i illustrasjonsplanheftet. 

 

Figur 41: Snitt omlagt Fornebuveien med støttemur sett mot øst. 
 

4.6.2. Bruer 

E18-prosjektet omfatter bruer for ulike vegkategorier; hovedveg, lokale veger, 
bussveg, hovedsykkelveg og gang-/sykkelveger. Ved utforming er det lagt vekt på 
enkelhet, god detaljering og et lesbart vegsystem.                                                           

Samtlige kategorier er basert på samme konstruksjonsprinsipp: Betongplatebruer 
med V-formet eller rektangulært profilert underside og utkragede vinger med glatt 
overgang mot kantdrager.  Dette muliggjør differensiering av brusnittet, og gir 
enkel geometri ved breddeutvidelser, store spenn og koblinger mot andre 
konstruksjoner.  Denne underdeling av bruas underside muliggjør også varierte 
løsninger for effektbelysning.                                                                                     

Smale bruer bæres av enkeltsøyler i betong, mens doble søylepar benyttes for de 
bredere bruene. 
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Rekkverk.                                                                                                        
Løsningene avhenger av brukategori: 

- Kjørebruene skal støpes med betongrekkverk med minimushøyde 0,85 m. 
Over dette skal det settes topprekkverk av stål for totalhøyde 1,2 m. 
Betongrekkverk skal også skjerme mot hjulstøy.   

- Gang-/sykkelbruene skal gis standard, lakkert stålrekkverk med brøytetett 
flettverk / wirenett som fallsikring. Totalhøyden skal være 1,4 m. 
Stålrekkverket skal danne en rolig og visuelt åpen hovedform som lett kan 
følge bruas kurvatur.  

Veglys.                                                                                                                                    
Veglys skal monteres på rekkverk både på kjørebruer og gang-/sykkelbruer.            
Dette skal bidra til reduksjon av antall visuelle elementer i vegrommet.                                      
På G/S rekkverk plasseres armaturene i underkant av nedre håndlist.  På kjørebruer 
settes armatur på topprør over betongrekkverk.  

 

Figur 42: Prinsippskisse standard G/S rekkverk med belysning på håndlist.  

 

Figur 43: Prinsippsnitt kjørebrurekkverk med belysning på topprør.  

Buss- og gang-/sykkelbru        
Innenfor planområdet skal det etableres fellesbru for bussveg og gang-/sykkelveg 
mellom Oksenøyveien busstasjon og Prof. Kohts vei. I tillegg skal det etableres 
hovedsykkelveg på bru over Fornebukrysset. Disse bruelementene utgjør de største 
og mest dominerende bruanleggene innenfor planområdet. Forøvrig skal det 
etableres gang-/sykkelbru over Vestre lenke og ved overgang til 
busstunnelportalen ved Tjernsmyr.  

Bearbeidingen av fellesbruas underside:                                                                                                              
Bruas tverrsnitt har fått redusert bredde. Det er lagt vekt på å strukturere 
platekonstruksjonen i plane lag som avgrenses av vertikale steg på denne brua.  
Dette gir brua en egen identitet, basert på samme konstruksjonsprinsipp som øvrige 
bruer.  Stegene bidrar til å synliggjøre bruas kurvatur over E18. 

Lagdelingsprinsippet fra bruas underside benyttes også for avgrensing av gang- og 
sykkelveg fra bussveg.  Her løftes fotgjengere og syklister opp fra bussvegen, og 
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steget mellom disse fungerer samtidig som betongrekkverk.  Slik kan det benyttes 
standard sykkelbrurekkverk mot E18. Dette gir bussbrua en slankere kantprofil. 

 
Figur 44: Snitt bussbru med  gang-/sykkelveg.  

 

Figur 45: Typisk snitt sykkelbru for hovedsykkelveg. 

Bru for hovedsykkelveg over Fornebukrysset      
Brua spenner over Fornebukrysset. Bruas horisontalprofil er et resultat av 
tilpassing til dette.  Brua får landkar ved avslutningen av støttemurforløpet langs 
sørsiden av E18, og ved den omlagte Fornebuveien i øst.  
 
 

 

Figur 46: Snitt bru for hovedsykkelveg over Fornebukrysset. Linjeføringen/traséen ses i 
Figur 30 og Figur 31.  
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4.6.3. Teknisk bygg  

Planforslaget omfatter et teknisk bygg inntil Stabekklokket. Bygget er utformet i 
betong, ca. 36 x 10 meter. 

Teknisk bygg inneholder mange funksjoner som skal kunne benyttes av ulike 
etater uavhengig av hverandre. De enkelte etater skal kun ha adgang til relevant del 
av bygget.  

Transformatordelen av bygget stiller spesifikke krav til adkomst av større kjøretøy 
med mulighet for inn- og utheising av tunge transformatorer, og er bestemmende 
for adkomstforhold. I vestre del av bygget er det inkludert en pumpestasjon for 
kommunalt VA-anlegg. 

For å skape gode helhetlige løsninger for omgivelsene er det ønsket å skjule 
bygningsvolumet mest mulig. Det er valgt å legge bygget inn i skrånende terreng 
og overfylle det med masser. Slik kan det beplantes både rundt og over bygget. 
Adkomst løses fra eksponert frontfasade der alle dører og åpninger er plassert 
langs en innebygd gang. I frontfasaden legges et utstikkende tak i betong som 
beskytter dørene og hindrer at adkomst til bygget blokkeres ved snøfall. 

 

Figur 47: Teknsik bygg sett mot sørøst. Beliggenhet er vist i planutsnitt i Figur 32.  

4.7. Andre forhold ved planforslaget 

4.7.1. Ytre miljøplan (YM-plan) 

Det er tidligere utarbeidet YM-plan for planområdet i forbindelse med 
områderegulering for E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-
Gjønnes.  Denne YM-planen vil også være gjeldende for reguleringsplan for 
Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett.  

Hensikten med YM-planen er å sikre at tiltakets miljøvirkninger holdes innenfor 
gitte rammer beskrevet i regelverk, retningslinjer og konsekvensutredning. 

YM-planen utarbeides for å sikre at føringer og krav blir innarbeidet i 
konkurransegrunnlag for entreprisene og ivaretatt i gjennomføringen av prosjektet 
og i driftsfasen.  

Planen for ytre miljø er primært tiltakshavers premiss- og styringsdokument, men 
det er også en dokumentasjon overfor berørte myndigheter m.fl. om hvilke 
miljøpremisser, rutiner mm. som skal følges.  

Planer for håndtering av ytre miljøforhold vil være under utvikling i prosjektet og 
gjennom anleggets planleggings-, bygge-, drifts- og vedlikeholdsfase. YM-planen 
skal derfor være et levende dokument som følger utviklingen i prosjektet.   

4.7.2. Overvannshåndtering  

Overvannssystemet for vegene vil dimensjoneres etter Statens vegvesen sin 
håndbok N200 og vil variere med vegtypene. Hovedprinsippet vil følge en tre-
leddstrategi med infiltrasjon (der det er mulig), fordrøyning/rensing og utleding av 
overvannet via definerte flomveger.  

Rensenivået på tunnelvaskevann og overvann fra vegene avklares gjennom en 
miljørisikovurdering for utslipp til resipient. Overvannet fra E18 skal renses. For 
resterende vegtyper som lokalveger, bussveger og sykkelveger vil det ikke være 
tilsvarende fokus på rensing av overvannet. Dette vil imidlertid variere med ÅDT 
på vegen. Det er utarbeidet et eget notat om håndtering av overvann ved 
Tjernsmyr, se notat OD-131 som er lagt ved plansaken. Se også kapittel 5.11 som 
beskriver planforslagets konsekvenser for naturtypelokaliteten i Tjernsmyr. 
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4.7.3. Anleggsgjennomføring  

Det er ingen offentlige eller private tiltak som er nødvendig for gjennomføring av 
anlegget utover det som er medtatt i planen. 

Det er utarbeidet en egen rapport om anleggsgjennomføringen med fremdriftsplan. 
Her er det utarbeidet faseplaner som beskriver hovedtrekkene i både 
vegomlegginger og arbeidsomfang. Detaljeringsgraden er tilstrekkelig til at en har 
kunnet vise at det vil være mulig å gjennomføre arbeidene på en rasjonell måte.  

Deler av anlegget kan bygges mens trafikken går som i dag eller med mindre 
vegomlegginger. På andre strekninger vil det imidlertid være behov for betydelige 
vegomlegginger. 

Rapporten om anleggsgjennomføringen er lagt ved plansaken som eget dokument 
B-104, se også kapittel 5.2 Anleggsgjennomføring og kapittel 5.13 Konsekvenser i 
anleggsperioden. 

4.7.4. Kapasitetsberegninger 

Det er tidligere blitt utført kapasitetsberegninger for rundkjøringen Gamle 
Drammensvei x Prof. Kohts vei. Siden den gang har både geometri og bomtakster 
blitt endret. Dette er faktorer som påvirker kjøremønsteret, og nye 
kapasitetsberegninger er derfor utført.  

Tabell 1: Beregnet ÅDT for dagens og fremtidig situasjon i Prof. Kohts vei og Gamle 
Drammensvei, med noen erfaringsbaserte kalibreringer. Kilde: RTM23+ og 
trafikktellinger. 

Sted ÅDT Dagens  ÅDT Fremtidig 2045  

Prof. Kohts vei vest for 
Gamle Drammensvei 

1000 1000 

Prof. Kohts vei øst for 
Gamle Drammensvei 

10 900 6 000 

Gamle Drammensvei 10100 5600 

Tabell 1 gir et estimat for dagens ÅDT og fremtidig ÅDT for Prof. Kohts vei og 
Gamle Drammensvei. Beregningene viser at fremtidig trafikkmengde i østre del av 
Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei ligger omtrent 45% lavere enn dagens 
trafikktall.  

Det er viktig å påpeke at trafikkmengden brukt i beregningene er lavere enn dagens 
trafikkmengde. Reduksjonen er en estimert konsekvens av økte bompengepriser og 
endrede rutevalg ved etablering av Gjønnestunnelen.  

Det vil alltid være usikkerhet i trafikkgrunnlaget for en prognose så langt frem i 
tid. Små endringer i forutsetninger kan gi  merkbart utslag på 
beregningsresultatene. For å få et bilde på robustheten til kryssløsningen i Prof. 
Kohts vei er det gjort analyser av hvilken restkapasitet krysset har. Restkapasiteten 
viser  at krysset har god kapasitet, og at det er lite sannsynlig med 
kapasitetsproblemer, da under halvparten av tilgjengelig kapasitet blir benyttet.  

Notat V-131 oppsummerer vurderinger av fremtidig trafikkavvikling for 
rundkjøringen og er vedlagt planforslaget. 

