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Forord 
 

Dette notatet beskriver ulike alternativer som har blitt vurdert for 
ny hovedsykkelveg på strekningen Oksenøyveien – Frantzebråten i 
Bærum og Oslo kommuner. Alternativene har blitt vurdert opp mot 
prosjektets mål primært for de syklende, men også for gående og 
muligheter for etablering av gode byrom.  Dokumentet skal være et 
beslutningsgrunnlag for valg av løsning.  

Oslo, oktober 2018.  
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Sammendrag 
 
Hovedsykkelvegen vil på strekningen mellom Oksenøyveien-
Frantzebråten omfattes av to pågående reguleringsplaner som må 
ses i sammenheng for å sikre en god og sammenhengende trasé. 
Disse reguleringsplanene er 1) reguleringsplan for 
Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett og 2) reguleringsplan for 
Lysaker kollektivknutepunkt.   
I dette notatet vurderes to hovedalternativer for hovedsykkelvegens 
trasé: 

1. Hovedsykkelveg på sørsiden av E18 – anbefalt trasé. 
2. Hovedsykkelveg på nordsiden av E18 – regulert løsning. 

I tillegg vurderes følgende varianter av regulert løsning: 

• Hovedsykkelveg gjennom Lysaker Torg 
• Hovedsykkelveg krysser Vollsveien i plan  
• Alternative traseer sør for E18 

 
Mål for E18 Lysaker-Ramstadsletta og Lysaker 
kollektivknutepunkt er presentert i kapittel 2. Statens vegvesens 
vurdering av måloppnåelsen for de to hovedalternativene er 
presentert i   kapittel 5.  
SVV anbefaler hovedsykkelveg på sørsiden av E18 på grunn av 
bedre måloppnåelse. Traseen har bedre leselighet og er mer 
attraktiv for syklende. Sykkelvegen på sørsiden fanger opp flere 

syklende, er mer fleksibel med hensyn til fremtidig byutvikling, og 
har en lavere utbyggingskostnad enn regulert løsning. 
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1 Innledning 
Ved utbygging av E18 i Vestkorridoren skal det gjennomføres 
tiltak for å bedre fremkommeligheten og gjøre det mer attraktivt 
for både syklende og gående. Det skal etableres en 
sammenhengende hovedsykkelveg langs E18 fra Frantzebråten i 
øst til Ramstadsletta i vest. Det skal legges vekt på å finne 
løsninger hvor en unngår konfliktpunkter mellom bil/sykkel og 
mellom sykkel/fotgjengere.  

1.1 Grensesnitt pågående reguleringsplaner  

Hovedsykkelvegen for den delen av traséen som omtales i det 
foreliggende notatet vil omfattes av to reguleringsplaner som vil ha 
noe ulik fremdrift, men som må ses i sammenheng for å sikre en 
god og sammenhengende trasé.  
Første del av den omtalte traséen i dette notatet vil omfattes av 
reguleringsplanen «Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett» som er 
en omregulering av mindre deler av reguleringsplan for E18 
Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu – Gjønnes.  
Traséen gjennom Lysakerområdet vil reguleres i reguleringsplan 
for Lysaker kollektivknutepunkt.   
Figur 1 viser hvordan reguleringsplan for Tjernsmyrområdet 
forholder seg til gjeldende reguleringsplan for E18 Lysaker – 
Ramstadsletta og pågående reguleringsplan for Lysaker 
kollektivknutepunkt. 
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Figur 1: Oversikt som viser grensesnitt mellom gjeldende reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta, reguleringsplan for Tjernsmyrområdet og pågående 
reguleringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt. 
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1.2 Dagens gang- og sykkelvegnett 

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. Ved Lysaker krysser denne sykkelruten Vollsveien i 
plan og fortsetter videre over Lysaker Torg og på bru fra 
Lysakerlokket og østover. På nordsiden av E18 er det i tillegg 
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. 
 
For å komme til Fornebu fra Bekkestua/Stabekk må en i dag sykle 
enten via Lysaker eller undergangen ved Riiser-Larsens vei - 
Oksenøyveien. En naturlig rute fra Bekkestua/Stabekk til Fornebu 
blir da: 

• Gamle Drammensvei – gang- og sykkelveg mellom 
Lysaker skole og Riiser-Larsens vei- undergang under E18 
– Oksenøyveien 

 
Innenfor kommunegrensen til Oslo går sykkelruten langs 
Frantzebråtveien på sørsiden av E18.   