 

  

Figur 48: Kryssutforming for Gamle Drammensvei og Prof. Kohts vei som er lagt til grunn 
for de nye kapasitetsberegningene. 
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4.8. Forhold som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser  

4.8.1. Plankart

    
Figur 49: Forslag til plankart for Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett (utsnitt). Vertikalnivå 2 – på bakken. 
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Figur 50: Forslag til plankart for Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett (utsnitt).Vertikalnivå 1 – under bakken. 
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Figur 51: Forslag til plankart for Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett (utsnitt).Vertikalnivå 3 – over bakken.   
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4.8.2. Reguleringsformål 

Reguleringsbestemmelsene, REGB-131, er vedlagt planforslaget som eget 
dokument. Nedenfor gis utdypende kommentarer til reguleringsbestemmelsene. 

Opplisting av arealformål 
Vertikalnivå 1 (under grunnen) reguleres til følgende formål: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2): 
SV-T- Kjøreveg i tunnel 

Vertikalnivå 2 (på terreng) reguleres til følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg (Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 1): 
BIA- Idrettsanlegg 
BKB2- Kontor, industri 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2): 
SKV- Kjøreveg 
SKV3 - Felles kjøreveg 
STK- Kjøreveg for nærmere angitt kollektivtransport 
SVT- Annen veggrunn – teknisk (rabatter, midtdeler o.l.) 
SVG- Annen veggrunn - grøntareal 
STB- Teknisk bygg 
SGS- Gang- og sykkelveg 
SHS- Hovednett for sykkel 
SS- Sykkelveg/-felt 
SF- Fortau 
SKH4- Holdeplass 

Grønnstruktur (jf. Plan og bygningslovens § 12-5 nr. 3): 
GF1 Friområde 
GN Naturområde  

Hensynssoner (Plan- og bygningslovens § 12-6): 
H190_1- Andre sikringssoner (restriksjonssone for tiltak på og under terreng) 
H190_2- Andre sikringssoner (sikringssone for tiltak på og under terreng) 
H410 – Krav vedrørende infrastruktur (sikring av skråning) 
 

 
Bestemmelsesområder (jf. Plan- og bygningslovens § 12-7): 
#5-7 Midlertidige rigg- og anleggsområder 
 
Vertikalnivå 3 (over terreng) reguleres til følgende formål: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2): 
SKV-B- Kjøreveg på bru 
STK-B- Kjøreveg for nærmere angitt kollektivtrafikk på bru 
SGS-B- Gang- og sykkelveg på bru 
SHS-B- Hovednett for sykkel på bru 
SFB- Fortau på bru 
 

Hensikt 
Reguleringsplan for Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett erstatter deler av 
reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - 
Gjønnes.  Hensikten med planen er å redusere arealinngrepet i Tjernsmyr og legge 
til rette for bedre stedstilpassende løsninger for Prof. Kohts vei, bussvegen og 
hovedsykkelvegen samt øke tilgjengeligheten i området. Østre deler av 
Tjernsmyrtunnelen får en økt reguleringsbredde som gir mulighet for å tilpasse seg 
grunnforhold og grensesnittet mot pågående planarbeid for Lysaker 
kollektivknutepunkt.  Planen legger også til rette for en mer hensiktsmessig 
plassering av teknisk bygg på Stabekklokket.      

Fellesbestemmelser 
I fellesbestemmelsene er det redegjort for følgende forhold: 
Omfang – Bestemmelsen beskriver hvilke vertikalnivåer planen omfatter slik det er 
definert i Kart- og planforskriften (FOR-2009-06-26-861): 

              - Under grunnen (vertikalnivå 1) 
              - På terreng (vertikalnivå 2) 
              - Over terreng (vertikalnivå 3) 
 
Krav om byggesøknad – Bestemmelsen definerer hvilke tiltak og justeringer som 
kan gjennomføres uten at krav om byggesøknad utløses. Alle tiltak som er 
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detaljavklart i reguleringsplanens dokumenter og vedlegg, er unntatt fra 
søknadsplikt. Bestemmelsen åpner for at plassering av støyskjermer og støttemurer 
innenfor annen veggrunn – teknisk og annen veggrunn - grøntareal, kan bli justert i 
byggeplan. Mindre justeringer av formålsgrense mellom kjøreveg og annen 
veggrunn kan gjennomføres uten at krav om byggesøknad utløses.  

For alle øvrige tiltak og avvik som faller inn under Plan- og bygningslovens §20-1, 
er det krav om byggesøknad.  

Forhold til gjeldende regulering - Bestemmelsen omhandler arealer som er avsatt 
til hensynssoner og bestemmelsesområder for rigg- og anleggsområde. Arealene er 
avsatt med tanke på å sikre konstruksjoner og tunneler under terreng og 
bestemmelsesområde for midlertidig rigg- og anleggsområde. For disse arealene 
vil de underliggende arealformålene fremdeles være gjeldende for arealbruken, 
men det vil være begrensninger i tråd med bestemmelsene for hensynssonene og 
bestemmelsesområdene for rigg- og anleggsområde. Bestemmelsesområde for 
midlertidig rigg- og anleggsområde bortfaller når utbygging av tiltaket er 
gjennomført og veganlegget satt i drift. 

Estetikk og landskap –Bestemmelse om landskap setter krav om at prinsippene i 
utarbeidet formingsveileder skal legges til grunn for istandsetting av terreng som er 
berørt av anleggsgjennomføringen. Bestemmelsen stiller også krav til minimum 
vekstjordlag over underjordiske konstruksjoner. 

Bestemmelse om veganlegg, tekniske bygg og konstruksjoner setter krav om at 
prinsippene i utarbeidet formingsveileder skal legges til grunn for utforming av de 
tiltak som er beskrevet i veilederen. For tunnelportaler, bruer og tekniske bygg er 
det angitt at disse skal utformes slik det fremgår av vedlegg til planen 
(illustrasjonsplanheftet).  

Formingsveileder for E18 Vestkorridoren, FVL-101, dok 3182 997, skal gjøres 
gjeldende for dette planforslaget. Formingsveilederen skal gi kunnskap om hva 
som er viktig å vektlegge ved formgiving og materialvalg. Formålet med 
veilederen er først og fremst å være et arbeidsredskap som benyttes i 
detaljplanleggingen. Veilederen skal også benyttes som arbeidsverktøy i 
anleggsperioden, samt ved senere drift og vedlikehold av vegstrekningen. 

Landskapsplan (O-tegning) – Bestemmelsen setter krav til at det skal utarbeides 
plan for istandsetting av de arealer som blir berørt av tiltaket. Landskapsplanen 
skal som minimum utformes iht. Statens vegvesens gjeldende standarder og vise 
terreng, konstruksjoner og beplantning. O-tegninger for anlegget er vist i  
illustrasjonsplanheftet som er vedlegg til planen. 

Støyreduserende tiltak i ferdig anlegg – Bestemmelsen gjelder for den tilgrensende 
bebyggelse som etter gjennomførte støyberegninger ligger i gul eller rød støysone. 
Grenseverdiene i T-1442/2016, tabell 3 benyttes for behandling av støy på 
utendørs oppholdsarealer, og medfører at bebyggelse i gul og rød støysone skal 
tilbys utendørs oppholdsarealer med støynivå under grenseverdien. Bestemmelsen 
åpner for å gi unntak fra grenseverdiene der det er teknisk vanskelig eller 
uforholdsmessig kostbart å gjennomføre tiltak. Årsaken til dette er at planområdet 
ligger i et av landets mest utsatte områder for vegtrafikkstøy, og det er ikke 
gjennomførbart å tilfredsstille støyretningslinjen alle steder. For at avvik skal 
kunne tillates, må dette være spesifisert i bestemmelsene, slik det her er gjort.  

Statens vegvesen har til hensikt å tilfredsstille grenseverdiene for støy på utendørs 
oppholdsarealer. Der grenseverdiene ikke kan tilfredsstilles, vil støyreduserende 
tiltak likevel bli gjennomført, slik at støybelastningen reduseres i størst mulig grad. 
De konkrete tiltak som skal gjennomføres skal avklares i samråd med den enkelte 
grunneier og gjennomføres i henhold til gjeldende lov- og forskrift. Tiltakene skal 
være gjennomført før nytt veganlegg er ferdig. 

Innendørs støynivå ivaretas gjennom TEK10 og grenseverdier i NS 8175. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at eiendommer der støynivå ved fasade er høyere 
eller lik Lden 55 dB (grenseverdi for gul støysone), skal utredes mht. tiltak for 
innendørs støynivå.  

Plankartet for vertikalnivå 2 viser plassering av støyskjermer. Statens vegvesen er 
ikke forpliktet til å bygge disse, dersom senere detaljerte beregninger viser at disse 
ikke er nødvendige for å tilfredsstille grenseverdiene for utendørs oppholdsarealer. 

Sykkelparkering – Bestemmelsen orienterer om at det stilles krav til at det skal 
etableres sykkelparkering i tilknytning til holdeplasser ved Oksenøyveien. 
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Energibrønner og andre brønner for vannforsyning – Bestemmelsen skal sikre at 
grunneiere med energibrønner eller brønner for vannforsyning som er meldt inn til 
Statens vegvesen og som blir berørt av tiltaket, blir sikret erstatningsløsninger.  

Statens vegvesen vil kartlegge alle energibrønner og brønner for vannforsyning 
som kan komme i konflikt med tunnelene, ved å sende brev til berørte eiendommer 
innenfor 200 meter fra tunnelene. Grunneier forplikter seg til å melde inn brønner 
før anleggsstart, dersom full erstatningsløsning skal kunne gis. 
Erstatningsløsninger vil bli avtalt særskilt med hver enkelt grunneier som er berørt. 

Plan for Ytre miljø (YM-plan) 
Det er tidligere utarbeidet YM-plan for planområdet i forbindelse med 
områderegulering for E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-
Gjønnes.  Denne YM-planen vil også være gjeldende for reguleringsplan for 
Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett. Planen gjør rede for 
hvilke tiltak som skal settes i verk for å sikre at føringer og krav knyttet til det ytre 
miljøet blir innarbeidet i konkurransegrunnlag og ivaretatt både i 
prosjekteringsfasen, anleggsfasen og drift av veganlegget. YM-planen er et 
levende dokument som revideres fortløpende ved behov og tilbakemeldinger fra 
berørte myndigheter. Planen skal foreligge før anleggsstart, men kan revideres 
senere ved behov.  
 
Plan for anleggsfasen 
Det er utarbeidet plan for gjennomføring av anleggsfasen. Denne planen skal 
ytterligere detaljeres og være forelagt Bærum kommune før arbeid kan igangsettes 
på den delen av anlegget planen redegjør for. Planen skal redegjøre for alle krav 
som stilles i bestemmelsene knyttet til rigg- og anleggsområder, jf. § 9.1. Kravene 
er i tillegg listet opp i bestemmelsen om «Plan for anleggsfasen».  
 