 
På grunn av det fragmenterte sykkeltilbudet med varierende 
kvalitet er det rimelig å anta at også andre traseer enn de skiltede 
sykkelvegene benyttes av syklende. Det er derfor vanskelig å gi en 
fullstendig beskrivelse av sykkeltrafikken gjennom planområdet i 
dag.  
 
Innenfor det kartlagte området er det fire tverrforbindelser 
over/under E18:  

• Strandveien  
• Lysakerlokket  
• Gang-/sykkelbru over Prof. Kohts vei 
• Michelets vei – Riiser-Larsens vei 

 
I Figur 2 vises de viktigste gang- og sykkelforbindelsene i dagens 
situasjon.  
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Figur 2: Dagens situasjon: Kartlagte gang- og sykkelforbindelser, bussholdeplasser og tverrforbindelser mellom Oksenøyveien og Frantzebråten. 
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2 Prosjektmål  
Samfunnsmål 
Samfunnsmålet for E18 Vestkorridoren Lysaker-Drengsrud, 
inklusive Lysaker kollektivknutepunkt er: 
 «E18-prosjektet bidrar til at flere tar bussen, sykler eller går. 
Prosjektet legger til rette for et funksjonelt vegsystem med gode 
knutepunkter fra Lysaker til Asker og muligheter for by- og 
stedsutvikling. Dette vil bedre livskvaliteten til innbyggere og 
reisende.» 
Effektmål 
Figur 3 viser effektmål for prosjektet Lysaker kollektivknutepunkt.  

 
Figur 3: Effektmål for Lysaker kollektivknutepunkt (Kilde: Justert planprogram 
etter offentlig ettersyn, 2. oktober 2018). 
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Nedenfor gjengis effektmålene som anses relevant for tema 
hovedsykkelveg.  
Effektmål byrom/stasjon (utdrag, relevant for hovedsykkelveg): 

• Byutvikling på Lysaker 
• Trygghet og sikkerhet skal være en viktig premiss ved 

bymessig utforming av planen 

• Det skal legges til rette for velfungerende og tilgjengelige 
møteplasser (…). 

Effektmål fotgjengere (utdrag, relevant for hovedsykkelveg): 
• Fremkommelighet og trafikksikkerhet for fotgjengere skal 

prioriteres høyt. 

• Redusere barrierer for å sikre korte gangavstander og enkle 
kryssingssituasjoner ved overganger mellom buss, tog og 
bane. 

Effektmål sykkel: 
• Etablere et sammenhengende, lesbart og sikkert 

sykkeltilbud i området, med god tilgjengelighet til 
hovedsykkelvegen. 

• Sørge for et attraktivt parkeringstilbud for syklister. 

• Doble antall syklister ved Oslos grense to år etter åpning 
sammenliknet med 2017. 

Effektmål trafikkavvikling (utdrag, relevant for hovedsykkelveg): 
• Det skal legges til rette for et oversiktlig trafikkbilde 

2.1 Formål med hovedsykkelveg 

Hovedsykkelvegen skal få flere til å sykle (alle typer syklister). 
Hovedsykkelvegen er en høystandard sykkelveg 
(sykkelekspressveg) og utformes med de kvalitetskrav som gjelder 
for denne typen anlegg. Hovedsykkelvegen skal være attraktiv, 
oversiktlig og sammenhengende med god fremkommelighet og 
med minst mulig konfliktpunkter. Det stilles krav til horisontal og 
vertikalkurve for å kunne holde jevn og «høy» hastighet. Antallet 
konfliktpunkter skal reduseres og kryss med motorisert trafikk skal 
som hovedregel være planskilte. Det skal være gode tilkoblinger til 
lokalsykkelvegnettet. 
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3 Hovedsykkelveg på sørsiden av E18 – anbefalt 
trasé

Figur 4: Alternativ på sørsiden av E18.  
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Figur 5: Oversiktskart som viser anbefalt trasé for hovedsykkelveg på sørsiden av E18 markert med rød strek og forbindelse til øvrige sykkelruter i området. Nasjonal 
sykkelrute er markert med blått og eksisterende og/eller planlagte sykkelruter (tilrettelagt/ikke tilrettelagt) er markert med oransje.
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Hovedsykkelvegen etableres på sørsiden av E18 på hele 
strekningen mellom Ramstadsletta og Lysaker. I Prof. Kohts vei 
etableres det sykkelfelt på strekningen fra Gamle Drammensvei til 
Vollsveien.  
 