Bebyggelse og anlegg 
Vertikalnivå 2 (på terreng): 
BIA- Idrettsanlegg omfatter areal ved Tjernsmyr. Formålet er en videreføring av 
tidligere reguleringsformål. Tilgrensende vegformål beslaglegger deler av 
eksisterende areal. Bestemmelsen fastsetter at det for det gjenværende arealet for 
idrettsanlegg skal oppføres en ballbane med noe redusert størrelse enn i tidligere 
reguleringsplan.  

BKB2- Kontor og industri omfatter areal for atkomst til parkeringsgarasje i Philip 
Pedersens vei.  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Vertikalnivå 1 (under grunnen): 
SV-T er et volum under terreng som skal romme vegtunnel (Tjernsmyrtunnelen) 
med kjørebane, havarilommer, nisjer, bergrom for teknisk utstyr og 
rømningsveger. Volumet omfatter også berget/fjellet rundt begge sider av 
Tjernsmyrtunnelen i en utstrekning av minumum 10 meter, samt i en utstrekning 
av 10 meter over tunneltak, eller opp til terrengoverflate der overdekningen er 
mindre, og 10 meter under tunnelbunn.  

Formålet omfatter også betongtunneler, dvs. støpt tunnel gjennom løsmasser. 
Utstrekningen av volumet er inntil 8 meter på hver side av betongkonstruksjonen. 
Volumet strekker seg 8 meter over tunneltak, eller opp til terrengoverflate der 
overdekningen er mindre, samt 10 meter under betongkonstruksjonen. 

Tunneler reservert for kollektivtransport inngår i formålet. 

Vertikalnivå 2 (på terreng): 
SKV- omfatter alle kjørearealer på terreng, inkludert kryss, ramper og 
rundkjøringer. SKV3 er felles kjøreveg for å sikre atkomst til eiendommene 
opplistet i bestemmelsen. Med unntak av arealer markert som felles kjøreveg, skal 
kjørearealene være offentlige. 
STK- omfatter alle offentlige kjørearealer på terreng som er forbeholdt 
kollektivtransport. Dette inkluderer bussveg langs E18 med toveis kjørebane og 
busslommer. 

SVT- omfatter annen veggrunn på terreng som arealer under bruer, midtdelere, 
refuger, infiltrasjonsmagasin, rense- og fordrøyningsmagasin o.l. Annen veggrunn 
omfatter ingen kjørearealer. 

SVG- omfatter annen veggrunn på terreng som opparbeides som grøntareal i 
tilknytning til og mellom ulike kjørearealer og gang- og sykkelveger. Arealene skal 
hovedsakelig tilsås eller tilplantes, men kan også steinsettes eller belegges med 
andre harde flater. Det kan oppføres støttemurer, støyskjermer, leskur, 
sykkelparkering og lignende konstruksjoner innenfor formålet. Det kan også 
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innenfor formålet opparbeides oppstillingslommer for kjøretøy knyttet til drift av 
veganlegget. Der annen veggrunn er egnet til bruk for f.eks. rekreative tilbud eller 
enkle servicefunksjoner, og dette ikke kommer i konflikt med veganlegget, kan 
dette tillates etter godkjenning fra SVRØ og tillatelse fra Bærum kommune. 

STB- omfatter areal for tekniske driftsbygg for veganlegget.  
 
SGS- omfatter alle offentlige kombinerte gang- og sykkelveger på terreng. 

SHS- omfatter den offentlige gjennomgående hovedsykkelvegen på terreng langs 
E18. 

SS- omfatter alle atskilte offentlige sykkelveger på terreng, samt sykkelfelt langs 
veg (SKV). Hovedsykkelveg langs E18 er unntatt, fordi den har eget 
reguleringsformål (SHS). 

SF- omfatter alle offentlige fortau på terreng langs kjøreveger og sykkelveger, 
inkludert fortau langs hovedsykkelveg. 

SKH- omfatter offentlige holdeplassarealer på terreng for reisende ved 
busslommer.  

Vertikal nivå 3 (over terreng): 
SKV-B omfatter alle offentlige kjørearealer på bru. Dette omfatter ordinære bruer 
med toveis trafikk, og ramper på bru med enveis trafikk. 

STK-B omfatter alle offentlige kjørearealer forbeholdt kollektivtrafikk på bru. 
Arealene inkluderer både én- og toveis kjørebaner. 

SGS-B omfatter alle offentlige kombinerte gang- og sykkelveger på bru. 

SHS-B omfatter offentlig hovedsykkelveg langs E18, der denne går på bru. 

SF-B omfatter alle offentlige fortau på bru langs kjøre- og sykkelveger. Dette 
inkluderer fortau langs hovedsykkelvegen på bru. 

Grønnstruktur 
Vertikal nivå 2 (på terreng): 
GF1 er et stort friområde. I området inngår arealer som i gjeldende reguleringsplan 
for E18 Lysaker-Ramstadsletta er regulert til teknisk bygg. Det stilles krav om at 
det skal utarbeides en mer detaljert landskapsplan enn det som fremkommer av § 
2.6 Landskapsplan (O-tegning). Det stilles også mer definerte krav til innhold og 
kvalitet på opparbeidelse, samt skjøtsel av friområdet. Jf. § 9.1 utløses ikke 
kravene til GF1 ved istandsetting av området etter utbygging av veganlegget. 

GN - Omfatter naturområde mellom vegskråning til Prof. Kohts vei og 
naturtypelokaliteten i Tjernsmyr. Det stilles krav om at all reetablert vegetasjon 
etter anleggsperioden for utbygging av E18 Lysaker-Ramstadsletta skal bevares for 
å verne naturtypelokaliteten. Nye plantearter må ikke innføres. Opparbeidelse og 
istandsetting skal utføres med masser og stedegen vegetasjon som ikke bidrar til 
spredning av fremmede arter. For å beskytte den uberørte delen av Tjernsmyr skal 
området være inngjerdet langs grense til naturtypelokaliteten i anleggsperioden. 
Dette fremkommer for bestemmelsesområde #7. 
 
Hensynssoner 
Planforslaget inneholder ulike typer sikringssoner for tiltak på og under terreng. 
H190_1 er en sikringssone på og under terreng rundt alle veganlegg i tunnel, 
inkludert tekniske sjakter. Sikringssonen for bergtunneler har en utbredelse på 10 
meter under og på begge sider av regulert vegvolum under bakken. Utbredelsen 
over vegvolumet strekker seg opp til terreng, og hensynssonen er gjengitt på 
terrengoverflaten, vertikalnivå 2. Figur 1 i reguleringsbestemmelsene viser 
hensynssonen rundt bergtunneler. 

For betongtunneler, kulverter og betongsjakter er utbredelsen av hensynssonen 10 
meter under regulert vegvolum, og helt opp til terrengoverflaten, der den er 
gjengitt på terrengoverflaten, vertikalnivå 2. Det vil si at det ikke er sikringssone 
på hver side av regulert vegvolum for betongtunneler, kulverter og betongsjakter. 
Figur 2 i reguleringsbestemmelsene viser hensynssonen rundt betongtunneler. 

Sikringssonen skal sikre at alle tiltak som omfattes av søknadsplikt i Plan- og 
bygningsloven, samt oppgaveplikt ved brønnboring, varsles til Statens vegvesen. 
Statens vegvesen vil i hvert enkelt tilfelle gjøre en vurdering om nye tiltak kan ha 
negative konsekvenser for konstruksjonene under bakken. Dersom tiltaket kan 
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skade tunnelanlegget vil søknaden kunne avslås, eller det kan stilles spesifikke 
krav til gjennomføringen. Hvis Statens vegvesen gir tillatelse til brønnboring, skal 
tiltakshaver dokumentere koordinatfestet plassering av hullet og avviksmåling av 
hullbanen under boring.  

H190_2 er en sikringssone på og under terreng utenfor H190_1. Sikringssonen 
defineres av en vinkel på 63° på horisontalplanet ved underkant av regulert 
vegvolum. Sikringssonens utbredelse på terrengoverflaten varierer dermed med 
hvor dypt tunnelene ligger under terreng. Figur 1 i reguleringsbestemmelsene viser 
hensynssonen rundt bergtunneler. Vinkelen på 63° er begrunnet som det 
maksimale avvik ved brønnboring. Det er ikke sikringssone H190_2 ved 
betongtunneler, kulverter og betongsjakter. 

H410 – Omfatter vegskråning langs Prof. Kohts vei. For alle tiltak innenfor 
hensynssonen (inngrep i terreng, støttemurer og andre byggetiltak) skal det 
dokumenteres at stabilitet for Prof. Kohts vei er sikret. Slike tiltak kan ikke 
gjennomføres uten godkjennelse fra Statens vegvesen. 

 

Bestemmelsesområder 
Vertikal nivå 2 (på terreng): 
Bestemmelsesområder for midlertidige rigg- og anleggsområder (#5-7). 

Alle midlertidige rigg- og anleggsområder er gitt kode #5, med unntak av rigg- og 
anleggsområde ved Riiser-Larsens vei, som har kode #6 og områdene i Tjernsmyr 
som har kode #7. Arealene er midlertidige og faller bort når tiltaket er gjennomført 
og tatt i bruk. Når det midlertidige bestemmelsesområdet faller bort, vil arealets 
permanente formål, slik det er definert i reguleringsplan/kommunedelplan 
/kommuneplan, være gjeldende, i tillegg til ev. hensynssoner. Utover 
bestemmelsesområdene kan arealer for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
benyttes i rigg- og anleggssammenheng. For #6 og #7 stilles det mer detaljerte krav 
til innhold i istandsettingen enn i de øvrige rigg- og anleggsområdene.  

Innenfor rigg- og anleggsområdene kan alle nødvendige tiltak for gjennomføring 
av tiltaket etableres uten at det stilles krav til byggesøknad. 

Rundt alle rigg- og anleggsområder skal det etableres sikringsgjerder, slik at 
uvedkommende ikke kan komme inn på området.  

Det er tillatt å gjennomføre nødvendige terrenginngrep. De arealene som skal 
tilbakeføres, skal enten tilbakeføres til opprinnelig tilstand eller istandsettes iht. 
landskapsplan, som beskrevet i §2.6. Tilbakeføring og istandsetting skal være 
utført innen ett år etter at anleggsarbeidene for etappe 1 E18 Vestkorridoren, 
strekningen Lysaker-Ramstadsletta er avsluttet, dersom ikke annet er avtalt. Utover 
dette er det ingen tidsbegrensning på bruk av rigg- og anleggsområdene. 