Løsningen innebærer at det tilrettelegges for sykling både på 
sørsiden og nordsiden av E18 med henholdsvis sykkelveg med 
eller uten fortau, og sykkelfelt. Rendyrking av anleggstype, altså å 
unngå systemskifter, øker leseligheten av sykkelanleggene. Samlet 
sett vil løsningen derfor bidra til et mer finmasket og 
sammenhengende tilbud til syklende enn vurderte løsninger omtalt 
i kapittel 4. For gående innebærer løsningen kun mindre endringer 
i forhold til vedtatt reguleringsplan, og endringene vurderes ikke å 
påvirke kvaliteten i tilbudet til gående. 
 
Hovedsykkelveg og tilhørende fortau 
Det etableres hovedsykkelveg på sørsiden av E18 mellom ny bru 
over E18 (bussbru) ved Oksenøyveien og Fornebuveien. 
Hovedsykkelvegen krysser Oksenøyveien i bru og går videre på 
terreng foran Alexandragården. Videre østover går 
hovedsykkelvegen i bru over Fornebukrysset og krysser 
Fornebuveien planskilt før den lander på terreng i Fornebuveien.  
 
Hovedsykkelvegen fortsetter i egen trasé på sørsiden av 
næringsbebyggelsen i Fornebuveien inn mot Lysaker. Fra 
Lysakerlokket går sykkelvegen på bru langs sørsiden av Lysaker 
Torg til den treffer lokkets østre portal. Fra lokket fortsetter 
hovedsykkelvegen på bru til den passerer Sollerud gård før den går 

videre på terreng til Frantzebråten. Det etableres en kobling for 
gang-/sykkel til Lilleakerveien øst for Lysakerelva.  
 

 
Figur 6: Hovedsykkelveg over Fornebukrysset sett mot sørøst.  

Etablering av hovedsykkelveg på sørsiden av E18 vil gi bedre 
tilknytning til Fornebu, og et bedre tilbud til syklende mellom 
Fornebu og Oslo. Dette fører til at regulert sykkelbru som går øst 
for Fornebukrysset mellom Fornebuveien og Prof. Kohts vei kan 
utgå. Hovedsykkelveg på sørsiden reduserer også 
konfliktpotensialet ved etablering av gode byrom på Lysakertorget 
og i Vollsveien. 
 
Det etableres flere tilknytningspunkter fra hovedsykkelvegen til 
øvrige gang- og sykkelveger. Koblinger for sykkel nord/sør 
mellom Bekkestua/Stabekk og Fornebu vil være:  



 …    ..  

Side: 
 13  

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta 
Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett. Reguleringsplan 

Dato: 
11510 05.10.2018 

Dok. nr Hovedsykkelveg – grunnlag for trasévalg, strekning Oksenøyveien - Frantzebråten Sign Rev.: 
SY-131 TN 03  

 

 

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

 
Det vil være fortau langs hovedsykkelvegen fra Michelets vei til 
ny holdeplass ved Oksenøyveien. Fortau 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. Gående på denne strekningen henvises til et tilbud 
langs Oksenøyveien/Kilenveien/Magnus Poulsens vei til 
Fornebuveien/Lysaker.  
 
I Fornebuveien er det planlagt at gående bruker dagens 
adkomstveg frem til Fornebuveien 10G. Videre inn mot Lysaker 
vil hovedsykkelveg etableres med fortau på nordsiden (endelig 
løsning i Fornebuveien er under utarbeidelse). I VPOR 
(Veiledende plan for offentlige rom) for Lysakerbyen er 
Fornebuveien vist som en urban akse.  
 
Fra Lysaker Torg 6 er det planlagt at hovedsykkelveg skal gå på 
bru ved siden av dagens gang- og sykkelveg slik at dagens kobling 
mot Strandveien kan opprettholdes ved å benytte dagens gang- og 
sykkelveg.   
 
Hovedsykkelvegens standard er vist i prinsippsnitt i Figur 8. På 
strekninger med sykkelveg og fortau etableres 2,0 m fortau og 4,0 
m sykkelveg. På strekninger der det ikke er aktuelt med 
fotgjengere langs hovedsykkelvegen, anlegges denne med 4,0 m 
asfaltert bredde. 
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Figur 8: Prinsippsnitt standard for hovedsykkelveg med og uten fortau
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Nasjonal sykkelrute 
Nasjonal sykkelrute får samme trasé som i dagens situasjon 
bortsett fra ny kobling mellom Michelets vei og Kilenveien, se 
Figur 5. 
 
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. 
 

 
Figur 9: Tverrforbindelse over E18 ved Oksenøyveien sett mot vest med gang- 
og sykkelveg og bussveg.  

Prof. Kohts vei 
Det etableres sykkelfelt i Prof. Kohts vei mellom Gamle 
Drammensvei og Storebrand-bygget. Sykkelfeltbredder i Prof. 

Kohts vei er dimensjonert i henhold til håndbok N100 Veg- og 
gateutforming (2013), og vil på deler av strekningen planlegges 
med 0,25 m økt bredde i forhold til normalen.  
 
Sykkelfeltene blir en videreføring av samme anleggstype og 
standard som er planlagt i et separat prosjekt i Prof. Kohts vei fra 
Markalléen til Gamle Drammensvei. Sykkeltilretteleggingen langs 
Prof. Kohts vei vil dermed bestå av samme type anlegg fra 
Markalléen til Vollsveien. 
 
For gående langs Prof. Kohts vei gir tiltaket bedre leselighet. Dette 
fordi fortauet i motsetning til vedtatt plan blir liggende 
sammenhengende på nordsiden av vegen fra Vollsveien til Gamle 
Drammensvei. 
 

 
Figur 10: Prof. Kohts vei med sykkelfelt og fortau på nordsiden av vegen. Sett 
mot øst.  
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4 Tidligere vurderte løsninger som er forkastet 
Nedenfor gis en kort beskrivelse av vurderte løsninger og hvorfor de er forkastet. 

4.1 Hovedsykkelveg på nordsiden av E18 – regulert løsning 

Figur 11: Alternativ på nordsiden av E18. 

Fornebu- 
krysset 

Fo
rn

eb
uv

ei
en

 

Lysaker- 
lokket 

Frantzebråten 



 …    ..  

Side: 
 17  

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta 
Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett. Reguleringsplan 

Dato: 
11510 05.10.2018 

Dok. nr Hovedsykkelveg – grunnlag for trasévalg, strekning Oksenøyveien - Frantzebråten Sign Rev.: 
SY-131 TN 03  

 

 

I vedtatt reguleringsplan for Lysaker-Ramstadsletta krysser 
hovedsykkelvegen E18 ved bussbrua og på Lysakerlokket.  
Fra Oksenøyveien krysser hovedsykkelvegen E18 langs bussbrua 
og går videre på terreng på sørsiden av Prof. Kohts vei frem til 
portalen for Granfosstunnelen/Ring 3. Deretter krysser 
hovedsykkelvegen Prof. Kohts vei på bru og fortsetter på en lang 
brukonstruksjon/viadukt langs nordsiden av Prof. Kohts vei. 
Videre går hovedsykkelvegen i bru over Vollsveien og fortsetter på 
bru nord for kontorbygningene på Lysakerlokket til den kobler seg 
på sykkelbru som går på sørsiden av E18 over Lysakerelva.  
I vedtatt reguleringsplan ligger det også en sykkelbru øst for 
Fornebukrysset som går over E18 mellom hovedsykkelvegen og 
Fornebuveien. 
 
 

 
Figur 12: Regulert hovedsykkelveg fra Lysaker sett mot vest. 

  

 
Figur 13: Regulert hovedsykkelveg ved Tjernsmyr og langs Prof. Kohts vei sett 
mot vest. 
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Figur 14: Regulert sykkelbru øst for Fornebukrysset. 

Nedenfor gis en punktvis begrunnelse for hvorfor Statens vegvesen 
anser regulert løsning som et dårligere alternativ enn foreslått trasé 
på sørsiden av E18:  

• Fanger i mindre grad opp syklende fra Fornebu og er et 
dårligere tilbud for syklende mellom Oslo og Fornebu. 

• Hovedsykkelveg på bru er mindre fleksibel med hensyn til 
fremtidig byutvikling, se tabell 2 for oversikt over lengder 
på bru/terreng for de ulike alternativene. 