Veger for kjøretøy, sykkel og gående skal sikres eller legges om med 
tilfredsstillende standard, dersom de berøres av anlegget. Tilgrensende naboer skal 
sikres atkomst gjennom hele anleggsperioden. Dersom veger legges om 
midlertidig, skal disse tilbakeføres eller istandsettes umiddelbart etter at det tiltaket 
som krevde omleggingen er gjennomført eller avsluttet. Det skal så langt som 
mulig unngås at kollektivtrafikk får redusert fremkommelighet som følge av 
anleggsdriften. 

Det skal utarbeides en plan for hvor overskuddsmasser skal deponeres.  

I anleggsfasen skal det i forkant av anleggsdrift utarbeides støyprognoser og 
iverksettes avbøtende tiltak, herunder tilpasning av anleggsdriften, dersom 
grenseverdiene i T-1442/2016, tabell 4, 5 og 6 overskrides. For de tilfeller der 
grenseverdiene ikke kan tilfredsstilles, skal prosedyre for søknad om tillatelse til 
støyende arbeider utføres iht. Bærum kommunes retningslinje for støy fra større 
bygge- og anleggsarbeider. Folkehelsekontoret kan på bakgrunn av søknad gi 
utbygger tillatelse til å overskride grenseverdiene for de enkelte arbeider. Det skal 
også utarbeides en plan som beskriver hvordan berørte naboer skal varsles og 
holdes løpende informert om støyforholdene gjennom anleggsfasen. Tiltak for 
begrensning av støy og støv i anleggsfasen skal beskrives i plan for ytre miljø. 
Rystelser som følge av sprengningsarbeider skal følge grenseverdiene i NS 8141. 

Utslipp av alle typer drens- og anleggsvann fra anlegget skal identifiseres og 
analyseres gjennom en miljørisikovurdering. Denne skal vurdere kvalitet på utslipp 
til de ulike resipienter, dvs. bekker, overvannsystemer eller annet. På bakgrunn av 
analysene skal det utarbeides en plan som forurensningsmyndighetene legger til 
grunn for å avgjøre om søknad om utslippstillatelse skal utarbeides. 
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Anleggstrafikk knyttet til massetransport, og avvikling av trafikk til/fra rigg- og 
anleggsområdene, skal beskrives med faseplaner og trafikkavviklingsplaner før 
anleggsstart. Planene skal forelegges Bærum kommune og være godkjent av 
vegmyndigheten for de berørte veger.  

Skader på annen bebyggelse eller anlegg som følge av anleggsdrift skal unngås. 
Referansedata for tilstand på bebyggelse eller anlegg skal foreligge før tiltakene 
som kan medføre skade kan igangsettes. Dette skal, der det er relevant, følges opp 
med en plan som beskriver hvilke avbøtende tiltak som skal iverksettes. Rystelser 
fra sprengningsarbeid, endringer i grunnvannstand og direkte inngrep er forhold 
som kan medføre skade. 

Før anleggstiltakene som kan medføre skade kan igangsettes, skal 
tilstandsvurdering være gjennomført, og plan for avbøtende tiltak foreligge.  
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4.8.3. Arealoversikt  

Totalt areal på planområde: 172 762 m2  

Tabell 1: Arealoversikt for planforslaget 
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5 PLANFORSLAGETS VIRKNINGER FOR OMGIVELSENE 

5.1. Geotekniske forhold  

Nedenfor gis en overordnet beskrivelse av de geotekniske forholdene . For 
utfyllende beskrivelse vises det til temarapport  G-131 og G-132 som ligger 
vedlagt planforslaget. 
 
Topografi og områdestabilitet 
Terrengnivået i planområdet ligger mellom kt. +13 og kt. +40. Hele området ligger 
derfor under den marine grense som er ca. kt. +205. Topografien i området er 
generelt preget av langstrakte SV-NØ åsrygger og forsenkninger som skyldes det 
nordøst-sørveststrykende kaledonske foldemønsteret.  
 
De langstrakte ryggene er stort sett dekket av et tynt lag morene, 
forvitringsmateriale og/eller fyllmasse der hvor berg ikke er blottlagt. I 
forsenkningene er det til dels tykke løsmasseavsetninger. Avsetningenes mektighet 
kan komme opp i over 30 m tykkelse.  
 
Flere steder i og rundt ny E18 er det påtruffet marin leire som er kvikk eller har 
sprøbruddsegenskaper, men det er ikke fare for skredhendelser på grunn av liten 
terrenghelning og gjeldende løsmassemektighet.  
 
Håndtering av grunnforhold 
For å få bedre oversikt over grunnforholdene i planområdet er det utført ytterligere 
grunnundersøkelser i form av totalsonderinger, prøvetaking av løsmasser og 
geofysikk. I tillegg til å få fastlagt bergoverflate og løsmassemektighet, har disse 
undersøkelsene også kartlagt løsmassenes sammensetning. 
 
Alle utførte grunnundersøkelser er samlet, bearbeidet og presentert i en 3D modell 
for berg og løsmasser. Denne modellen er benyttet for å optimalisere plassering av 
påhugg for bergtunnelene og for å sikre at de planlagte tunnelene får tilstrekkelig 
bergoverdekning i kritiske områder.  
 
Ut i fra resultatene fra grunnundersøkelsene vil det være nødvendig å tette 
bergtunnelene for å hindre innlekkasje som vil føre til poretrykksfall i løsmassene 
med påfølgende setninger på bebyggelse som er direktefundamentert på løsmasser. 
Av samme årsak må betongtunneler og betongtrau også gjøres vanntette.  

I områder med store dybder til berg hvor det enten skal utføres oppfylling eller 
bygges veg, kan det være nødvendig med grunnforsterkning i form av oppfylling 
med sprengstein eller ved etablering av kalk-/sementpeler. 

Ved bygging av tyngre konstruksjoner kan det bli nødvendig med fundamentering 
til berg. 

Tjernsmyrtunnelen 
Største bergoverdekning er ca. 25 m. Minste bergoverdekning er ca. 10 m utenom 
påhuggsområdene. I vestre påhugg er minste bergoverdekning antatt 3-4 meter.  
Tjernsmyrtunnelen krysser over Granfosstunnelen med minste teoretiske avstand 
på ca. 4 meter. Utstøpning av en kort del av Granfosstunnelen før bygging av 
Tjernsmyrtunnelen vurderes som nødvendig.  
 
Det finnes en del bygninger nord for Tjernsmyrtunnelen som er fundamentert på 
løsmasser, og setninger kan oppstå ved poretrykksreduksjon i løsmassene pga. 
lekkasjer til tunnelen. Endelig bestemmelse av hvor tett Tjernsmyrtunnelen bør 
være langs ulike tunnelstrekninger må gjøres når poretrykksforhold og 
løsmassenes setningsegenskaper har blitt undersøkt nærmere i byggeplanarbeidet. 
 
Prof. Kohts vei  
Prof. Kohts vei ligger delvis på utsprengt berghylle og delvis på fylling ut mot 
Tjernsmyr. På Tjernsmyr er det store pågående setninger. Fordi dagens veg ligger 
delvis på løsmasser og delvis på berg er resultatet relativt store 
differensialsetninger som har gitt langsgående sprekker i asfalten på Prof. Kohts 
vei. De pågående setningene på Tjernsmyr er trolig en kombinasjon av 
egensetninger i naturlige masser og i fyllingsmasser samt resultat av byggeaktivitet 
de siste 10-20 årene med tilhørende grunnvannssenkning.  
 
Prof. Kohts vei har i dag setninger og en heving av dagens veg uten tiltak vil tilføre 
uakseptable setninger. En løsning med pelet betongplate vil sikre akseptable 
setninger og vil være tilfredsstillende med tanke på stabilitet.  

Fornebukrysset - sykkelbru for hovedsykkelvegen 
Grunnen består av berg i dagen i sørvest, stedvis med tynt dekke av 
forvitringsmasser. I nord-øst faller berget av og løsmassene består av fyllmasser 
over bløt og sensitiv leire til berg.  
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Ny bru er planlagt med fundamenter plassert på steder med synlig berg eller 
områder med tynt lag med forvitringsmasser over berg. Behovet for geotekniske 
tiltak antas å være lite.  
 
Teknisk bygg på Stabekklokket  
Det er planlagt å fundamentere Stabekklokket på peler til berg. Tilsvarende vil 
teknisk bygg bli fundamentert på peler til berg for å oppnå setningsfri løsning. 
Mellom teknisk bygg og Stabekklokket etableres en betongkulvert for tekniske 
føringer. En kulvert mellom teknisk bygg og Stabekklokket er tenkt å ivareta 
horisontallaster fra/for teknisk bygg. Det er dermed planlagt kun vertikale peler for 
fundamentering av teknisk bygg, trolig stålkjernepeler.  
 
Sykkeltraséen for hovedsykkelvegen langs Alexandragården  
De geotekniske undersøkelsene viser at løsmassene i hovedsak består av 0-2 meter 
med fyllmasser over leire til berg. Stedvis, hvor det ikke tidligere er utført 
planering, består løsmassene av ca 1,5 meter tørrskorpeleire over leire til berg. 
Løsmassemektigheten er størst nord for Arnstein Arnebergs vei 28. Det er ikke 
utført poretrykksmålinger i Arnstein Arnebergs vei. Grunnvannstanden antas å 
være på tilsvarende nivå  som nærliggende drenering i E18. 
 
Ny hovedsykkelveg planlegges plassert på baksiden av støttemuren langs sørsiden 
av dagens E18.  Store deler av støttemuren vil fundamenteres direkte i berg og ved 
løsmasser vil muren direkte fundamenteres med en kombinasjon av 
grunnforsterkning og masseutskiftning med sprengstein. 

5.2. Anleggsgjennomføring  

Prof. Kohts vei skal heves med omtrent 5m for å kunne krysse over bussvegen som 
skal gå i tunnel, Tjernsmyrtunnelen, mellom Prof. Kohts vei og Vollsveien. Deler 
av Prof. Kohts vei ligger på berg, mens andre deler ligger på bløte leirmasser. For å 
sikre Prof. Kohts vei både med hensyn på geoteknisk stabilitet og setninger, vil 
store deler av vegen bli lagt på en markbru som er en pelefundamentert 
betongplate med lette masser oppå. Tjernsmyrtunnelens portalkonstruksjon blir 
liggende under Prof. Kohts vei.  

Alternativ plassering av midlertidig omlagt Prof. Kohts vei  

Bygging av anlegget krever at trafikken må legges om og at det bygges en 
provisorisk veg langs dagens veg. Det er vurdert to ulike løsninger for den 
midlertidige omlagte vegen:  

• Alternativ 1: Midlertidig omlagt veg sør for dagens Prof. Kohts vei 
• Alternativ 2: Midlertidig omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei 

Den provisoriske vegen vil få en bredde på totalt 9 m. Dette blir fordelt på 2 x 3,0 
m bilfelt, 0,5 m skuldre og 1m betongrekkverk på hver side. Faseplaner for de to 
løsningene er beskrevet i notat B-104 om anleggsgjennomføring som er vedlagt 
planforslaget. 