• Lengre trasé og dårligere stigningsforhold.  
• Dårligere koblinger mot Lysakerlokket. 
• Beslaglegger mer areal langs Tjernsmyr. 
• Kostnadene er høyere. 
• Dårligere måloppnåelse, se kapittel 5. 
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4.2 Hovedsykkelveg gjennom Lysaker Torg

 
Figur 15: Skisse som viser alternativ der hovedsykkelvegen føres gjennom Lysaker Torg og videre på bru langs Prof. Kohts vei. 
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Bærum kommune har i forbindelse med planarbeidet for Lysaker 
kollektivknutepunkt foreslått en mulig løsning over Lysaker Torg 
der hovedsykkelvegen går sammen med gående og krysser 
bilveger i plan. Det er derfor vurdert et alternativ der 
hovedsykkelveg går på terreng gjennom østre del av Lysaker Torg. 
Videre fortsetter hovedsykkelvegen planskilt over Vollsveien og 
på brukonstruksjon på sørsiden av Prof. Kohts vei som i regulert 
løsning.  
Dette alternativet er forkastet fordi blanding av ulike 
trafikantgrupper (fotgjengere, syklister og bilister) mot østre del av 
Lysaker Torg/lokket ikke er forenelig med formålet med 
hovedsykkelvegen, jf. kapittel 2.1. 

 
 
  



 …    ..  

Side: 
 21  

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta 
Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett. Reguleringsplan 

Dato: 
11510 05.10.2018 

Dok. nr Hovedsykkelveg – grunnlag for trasévalg, strekning Oksenøyveien - Frantzebråten Sign Rev.: 
SY-131 TN 03  

 

 

4.3 Hovedsykkelveg krysser Vollsveien i plan  

 
Figur 16: Skisse som viser alternativ der hovedsykkelvegen krysser Vollsveien i plan og videreføres gjennom Lysaker Torg. 
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Alternativet innebærer at hovedsykkelvegen går på nordsiden av 
E18 tilsvarende regulert løsning, men krysser Vollsveien i plan og 
fortsetter på terreng gjennom Lysaker Torg. Denne løsningen er 
vurdert fordi den samsvarer med anbefalt hovedgrep i 
mulighetsstudien for Lysaker – fra trafikkmaskin til levende by. 
Vollsveien er en hovedgate som gir adkomst til E18 fra Lysaker 
sentrum med mye biltrafikk, særlig i rushtid. Alternativet er 
forkastet fordi kryssing av Vollsveien ikke er forenelig med 
formålet med hovedsykkelvegen, jf. kapittel 2.1.  
 

 
Figur 17: Skisse fra mulighetsstudien som viser anbefalt hovedgrep. 
Hovedsykkelvegen krysser Vollsveien i plan og videreføres gjennom Lysaker 
Torg. 
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4.4 Alternative traseer sør for E18  

 
Figur 18: Skisse som viser to alternativer der hovedsykkelvegen føres over E18 i bru ved kontorbebyggelsen i Fornebuveien og går videre på sørsiden av Lysaker Torg. 
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Det er vurdert et alternativ som er likt alternativ beskrevet i 
kapittel 4.1 (regulert løsning) frem til kryssing av 
Granfosstunnelen (Ring 3). Derfra krysser hovedsykkelvegen E18 
i bru. På sørsiden av E18 er det vurdert to alternative løsninger: 

a) Hovedsykkelveg går mellom eksisterende 
kontorbebyggelse i Fornebuveien 3 og 5 og videre langs 
Fornebuveien. 

b) Hovedsykkelveg går på nordsiden av kontorbebyggelsen i 
Fornebuveien frem til Vollsveien. Vollsveien krysses i ny 
bru og hovedsykkelvegen går videre på rampe ned til nivå 
med Lysakerlokket.  

Alternativene forkastes med følgende begrunnelse:  

• Dårligere kontinuitet og orienterbarhet for syklende enn 
anbefalt løsning som har en sammenhengende sykkeltrasé 
på sørsiden av E18 på hele strekningen.  

• Dårligere forbindelse til Fornebu og dårligere tilbud til 
syklende mellom Fornebu og Oslo.  

• Alternativ b med brukonstruksjoner gjennom Lysaker er 
mindre fleksibel med hensyn til fremtidig byutvikling og 
gir dårligere kontakt med øvrig gang- og sykkelvegnett og 
møteplasser.  

• Alternativ a er mindre fleksibel med hensyn til mulig 
fremtidig transformasjon av bebyggelsen Fornebuveien 3 
og 5. 

• Etablering av hovedsykkelveg mellom eksisterende 
bygningsmasse i Fornebuveien samt kryssing av E18 på 
bru er krevende anleggsmessig og kostnadsdrivende. 
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5 Måloppnåelse og anbefaling 
Mål for E18 Lysaker-Ramstadsletta, Lysaker kollektivknutepunkt 
er presentert i kapittel 2. Statens vegvesens vurdering av 
måloppnåelsen for de to hovedalternativene er presentert i tabell 1. 
Vurderte alternativer beskrevet i kapittel 4.2 – 4.4 anses som 
varianter av regulert løsning og omtales ikke spesifikt. Oversikt 
over lengder på bru/terreng for alle vurderte alternativer er 
presentert i tabell 2.  

 
 
 
 
 

Tabell 1: Vurdering av måloppnåelse for anbefalt løsning og regulert løsning 

Mål Gjennomgående på sørsiden av E18 – anbefalt trasé Nordsiden av E18 – regulert løsning Kommentar 

Overordet mål 

«E18-prosjektet 
bidrar til at flere tar 
bussen, sykler eller 
går. Prosjektet 
legger til rette for et 
funksjonelt 
vegsystem med 
gode knutepunkter 
fra Lysaker til 
Asker og 
muligheter for by- 
og stedsutvikling. 
Dette vil bedre 
livskvaliteten til 
innbyggere og 
reisende.» 

God måloppnåelse God måloppnåelse God måloppnåelse for begge 
alternativer, men alternativ på 
sørsiden anses i større grad å kunne 
bygge opp under by- og 
stedsutvikling på Lysaker, se 
begrunnelse i punktene nedenfor.  
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Effektmål Gjennomgående på sørsiden av E18 – anbefalt trasé Nordsiden av E18 – regulert løsning  Kommentar 

Byrom/Stasjon:  

Byutvikling på 
Lysaker 

Det skal legges til 
rette for 
velfungerende og 
tilgjengelige 
møteplasser (…). 

Trygghet og 
sikkerhet skal være 
en viktig premiss 
ved bymessig 
utforming av planen 

Hovedsykkelveg på terreng gjennom Lysaker er mer fleksibel 
med hensyn til fremtidig byutvikling.  
Alternativet vil ikke begrense mulig fremtidig arealbruk nord for 
Lysaker Torg.  

Ved å plassere hovedsykkelvegen sør for Lysaker Torg vil det 
bidra til å frigjøre arealer som muliggjør at torget utvikles til et 
mer lesbart og sammenhengende byrom. 

Hovedsykkelvegen har god kontakt med øvrig gang- og 
sykkelvegnett og møteplasser. Hovedsykkelveg på terreng 
gjennom Lysaker muliggjør i større grad utvikling av bebyggelse 
med attraktive uterom og kan bidra til å styrke dagens svake 
bystruktur. Fornebuveien kan ved en fremtidig transformasjon av 
tilgrensende bebyggelse kunne ivareta intensjonen i VPOR om en 
sentrumsstreng. En hovedsykkelveg på terreng i dette området vil 
lettere kunne innpasses en mer bymessig utforming og 
programmering, selv om det vil ligge i en mer fremtidig 
arealutvikling for området.  

Hovedsykkelveg på terreng gjennom bebygde områder gir 
mulighet for sosial kontroll. Hovedsykkelvegen krysser ingen 
kjøreveger i plan. 

Hovedsykkelveg på viadukter og 
brukonstruksjoner er introvert og mangler 
bymessighet. Brukonstruksjonene vil redusere 
mulig areal til ny bebyggelse langs den 
ombygde Vollsveien og arealer nord for 
Lysaker Torg mot kollektivterminalområdet.  

Traséens utforming gjør det vanskeligere å 
etablere gode tilkoblinger til 
lokalsykkelvegnettet. 

Alternativet har på grunn av sin introverte 
utforming av hovedsykkelvegen i mindre grad 
lagt til rette for velfungerende og tilgjengelige 
møteplasser.  

Hovedsykkelvegen går i stor grad gjennom eller 
langs trafikkområder. Dette reduserer 
opplevelsen av trygghet. Hovedsykkelvegen 
krysser ingen kjøreveger i plan. 