Alt. 1: Midlertidig omlagt veg sør for dagens Prof. Kohts vei: 

 

Figur 52: Midlertidig omlagt veg sør for dagens prof. Kohts vei ligger delvis ut i Tjernsmyr 
og er vist med gul farge. 
 

Midlertidig omlagt veg på sørsiden av dagens Prof. Kohts vei legges i omtrent 
samme høyde som dagens veg for å tilpasse seg bygging av betongplater på 
fremtidig veg. Plasseringen medfører at midlertidig veg legges på fylling ut i 
Tjernsmyr. 
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Figur 53: Prinsippsnitt som viser midlertidig omlagt veg på fylling/midlertidig bru sør for 
dagens Prof. Kohts vei.  
 

På grunn av svært dårlige grunnforhold krever løsningen masseutskiftning og 
grunnforsterkning med peler til berg. Dette er en arealkrevende løsning som 
innebærer inngrep i Tjernsmyr. Tjernsmyr er et naturområde med stor verdi. Alle 
inngrep i dette naturområdet er negativt med tanke på det blir behov for å fjerne 
vegetasjon inkludert røtter i et bredt belte.  

Anleggsarbeidene vil på grunn av grunnforholdene på stedet være krevende 
anleggsteknisk og ha en uforutsigbar fremdrift og kostnadsramme.  

Løsningen innebærer ikke ytterligere terrenginngrep i skråningen nord for Prof. 
Kohts vei. 

Alt. 2: Midlertidig omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei: 
 

 

Figur 54: Midlertidig omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei er vist med gul farge. 

Midlertidig omlagt veg på nordsiden av dagens veg legges på nivå med 
fremtidig/permanent trasé for Prof. Kohts vei, ca. 5,0 m. over eksisterende 
veglinje. Den omlagte vegen kommer lenger inn i skråningen enn fremtidig veg, og 
vil midlertidig beslaglegge mer arealer langs nordsiden av dagens veg enn den 
endelige løsningen. 

Etter ferdig bygging av fremtidig/permanent trasé for Prof. Kohts vei kan 
terrenginngrepet i skråningen fylles opp med løsmasser tilnærmet til dagens 
situasjon og revegeteres.  Dette vil minimere eksponeringen av terrenginngrepet.  

Den midlertidig omlagte vegen i nord vil ligge nærmere boligene i Fagerhøy 
terrasse og Brydeskogen enn ferdig anlegg. Dette kan gi økt støy i anleggsfasen 
samt terrenginngrep og fjerning av vegetasjon på eiendommene. Midlertidig 
omlagt veg nord for dagens Prof. Kohts vei vil berøre forekomster av de rødlistede 
artene alm og ask, men disse artene er svært vanlige i området. 

Løsningen innebærer ikke terrenginngrep i Tjernsmyr utover etablering av 
permanent skråning for ferdig anlegg, se prinsippsnitt i Figur 55. 
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Figur 55: Prinsippsnitt som viser midlertidig omlagt veg og prinsipp for 
tilbakeføring/reetablering av terreng  nord for Prof. Kohts vei.  
 

Anbefaling 
Valg av løsning vil avklares i arbeidet med byggeplanen, dvs. i optimalisering av 
løsningen. Foreløpig vurdering er at alternativ nord for Prof. Kohts vei i større grad 
oppfyller målet med planen om å redusere arealinngrepet i Tjernsmyr. Det vil ta 
lang tid å reetablere naturpeget vegetasjon i Tjernsmyr, og den opprinnelige 
tilstanden i Tjernsmyr kan vanskelig gjenopprettes etter et slikt inngrep. Løsningen 
nord for Prof. Kohts vei ser også ut til å være mest hensiktsmessig både 
anleggsteknisk, fremdriftsmessig og kostnadsmessig.  

Gang- og sykkel i anleggsperioden 
Uavhengig av valgt løsning må syklistene i anleggsperioden sykle sammen med 
bilene på den midlertidig omlagte vegen. Gående vil bli henvist til Philip 
Pedersens vei. Gangbrua over Prof. Kohts vei vest for Gamle Drammensvei 
opprettholdes i byggeperioden, og fotgjengere fra Gamle Drammensvei kan 
benytte denne. Mest sannsynlig vil Prof. Kohts vei være stengt for bil- og 
sykkeltrafikk mellom Gamle Drammensvei og Philip Pedersens vei. Behovet for 
denne stengningen vil bli nøyere vurdert i byggeplanarbeidet. Omkjøring for 
sykkel til Lysaker vil sikres i faseplanene. 
 
Kollektivtrafikk 
Busstrafikken vil bli opprettholdt og prioritert i hele anleggsperioden. 

Ny rampe fra E18 til Fornebu og Lysaker 

Det skal bygges nye ramper fra E18 til Fornebu og Lysaker samt fra Fornebu til 
Lysaker. Bygging av den nye sykkelbrua for hovedsykkelvegen innpasses i 
byggingen av disse rampene. 

Ny rampe fra E18 mot Lysaker, med tilhørende bru over rampen, tenkes bygd med 
prefabrikerte betongelementer. Disse må heises på plass ved en eller flere 
nattestengninger av rampene som går fra E18 og Ring 3 til Fornebu. Trafikk fra 
E18 til Fornebu må gå via rundkjøringen i krysset med Michelets vei på Strand og 
tilbake på Vestre Lenke. Det vil bli vurdert om deler av sykkelbrua også støpes ut 
under den samme stengningen. Videre rives bru for rampen fra Fornebu til E18 
mot Oslo og det bygges deretter ny rampe på bakkeplan. 
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Figur 56: Fornebukrysset. Bygging av ramper og deler av sykkelbrua. Gul farge viser der 
trafikken går mens rød farge viser det som skal bygges. 

5.3. Forprosjekt konstruksjoner 

Notat «K-131 Forprosjekt konstruksjoner» gir en overordnet teknisk beskrivelse av 
alle konstruksjoner omfattet av reguleringsplanen. Dette notatet er vedlagt 
planforslaget. K-131 bør leses sammen med illustrasjonsplanheftet som også er 
vedlegg til reguleringsplanen.  

Valg av spennvidder og dimensjoner er basert på erfaring og de stedlige forhold 
for hver enkelt konstruksjon i kombinasjon med forholdsvis enkle 
overslagsberegninger. I tillegg er det utarbeidet 3D-modell som viser alle 
konstruksjoner sammen med terreng, veger og tunneler. Bruer er enten 
fundamentert direkte til berg eller på peler til berg. Dette skyldes at i de fleste 
områder med løsmasse, består grunnen av til dels bløt leire. 

Støttemurer fundamenteres enten direkte på løsmasser, eller direkte til berg, eller 
på grunnforsterkning med masseutskifting med sprengstein der grunnen er bløt og 
setningsømfintlig.  

5.4. Landskap og grønnstruktur 

Åsen nord for Prof. Kohts vei og åsen mellom E18 og Fornebu avgrenser det 
overordnete landskapsrommet. E18 deler landskapsrommet i to.  Bak støyskjermer 
og vegetasjonssoner er det småhusbebyggelse og blokker sør for E18 og 
næringsbebyggelse og rekkehus samt blokker nord for E18. Tjernsmyr er et større 
sammenhengende naturområde i landskapet som ellers er dominert av veger og 
bebyggelse. I åsen nord for Prof. Kohts vei er det hovedsakelig  eldre 
trehusbebyggelse.  

Konsekvenser for landskapet 
Nytt veganlegg med bussbru over E18 går på tvers av hovedstrukturen i området 
som bryter med karakteren i området. Bussbrua vil bli liggende langs og mellom 
eksisterende næringsbygg og bygg som er under oppføring. Disse næringsbyggene 
bryter også med karakteren i landskapet og har en skala som gjør veganlegget 
mindre visuelt dominerende. 

Tunnelportalen for bussvegen er lagt under Prof. Kohts vei og underordner seg 
hovedretningene i landskapet og reduserer virkningene for den eldre 
boligbebyggelsen i nord. Nytt kryss mellom Prof. Kohts vei og Gamle 
Drammensvei og heving av vegen vil medføre  terrenginngrep og betydelige 
endringer i området.  

Området er allerede under transfomasjon ved bygging av nye næringsbygg. 
Området vil få en mer urban utforming og en oppgradering av hele veganlegget vil 
kunne tilføre området en arkitektonisk helhet.  

Prosjektet har vektlagt at veganlegget får en mest mulig enkel og stram linjeføring 
og en kompakt utforming av kryssområder for å bli minst mulig dominerende. Det 
er lagt vekt på en helhetlig arkitektonisk utforming av tunnelportaler, støttemurer, 
støyskjermer og annet veganlegg. God terrengforming og grøntarealer demper den 
visuelle virkningen. Vegetasjon benyttes for å integrere veganlegget i landskapet 
og dempe uheldige virkninger mellom veganlegget og omgivelsene. Langs 
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veganlegget som ligger på terrengnivå er det satt av sidearealer for vegetasjon.  
Disse er vist som annen veggrunn grøntareal på plankartet.  

 

Figur 57: Bussbrua ligger mellom store næringsbygg. Portalområdet for 
Tjernsmyrtunnelen ligger lavt i terrenget for å bli minst mulig dominerende i landskapet  
 

Ballbanen vil bli liggende mellom nye næringsbygg og nytt veganlegg, og 
omgivelsene vil endres betydelig. 

Langs nordsiden av Gamle Drammensvei er det i dag en bergsskjæring i 
kombinasjon med natursteinsmur. Gamle Drammensvei vil bli liggende lengre 
nord i ny løsning og høyden på skjæringen vil derfor øke. Bergets beskaffenhet er 
usikker og det er sannsynlig at ny skjæring vil bli dekket med en natursteinsmur. 
Maksimal høyde på muren kan bli opp mot 8 m. Bevaring av vegetasjon på 
oversiden av skjæringen vil bli vektlagt og ny beplantning langs sydsiden av Prof. 
Kohts vei vil bidra til å redusere den visuelle virkningen av skjæringen. 

 

Figur 58: Prinsippsnitt natursteinsmur nord for Gamle Drammensvei. 
 

I anleggsperioden vil det i skråningen på nordsiden av Prof. Kohts vei bli utgraving 
med åpen byggegrop for betongkulvert for busstunnelen fram mot påhugg for 
bergtunnel. Over betongkulverten blir eksisterende masser tilbakeført og 
vegetasjon reetablert med arter som naturlig finnes i området. 

Tjernsmyr vil ivaretas som et naturområde og fremstå som en grønn oase i et ellers 
nedbygd område. Planforslaget hensyntar Tjernsmyr på en bedre måte enn i 
gjeldende reguleringsplan ved at tiltaket er mindre arealkrevende. 

Hovedsykkelvegen sør for E18 vil bli et nytt element langs vegkorridoren. Tiltaket 
underordner seg skalaen i landskapet, men vil få nærføring til bygg og virke 
dominerende i forhold til disse.  Oppgradering av arealet mot E18 med nye 
støttemurer og støyskjermer vil kunne gi en positiv virkning på strekningen.  
Sykkelbrua over Fornebukrysset vil bli nok en veglinje i et allerede komplekst 
område og vil kunne forsterke denne virkningen. Se Figur 29 til Figur 31.  
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5.5. Gang- og sykkelforbindelser 

Hovedsykkelveg og tilhørende fortau 
Tiltaket innebærer at det etableres hovedsykkelveg fra ny holdeplass ved 
Oksenøyveien til Fornebuveien. Dette medfører at hovedsykkelvegen vil være 
sammenhengende på sørsiden av E18 hele strekningen fra Ramstadsletta til 
Lysaker. Dette gir en god sammenheng og orienterbarhet for syklende på 
hovedsykkelvegen. 

Etablering av hovedsykkelveg på sørsiden av E18 vil samtidig gi en god 
tilknytning til Fornebu, og et bedre tilbud til syklende mellom Fornebu og Oslo 
enn i dag. Dette fører til at regulert sykkelbru som var lagt øst for Fornebukrysset 
mellom Fornebuveien og Prof. Kohts vei kan utgå.  

Det opparbeides fortau langs hovedsykkelvegen fra Michelets vei til ny holdeplass 
ved Oksenøyveien og videre fram til brua over E18. Fortauet flyttes til nordsiden 
av hovedsykkelvegen for å redusere antallet konfliktpunkt/krysningspunkter 
mellom gående og syklende. 

Fra ny bru over E18 (bussbru) til Fornebuveien etableres sykkelveg uten fortau, se 
Figur 30. Gående på denne strekningen henvises til et tilbud langs 
Oksenøyveien/Kilenveien/Magnus Poulsens vei til Fornebuveien/Lysaker.  

Bussbru 
Langs bussvegen mellom ny holdeplass ved Oksenøyveien og Prof. Kohts vei 
etableres det en gang- og sykkelveg på østsiden av brua. Gang- og sykkelvegen vil 
ha tilkoblingspunkter til hovedsykkelvegen, fortau langs sykkelvegen mot vest, 
fortau langs Oksenøyveien, og fortau og sykkelfelt langs Prof. Kohts vei. 
 

Prof. Kohts vei 
Det etableres sykkelfelt i Prof. Kohts vei mellom Philip Pedersens vei og 
Storebrandbygget med bredde 1,50 m. Dette blir en videreføring av samme 
standard som er planlagt i et separat prosjekt i Prof. Kohts vei fra Markalléen til 
Philip Pedersens vei. Sykkeltilretteleggingen langs Prof. Kohts vei vil dermed 
bestå av samme type anlegg fra Markalléen til planområdets avgrensning i øst.  

Fortauet langs Prof. Kohts vei opparbeides på nordsiden av vegen fra Gamle 
Drammensvei og østover som i dag. 

Oppsummering 

Hovedgrepet for syklende er at hovedsykkelvegen etableres på sørsiden av E18 på 
hele strekningen. I Prof. Kohts vei etableres det sykkelfelt. Tiltaket innebærer at 
det tilrettelegges for sykling både på sørsiden og nordsiden av E18. Rendyrking av 
standard uten systemskifter, øker leseligheten av sykkelanleggene. Samlet sett vil 
tiltaket bidra til et mer finmasket og sammenhengende tilbud til syklende enn 
dagens situasjon og gjeldende reguleringsplan. For gående innebærer tiltaket kun 
mindre endringer i forhold til gjeldende plan. Endringene vurderes ikke å påvirke 
kvaliteten i tilbudet til gående. 
 

5.6. Risiko- og sårbarhetsanalyse  

I forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan og KU for strekningen E18 
Lysaker – Slependen ble det utarbeidet ROS-analyse. ROS-analysen ble oppdatert 
ved utarbeidelsen av gjeldende områderegulering for E18 (fagrapport R-107) og er 
lagt til grunn i utarbeidelsen av foreliggende reguleringsplan. Det er også 
utarbeidet en oppdatering av delen som omhandler trafikksikkerhet. 

Forhold relatert til samfunnssikkerhet som flom, skred, naboforhold, nærhet til 
jernbane eller høyspent er analysert i tidligere oppdatert ROS-analyse for 
gjeldende reguleringsplan for E18 og er vurdert å ikke ha endret seg ved denne 
omreguleringen. 

Miljørisiko, sårbare områder og forurensning ivaretas i YM-plan og 
miljørisikovurderinger.  

5.7. Overskuddsmasse og deponi  

Etableringen av Tjernsmyrtunnelsen vil medføre et berguttak på ca. 60 000 m3. 
Overskuddsmassene fra anlegget er planlagt deponert på Gilhus i Lier kommune.  
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5.8. Vegtrafikkstøy  

Støyberegninger av foreslått kryssløsning ved Tjernsmyr er omhandlet i notat S-
131 som er vedlagt planforslaget. 

Regelverk 
Gjeldende regelverk er Miljøverndepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012, som angir gul og rød støysone hvor det gjelder 
særlige retningslinjer for arealbruk.  
 
Støynivå på foreslått kryssløsning og dagens løsning 
Det har vært sett på forskjellene ved beregnet støynivå mellom dagens løsning og 
foreslått kryssløsning. Resultatet viser at støynivået vil øke mest ved siden av ny 
bussveg i området ved ballbanen,  men også i området rundt Fagerhøy terrasse. 
Utover de områdene er støynivået tilnærmet likt dagens støynivå. 
 
Det er primært kontorer sør for og boliger nord for Prof. Kohts vei i området rundt 
ny kryssløsning. Overskridelse av grenseverdien LDEN 55 dB er begrenset til 
boliger på sørsiden av Fagerhøyveien og boliger langs Fagerhøy terrasse.  
Boliger langs Fagerhøy terrasse vil få 2-5 dB høyere støynivå enn de har i dag. For 
øvrige boliger i området er støynivået tilnærmet lik dagens situasjon.  
Årsaken til at noen boliger vil få et økt støynivå med ny kryssløsning er at Prof. 
Kohts vei heves ca. 5 m og den tidligere naturlige støyskjermingen reduseres. Den 
nye kryssløsningen ved Tjernsmyr gir i hovedsak tilsvarende støynivå til berørte 
boliger som gjeldende regulering. 
 
Vurdering av støyskjermingstiltak  
I tidligere reguleringsarbeid ble det gjort vurderinger av støyskjerming langs     
Prof. Kohts vei, men konkludert med at det ikke gav tilstrekkelig effekt. Lokale 
støytiltak skal vurderes ved behov i byggeplanarbeidet. Konklusjonen fra tidligere 
reguleringsarbeid vil også gjelde for ny kryssløsning; at en støyskjerm langs Prof. 
Kohts vei ikke gir tilstrekkelig god effekt, og at det ved behov må vurderes lokale 
støytiltak. 

 
 

  

Figur 59: Beregnet lydnivådifferanse 1,5 m over terreng mellom ny kryssløsning og dagens 
situasjon. Blå farge indikerer områder der støynivået reduseres sammenlignet med dagens 
situasjon og rød farge indikerer områder der støynivået øker. 
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5.9. Luftforurensning  

Regelverk  
Ved vurdering av luftkvaliteten i et område sammenliknes målte og beregnede 
konsentrasjoner med grenseverdier i Forurensningsforskriften, nasjonale mål for 
luftkvalitet, planretningslinjer for lokal luftkvalitet (T-1520) og 
luftkvalitetskriterier angitt av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.  
Forurensningsforskriften omfatter lokal luftkvalitet og er juridisk bindende. 
Maksimalkravene til konsentrasjon av de ulike komponentene i forskriften blir 
omtalt som grenseverdier. Overskridelse av grenseverdiene flere ganger enn tillatt 
utløser krav om tiltak.  

De nasjonale målene for lokal luftkvalitet er mer ambisiøse enn grenseverdiene i 
Forurensningsforskriften og uttrykker en ønsket tilstand fra og med 2010. Det vil si 
at når nasjonale mål er tilfredsstilt, er også forskriftens krav overholdt. Nasjonale 
mål anbefales lagt til grunn for vurdering av arealbruk.   

T-1520 angir statlige anbefalinger om hvordan kommunene bør håndtere 
luftkvalitet i arealplanlegging, og skal legges til grunn ved planlegging etter plan- 
og bygningsloven. I T-1520 angis rød og gul sone for luftkvalitet hvor det gjelder 
særlige retningslinjer for arealbruk.  

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratets anbefalte luftkvalitetskriterier angir kun 
ambisjonsnivå for luftkvaliteten, og er ikke juridisk bindende.   

Konklusjon  
Utslipp av nitrogendioksid i busstunnelen vil gi maksimale 
munningskonsentrasjoner på mellom 100 µg/m3 og 150 µg/m3. 
Konsentrasjonsbidrag fra tunnelen til omgivelsene vil være blandet ut til 25 µg/m3 
i avstand 25 m fra tunnelmunningen. I forhold til luftsoner (T-1520) og 
grenseverdier i forurensningsforskriften er utslippet så lite at det ikke vil påvirke 
utbredelse av røde eller gule luftsoner eller føre til at nye områder får overskridelse 
av mål- eller grenseverdier. 
 
Heving og flytting av Prof. Kohts vei vil føre til høyere forurensingsbelastning ved 
bygningene nord for vegen, men økningen vil være liten i forhold til definisjonene 
av røde og gule luftsoner og mål- og grenseverdier. 

Effekt av forskjellen i trafikk fra 2030 til 2045 vil trolig være en reduksjon i 
utslipp av nitrøse gasser og en svak økning i utslipp av svevestøv fra 
vegbaneslitasje. Forventet endring av utslipp vil være for liten til å påvirke 
utbredelse av konsentrasjoner i nivåer som definerer luftsoneutbredelse eller mål- 
og grenseverdier.  
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5.10. Kulturminner og kulturmiljø 

 
Figur 60: Kartet viser kulturminner og kulturmiljøer i og ved planområdet. Planavgrensning er vist med hvit, stiplet linje. Kartutsnitt fra Bærumskart.
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Innenfor planområdet og influensområdet er det registrert følgende kulturminner 
og kulturmiljø (kulturminner og kulturmiljø over busstunnelen er ikke beskrevet) :  

Historisk veifar Gamle Drammensvei 
Veifaret er vist med rød strek i Figur 60 og er satt av som et prioritert større 
kulturmiljø. Gamle Drammensvei fra 1660-tallet er en av Norges første 
ingeniørkonstruerte veier og er et kulturminne av nasjonal betydning. Veien har på 
flere strekninger bevart karakter og følger i dag stort sett den opprinnelige traséen.  
 