 

I bymessige områder må syklistene 
på hovedsykkelvegen stedvis være 
nødt til å tilpasse seg andre 
trafikantgrupper, som f.eks ved 
fotgjengerkrysninger. 
Hovedsykkelvegen må inneholde 
elementer som gjør syklisten mer 
oppmerksom og tilpasser farten til 
et mer bymessig område. Dette kan 
gjøres i form av belegg, fargebruk, 
skilt osv. SVV vil se nærmere på 
dette i senere detaljeringsnivå. 

Fotgjengere: 
Fremkommelighet 
og trafikksikkerhet 
for fotgjengere skal 
prioriteres høyt. 

Redusere barrierer 
for å sikre korte 
gangavstander og 

Fremkommelighet og trafikksikkerhet for fotgjengere er ivaretatt 
ved gang- og sykkelveger og fortau.  

På en kort strekning i Fornebuveien vil gående og kjørende bruke 
samme areal. Fornebuveien er en adkomstveg med få boliger og 
lite trafikk, og anses som en tilfredsstillende løsning. 

Gående vil ha gode koblinger mot Lysakerlokket. Gangkryssing 
av Vollsveien i plan er en urban løsning som avhengig av 

Fremkommelighet og trafikksikkerhet for 
fotgjengere er ivaretatt ved gang- og 
sykkelveger, fortau og planskilte kryssinger av 
kjøreveger (Vollsveien). Imidlertid kan 
løsningen medføre omveier for gående til 
målpunkt som Lysaker Torg og 
kollektivknutepunktet. 

For gående innebærer alternativ på 
sørsiden kun mindre endringer i 
forhold til vedtatt plan, og 
endringene vurderes i liten grad å 
påvirke kvaliteten i tilbudet til 
gående.  

God fremkommelighet og 
trafikksikkerhet for fotgjengere i 
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enkle 
kryssingssituasjoner 
ved overganger 
mellom buss, tog og 
bane. 

plasseringen av gangfelt kan gi kortere gangavstander og bedre 
tilgjengelighet til målpunkt som Lysaker Torg og 
kollektivknutepunktet enn i regulert løsning. 

 begge alternativer. Ensartet 
utforming hvor gående og syklende 
skilles med fortau og sykkelveg. 
Dette er viktig for syklistenes 
fremkommelighet og fotgjengernes 
trygghet. Kryss mellom 
hovedsykkelveg og øvrig gang- og 
sykkelvegnett skjer som hovedregel 
i plan. 

Sykkel:  
Etablere et 
sammenhengende, 
lesbart og sikkert 
sykkeltilbud i 
området, med god 
tilgjengelighet til 
hovedsykkelvegen. 

Sørge for et 
attraktivt 
parkeringstilbud for 
syklister. 

Doble antall 
syklister ved Oslos 
grense to år etter 
åpning 
sammenliknet med 
2017. 

Hovedsykkelvegen vil være sammenhengende på sørsiden av E18 
på hele strekningen. Dette gir bedre orienterbarhet for syklende 
langs hovedsykkelvegen. Sykkelfelt i Prof. Kohts vei videreføres. 
Sykkeltilretteleggingen langs Prof. Kohts vei vil dermed bestå av 
samme type anlegg fra Markalléen til Vollsveien. 

Det blir kortere avstand mellom Vestre lenke og Lysakerlokket 
(ca. 100 meter) og mindre stigning enn i vedtatt reguleringsplan.  

Hovedsykkelvegen har bedre tilknytning til Fornebu, og er et 
bedre tilbud til syklende mellom Fornebu og Oslo. 
Hovedsykkelvegen har også bedre koblinger mot Lysakerlokket. 

Hovedsykkelveg på sørsiden av Lysaker Torg langs Fornebuveien 
har god kontinuitet og trafikksikkerhet med flere forbindelser til 
det lokale vegnettet enn i regulert løsning. 

Løsningen innebærer at det tilrettelegges for sykling både på 
sørsiden og nordsiden av E18 med henholdsvis sykkelveg med 
eller uten fortau, og sykkelfelt. Rendyrking av anleggstype, altså å 
unngå systemskifter, øker leseligheten av sykkelanleggene. 
Samlet sett vil løsningen derfor bidra til et mer finmasket og 
sammenhengende tilbud til syklende enn øvrige alternativer.  