Fagerhøy terrasse 9 og 11 
Bygningene ligger innenfor kulturmiljøet «Gamle Drammensvei». Eiendommene 
ligger i et særpreget landskapsdrag, med «Brydeskogen» mot nord/vest. 
Bolighusene og en dukkestue er SEFRAK-registrert og eiendommene er regulert til 
bevaring. I reguleringsplanen (7.10.1998) fremgår det at formålet med 
hensynssonen er å bevare både bebyggelsen, terreng og vegetasjon samt beskytte 
mot uheldige inngrep.  
 
Fagerhøyveien 34  
Eiendommen ble regulert til bevaring i samme reguleringsplan som Fagerhøy 
terrasse 9 og 11, med formål om bevaring av bygg, terreng og vegetasjon. 
Eiendommen ble ervervet av Bærum kommune til bruk som barnehage i 
forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplan for området i 1998, for å hindre 
bygging av barnehage i «Brydeskogen».  

Fagerhøyveien 24 
Bygningen er kommunalt listeført, registrert oppført mellom 1920-1940.  
 
Riiser-Larsens vei  
Noen garasjeanlegg i området er kommunalt listeført, registrert oppført mellom 
1900-1920. Disse er ikke valgt ut blant kommunes prioriterte bygg fra denne 
perioden.  
 

 
Figur 61: Bygninger regulert til bevaring i Fagerhøy Terrasse, Skråfoto fra Gule Sider. 
 
 
Konsekvenser for kulturmiljøet 
Kulturminnene som vil bli påvirket av planforslaget er det gamle veifaret Gamle 
Drammensvei og nærføring til verneverdig bebyggelse i Fagerhøy terrasse 11 og 9 
(11 mer enn 9).  
 
Veifaret mister mer av sin opprinnelige karakter og tiltaket medfører arealbeslag 
og terrenginngrep, samt fjerning av vegetasjonsskjerm for tilliggende eiendommer. 
Løsningen vurderes likevel til å ha en mindre negativ konsekvens for kulturmiljøet 
enn i gjeldende reguleringsplan (E18 Lysaker-Ramstadsletta), med mindre 
dominerende veganlegg og tunnelportal som ikke lenger ligger rett under 
eiendommene i Fagerhøy terrasse.  
 
Terrenginngrep i fjellskjæringen i Gamle Drammensvei berører ikke tomtene 
Fagerhøy terrasse 11 og 9, og skjæringen blir i liten grad sett i sammenheng med 
disse tomtene. Imidlertid vil terrenginngrepet påvirke opplevelsen av det gamle 
veifaret.  At fjellskjæringen planlegges med tørrsteinsmur gjør terrenginngrepet 
mer akseptabelt. 
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5.10.1. Arkeologiske registreringer  

Akershus fylkeskommune har tidligere gjennomført arkeologiske registreringer i 
forbindelse med planarbeidet til reguleringsplan for Lysaker-Ramstadsletta. Det 
ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner.    

5.11. Naturmangfold 

Innenfor plan- og influensområdet ligger en naturtypelokalitet som i Naturbase 
heter Lysakertjern med ID BN00046457.  En mer detaljert beskrivelse er gitt i 
BioFokus sin rapport 2013-7, Forvaltningsplan for Tjernsmyr. Her er Tjernsmyr 
delt i flere naturtypelokaliteter, hver av dem med egen detaljert beskrivelse.  

I dette planarbeidet er Lysakertjern omtalt som én lokalitet, «naturtypelokalitet i 
Tjernsmyr», med stor verdi.  

Lokaliteten er et våtmarksområde som består av et næringsrikt tjern omgitt av 
rikmyr sentralt i den østre delen. Vestover går lokaliteten over i rik sumpskog og 
delvis varmekjær edellauvskog. Lokaliteten er verdisatt som svært viktig (A) i 
naturbase. Det er tidligere registrert omkring 20 rødlistede arter i lokaliteten, men 
en del av funnene er gamle, og noen av artene kan ha gått ut. Det er likevel 
sannsynlig at lokaliteten kan inneha et betydelig antall rødlistede arter.  

 

Figur 62:Rikere myrkantmark med stor forekomst av den rødlistede bregnen myrtelg 
(VU=sårbar) samt gråselje, bjørk og litt ask (VU). 
 

Lokaliteten er påvirket av tidligere senkning/grøfting, gjengroing og eutrofiering 
gjennom tilførsel av næringsstoffer, samt av nedbygging. Lokaliteten er omgitt av 
veger og andre utbygde arealer. I østenden går det en gangveg, delvis i bru, over 
våtmarksområdet. I vest går det en sti gjennom lokaliteten, og vest for stien er 
lokaliteten sterkt preget av slitasje. På sørsiden er det fylt ut masser i forbindelse 
med etablering av næringsbygg og parkeringsplasser, og ytterligere 
utbyggingsaktivitet foregår inn mot grensa for lokaliteten. Tjernsmyr er fortsatt en 
svært viktig naturtypelokalitet (A-lokalitet), men har vært, og er fortsatt under stort 
press mht. inngrep. 



 

61 
 
 

 

Figur 63: Naturtypelokalitet i Tjernsmyr. Opprinnelig strakte lokaliteten seg lengre 
vestover, som gjengitt i naturbase, men den vestligste delen er nå grøntanlegg/idrettsplass 
og grøftet, slik at de naturfaglige verdiene er sterkt redusert i denne delen. 
  

Konsekvenser for naturtypelokaliteten i Tjernsmyr 
Tiltaket innebærer en utfylling i kanten av lokaliteten på nordsiden av myra og et 
veganlegg som skjærer skrått gjennom vestre del av lokaliteten som fortsatt 
innehar en del naturfaglige verdier. Planforslaget medfører ca. 5 dekar mindre 
fylling ut i myra i forhold til gjeldende reguleringsplan.  
 
5.11.1. Vannmiljø  

Tjernsmyr har historisk helt fra ca. 1850 gjennomgått store direkte påvirkninger 
gjennom uttapping av tjernet, grøfting og hogst og indirekte gjennom 
omkringliggende vegbygging, næringsbygg, luftforurensning m.m. 

Tjernsmyr har svært begrenset permanent åpent vannspeil. Drenering fra området 
går i retning Lysakerelva. 

For å opprettholde, og forbedre naturverdiene i Tjernsmyr vil en være avhengig av 
tilfredsstillende vannkvalitet og tilstrekkelig vannmengde, og det er behov for 
tilførsel av vannmengder minimum tilsvarende det som slippes til Tjernsmyr i dag. 
Dette gjelder både i anleggsfasen og i driftsfasen av nye tiltak i nærområdet.  

Det skal etableres oljeavskillere og renseløsninger for sedimentasjon av 
anleggsvann før utslipp til resipient. For å holde rent overvann fra omgivelsene 
separert fra anleggsvannet skal det etableres avskjærende tiltak oppstrøms 
anleggsområdet. Det skal også etableres sikre flomveger for overvann fra 
omgivelsene slik at dette ikke blir blandet med anleggsvann ved flomhendelser.  

For å sikre nok vannmengder i Tjernsmyr i perioder med lite eller ingen nedbør, er 
det viktig med tette terskler ved avrenning ut av Tjernsmyr og store nok arealer 
med åpne vannflater. I driftsfasen vil vann fra Prof. Kohts vei ledes til Tjernsmyr 
på grunn av behovet for vannmengde. 

Det er gjennomført beregninger som viser at avrenningsvannet fra driftsfasen vil gi 
tilfreddsstillende vannkvalitet. 

På grunn av høyt forbruk av salt på vegene om vinteren, er det fokus på avrenning 
av salt fra vegbanen og mulig effekt av dette på nedstrøms vannmiljø. Ved å lede 
overvannet diffust ut til terreng, vil det kunne oppstå forhøyede verdier av salt i 
Tjernsmyr. Det forventes imidlertid at overvann med evt. forhøyede 
saltkonsentrasjoner spres over et tilstrekkelig stort område, slik at dette vurderes 
som akseptabelt. Det antas at vegetasjonen har tilpasset seg saltnivået i området, 
både fra de lokale marine leirene og fra eksisterende vegsystem. 

I løpet av 2018 skal det utføres supplerende undersøkelser i Tjernsmyr. Dette 
inkluderer vannkjemiske analyser, samt etablering av målepunkt for registrering av 
vannivå i åpne vannflater og grunnvann. Registreringene vil bidra til at naturlige 
variasjoner i vannkjemi og vannivå fanges opp i forkant av anleggsarbeidene. 
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5.12. Nærmiljø og friluftsliv 

Planområdet preges av næringsområde med lav bruks- og oppholdsintensitet for 
nærmiljøet med omkringliggende boligområder på begge sider av E18-korridoren.  

Sentrale ferdselslinjer for gang-/sykkeltrafikk mellom Oslo og Bærum går 
gjennom området med forbindelse til blant annet Lysaker, Fornebu, Bekkestua og 
Sandvika. Tilgjengelighet på tvers av E18 er ivaretatt via kulvert ved Michelets vei 
- Riiser-Larsens vei og med god forbindelse fra busstopp langs E18.  

 

Figur 64: Tverrforbindelse i kulvert under E18 fra Michelets vei til  Riiser Larsens vei. 
 

Tverrforbindelsen fortsetter som egen gangveg fra Riiser-Larsens vei med gangbru 
over Prof. Kohts vei og videre som turveg opp mot Lysaker skole/Stabekk 
videregående skole. Dette er en mye brukt snarveg/tverrforbindelse og skoleveg 
både for barn og unge. Tverrforbindelsen gir også adkomst til Telenor Arena sør 
for E18 som har mange brukere ved konserter og andre arrangement. 

Grøntområdet Tjernsmyr er en av de få gjenværende «100-metersskogene» langs 
E18 på strekningen fra Lysaker til Sandvika, men deler av området er myrlendt og 
lite egnet for ferdsel. Gangforbindelse langs østre ende av grøntområdet har 

forbindelse med gangveg langs Prof. Kohts vei. I området går også en 
gangforbindelse/snarveg mellom Lysaker og kontorbebyggelsen langs E18/Philip 
Pedersens vei ved Tjernsmyr. Ballbanen i vestre ende av grøntområdet blir i dag 
brukt en del av Lysaker skole i skoletiden og av ulike lag og andre på kveldstid.  

Ballbanen er opparbeidet for 7-er fotball med mål 40 x 60 meter. Banen er bygd 
som grusbane, men det er pålagt jord og framstår i dag som gressbane. I dag er 
banen uten lysanlegg. Et nytt næringsbygg er under bygging sørvest for ballbanen. 