Hovedsykkelvegen vil vekselvis være på 
sørsiden og nordsiden av E18.   

Sykkelveg på bru og planskilt kryssing over 
Vollsveien gir god trafikksikkerhet, men er 
dårligere med hensyn til tilgjengelighet til/fra 
hovedsykkelvegen. Dette kan medføre omveier 
til målpunkt og møteplasser som for eksempel 
Lysaker Torg.  

Tilgjengelighet til lokalt vegnett skjer via 
Lysakerlokket eller eksisterende bru over Prof. 
Kohts vei. 

Parkeringstilbud for syklister er foreslått i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse på 
Lysakerlokket.  

 

Det er foretatt manuelle tellinger av 
syklende ved tellepunkt i 
Franzebråtveien rett nord for 
Sollerud gård i uke 20 til 37 i 2017, 
samt tellinger med mobil 
sykkelteller på gang- og sykkelveg 
ved samme snitt i perioden 1.sept til 
31.des 2017 for å angi 
referansesituasjon. Tellingene gir et 
sammenlikningsgrunnlag for å 
vurdere antall syklister to år etter 
åpning.  
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Parkeringstilbud for syklister er foreslått i tilknytning til utvidelse 
av Lysakerlokket og tilknyttet atkomsten til knutepunktet med 
buss, jernbane og T-bane. 

Trafikkavvikling: 
Det skal legges til 
rette for et 
oversiktlig 
trafikkbilde 

God måloppnåelse God måloppnåelse En sammenhengende 
hovedsykkelveg med ensartet 
standard og planskilte kryss samt 
differensiering av trafikantgrupper, 
gir et oversiktlig trafikkbilde. 

Anbefaling 
SVV anbefaler hovedsykkelveg på sørsiden av E18 på grunn av 
bedre måloppnåelse, jf. Tabell 1. Traséen har bedre leselighet og er 
mer attraktiv for syklende, fanger opp flere syklende, den er mer 
bytilpasset, er mer fleksibel med hensyn til fremtidig byutvikling, 
og har en lavere utbyggingskostnad enn regulert løsning. 

 
 
 
 
 

Tabell 2: Oversikt over lengder på bru/terreng for alle vurderte alternativer. Anbefalt løsning har kortest totallengde og kortest lengde på bru.  

Alternativer Lengde bru (m) Lengde terreng (m) Total lengde (m) 

Hovedsykkelveg på sørsiden av E18 – anbefalt trasé   870 1250 2120 

Hovedsykkelveg på nordsiden av E18 – regulert løsning 1500   740 2240 

Hovedsykkelveg gjennom Lysaker Torg 1320   850 2170 

Hovedsykkelveg krysser Vollsveien i plan 1110 1060 2170 

Hovedsykkelveg mellom Fornebuveien 3 og 5 og videre langs Fornebuveien 1180 1130 2310 

Hovedsykkelveg langs nordsiden av kontorbebyggelsen i Fornebuveien. 1190 1020 2210 
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Figur 19: Venstre: Anbefalt trasé: Hovedsykkelveg på sørsiden av E18 ved Alexandragården  sett mot vest. Høyre: Regulert løsning: Hovedsykkelveg går over E18 og 
fortsetter på nordsiden av E18 frem mot Lysaker. Ny bebyggelse som er under oppføring langs Philip Pedersens vei er ikke lagt inn i modellen.  

 

      
Figur 20:Venstre: Anbefalt trasé: Hovedsykkelveg på sørsiden av E18 ved Alexandragården sett mot øst. Høyre: Regulert løsning: Hovedsykkelveg går over E18 og 
fortsetter på nordsiden av E18 frem mot Lysaker. Ny bebyggelse som er under oppføring langs Philip Pedersens vei er ikke lagt inn i modellen. 
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Figur 21: Venstre: Anbefalt trasé sett mot vest: Hovedsykkelveg går over Fornebukrysset og lander på terreng i Fornebuveien med god kobling mot Fornebu. Høyre: 
Regulert løsning: Hovedsykkelveg på nordsiden av E18. Koblingen mot Fornebu ivaretas med sykkelbru over E18. 

    
Figur 22: Venstre: Anbefalt trasé sett mot vest: Hovedsykkelveg går langs Fornebuveien mot Lysaker Torg. Høyre: Regulert løsning: Hovedsykkelveg på lang bru langs 
Prof. Kohts vei mot Vollsveien.   
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