Brydeskogen er et grøntområde nord for Prof. Kohts vei. Grøntområdet har interne 
stier mellom boliger i Fagerhøy terrasse og Fagerhøyveien. Det er adkomst til 
Brydeskogen fra Prof. Kohts vei via trapp i skråningen.  

 
Figur 65: Balløkke/nærmiljøanlegg i vestenden av Tjernsmyr. 
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Figur 66: Brydeskogen: Utkikkspunkt tilrettelagt med benker, bord og infotavle. 
 

 
Figur 67: Brydeskogen 

 

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv 
Nytt hovedvegsystem vil redusere E18 som barriere for myke trafikanter. Dagens 
gangkulvert ved Oksenøyveien erstattes med nye gang-/sykkelveger over 
vegkorridoren på nytt miljølokk, i tillegg til gang- og sykkelveg langs bussbrua. 
Nye gang -og sykkelvegforbindelser øker tilgjengeligheten på tvers av E18 og 
internt på nytt miljølokk. 
 
Sør for E18 vil nytt veganlegg medføre arealbeslag og riving av flere boliger, blant 
annet i Michelets vei, Oksenøyveien og Oksenøystien. Dette kan føre til at 
gjenværende nærmiljø blir mindre attraktivt. Hele området sør for E18 vil 
transformeres på relativt kort sikt, og det vil tilrettelegges for nye nærmiljøområder 
langs Vestre lenke og Oksenøyveien.  
 
Nord for E18 vil ballbanen på Tjernsmyr etter anleggsperioden reetableres som en 
ballbane som tilfredsstiller Norges Fotballforbunds anbefalte banestørrelse for 5-er 
fotball. Tilgjengelig areal for ballbane inkl. sikkerhetssoner er 30 x 50 meter. 
Ballbanen vil bli mindre attraktiv som følge av arealbeslag, nytt veganlegg og 
etablering av næringsbygg tett på ballbanen.  

Tilgjengeligheten til Brydeskogen fra Prof. Kohts vei ivaretas i nytt veganlegg, 
men adkomsten får en annen plassering. Eksisterende gangforbindelser langs 
Tjernsmyr og næringsbebyggelsen langs E18 vil bli ivaretatt.  

Hovedsykkelveg og nye gang- og sykkelforbindelser er omtalt under kapittel 5.5  Brydeskogen 
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5.13. Konsekvenser i anleggsperioden  

Trafikale konsekvenser 
Vedlagt rapport for anleggsgjennomføring vil vise prinsippløsninger som vil danne 
grunnlag for den videre detaljeringen (prosjekteringen). De endelige fasene vil bli 
vist i egne detaljerte faseplantegninger, mens tidspunkter og varigheter vil 
fremkomme av frister i konkurransegrunnlagene og i entreprenørenes 
fremdriftsplaner. 
 
Følgende forutsetning er vektlagt for anleggsgjennomføringen: 
 
Omlegging av Prof. Kohts vei 
Prof. Kohts vei vil bli åpen for trafikk på to kjørefelt på strekningen øst for Gamle 
Drammensvei i hele anleggsperioden.  
  
Prof. Kohts vei vil i en periode være stengt for biltrafikk mellom Gamle 
Drammensvei og Philip Pedersens vei. Gamle Drammensvei kan bli stengt for 
vanlig biltrafikk i en relativt kort periode, mens busstrafikk samtidig opprettholdes 
i ett felt. Gamle Drammensvei kan måtte stenges helt i en kort periode for å kunne 
ferdigstille ombygging av krysset med Prof. Kohts vei. 

Gang- og sykkelveger  
Gang- og sykkelveger vil i all hovedsak bli opprettholdt i anleggsperioden. Det vil 
bli etablert en midlertidig gang- og sykkelbru over E18 i byggeperioden.  Denne 
vil bli etablert før gangkulvert under E18 ved Riiser Larsensvei-Oksenøyveien blir 
stengt. 

Det er regulert nye sykkelfelt langs Prof. Kohts vei mellom Markalléen og Philip 
Pedersens vei. Disse er tenkt bygget før anleggsarbeidene for ny E18 starter. 
Omkjøring for sykkel til Lysaker vil sikres i faseplanene. 

Sikring av skoleveger i anleggsperioden 
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. 

Kollektivruter i anleggsperioden 
Alle kollektivruter er tenkt opprettholdt i hele anleggsperioden. Bussrutene i 
Gamle Drammensvei og Prof. Kohts vei opprettholdes i byggeperioden. I en svært 
kort periode kan Gamle Drammensvei bli stengt. Da må det informeres om 
alternative løsninger. 
 

Omgivelser 
Noe arealer blir midlertidig benyttet til anleggsområder, riggområder og omlagte 
veger. Disse arealene tilbakeføres, planeres og revegeteres eller reetableres i 
henhold til respektive reguleringsformål. Utbyggingsarealer som midlertidig blir 
liggende uten bruk planeres og tilsåes. Anleggsrigger og midlertidige gjerder, 
støyskjermer og lignende er forutsatt planlagt på en gjennomtenkt måte med 
hensyn på utforming, lokalisering og materialer. 
 
Støy 
I anleggsperioden vil det bli økt støy i områder tilgrensende anleggsvirksomheten. 
Det skal i forkant av anleggsfasen utarbeides støyprognoser og handlingsplan for 
tiltak mot bygg- og anleggsstøy som skal beskrives i Plan for ytre miljø (YM-
plan). Ved overskridelse av grenseverdier i T-1442, skal det vurderes  iverksettelse 
av avbøtende tiltak. Alle berørte naboer skal varsles og holdes løpende orientert 
om støyforhold i anleggsfasen. 

Vannbehandling  
Avrenning fra omlagt Prof. Kohts vei vil i hovedsak bli ført til Tjernsmyr. 
Vann i byggegroper og fra drivingen av tunneler vil bli behandlet etter gjeldende 
rutiner før utslipp til resipient. 

Naturtypelokaliteten i Tjernsmyr 
Ved arbeid ved Tjernsmyr er alle inngrep, begrenset så mye det er teknisk mulig. 
Midlertidig anleggssone gjerdes inn for å begrense inngrepet. Videre vil det bli 
gjort tiltak for å unngå skadelige utslipp til Tjernsmyr fra anleggsvirksomheten.  
Arealer innenfor naturtypelokaliteten, som benyttes midlertidig under 
anleggsarbeidet, blir tilbakeført til mest mulig naturlig tilstand. 
 
Opparbeidelse og istandsetting utføres med bruk av masser og vegetasjon som ikke 
bidrar til spredning av fremmede arter til naturtypelokaliteten. Istandsetting skal 
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minimere påvirkning på naturtypelokaliteten og følge spesifikasjoner angitt i YM-
planen. 

Ballbane ved Tjernsmyr 
Ballbanen vil bli benyttet som riggområde i ca. 5 år mens E18-utbyggingen pågår. 
Kjørbar adkomst til riggområdet (fremtidig ballbane) forutsettes å gå fra Philip 
Pedersens vei, via NCC sin parkeringsplass ved Prof. Kohts vei. 
 

5.14. Grunnervervsbehov  

Grunnerverv i området er gjennomført eller er i gang med å gjennomføres med 
bakgrunn i gjeldende reguleringsplan. 

Grunnerverv er en privatrettslig prosess mellom grunneier og Statens vegvesen. 
Erverv av eiendom må gjennomføres av Statens vegvesen for de arealer som 
beslaglegges, og bygninger som må rives fordi de ligger i traséen for nytt 
veganlegg eller inngår i midlertidige rigg- og anleggsområder. Disse eiendommene 
må ligge innenfor planens avgrensning markert med samferdselsformål eller 
bestemmelsesområde for rigg- og anleggsområde. Erverv kan være både 
permanent eller midlertidig.  

Statens vegvesen kan erverve boliger der støy- og forurensningsforhold vurderes 
som uforsvarlige i anleggsperioden og/eller etter at ny E18 er tatt i bruk. Disse 
eiendommene kan ligge utenfor planavgrensningen, men forutsetter enighet med 
grunneier om erverv. Eiendommer som etter de utførte støy- og 
forurensningsvurderinger får forhold som er forsvarlige, har vegvesenet ikke 
anledning til å innløse. 
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6 MEDVIRKNING / FORHÅNDSUTTALELSER  

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet 

Varsel om oppstart av planarbeid for mindre deler av gjeldende reguleringsplan for 
E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes ble kunngjort 
på Bærum kommunes nettsider og i Aftenposten 18. oktober 2017, med frist for å 
komme med uttalelser til 27. november 2017.  

Det ble sendt brev direkte til berørte grunneiere, etater og organisasjoner. 
Informasjon om oppstart av planarbeid ble også kunngjort på Statens vegvesens 
nettsider. 

I varslingsperioden har det vært avholdt informasjonsmøte for blant annet berørte 
grunneiere, organisasjoner og vel. Møtet ble avholdt hos Mustad Eiendom den 31. 
oktober 2017. Det kom inn 9 forhåndsuttalelser i varslingsperioden for varsel om 
oppstart av planarbeid. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i vedlegg til 
planforslaget «PML-131 Høringsuttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid». 

Omreguleringen fikk senere plannavnet Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett. 
Etter høringsperioden for varsel om oppstart av planarbeid, har videre arbeid med 
løsningsutviklingen medført behov for en utvidelse av planområdet. Berørte 
grunneiere ble varslet med eget brev 11. desember 2017 og 28. juni 2018. Det kom 
ikke inn merknader til varsel om utvidet planområde. 

Tabell 2: Oversikt over innkomne merknader i forbindelse med varsel om planoppstart 

Nr. Navn Dato 

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 03.11.2017 

2 Akershus fylkeskommune 27.11.2017 

3 Einar Paul Qvale, Fornebuveien 14D 18.10.2017 

4 Hilde Johansen, Fornebuveien 18/20 27.11.2017 

5 Riiser-Larsens vei 15 Boligsameie Udatert 

6 BaneNOR 22.11.2017 

7 Kristin Jarmund Arkitekter AS på vegene av Arcanum 
Eiendom 

27.11.2017 

8 Norconsult AS på vegne av Teleplan Eiendom 21.11.2017 

9 Marit og Knut Kvilekval, Fagerhøy terrasse 13, 
hjemmelshavere av gnr./bnr:40/451 

20.10.2017 
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7 KILDER  

E18-korridoren Lysaker – Slependen Kommunedelplan med KU 

Kommuneplan for Bærum kommune 2017-2035 

Områderegulering E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu – 
Gjønnes 

Nettadresser: 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/kart/ 

 

For fullstendig kildeoversikt, se kildehenvisning i temanotater 

 

 

 

VEDLEGG: 

Vedlegg 1: Liste over temanotater 

Vedlegg 2: Tegningsliste  
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