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Varsel om planoppstart
Plassering av teknisk bygg Gjønnes – endring av plan E18-korridoren Lysaker
– Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu, planID E22014012
i Bærum kommune

Områdereguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta ble godkjent av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet den 8.09.2017. Statens vegvesen varsler med dette at vi
fremmer et planforslag jf. pbl § 12-14 for endring av deler av områdereguleringsplan for
«E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu», planID
2014012.
Beskrivelse av endringene
Formålet med endringen er å tilrettelegge for en mer hensiktsmessig plassering av teknisk
bygg. Endringen innebærer at planområdet omreguleres fra annen veggrunn grøntareal til
areal for teknisk bygg. Med det tilrettelegges for ny plassering av teknisk bygg på Gjønnes.
I gjeldende reguleringsplan er teknisk bygg for Gjønnestunnelen plassert i bergskjæring
utenfor portal for Bekkestutunnelen. Videre detaljering og optimalisering har medført at
løsningen fra reguleringsplanen er endret, og teknisk bygg foreslås nå plassert langs
Bærumsveien.
Den nye plasseringen kan etableres helt uavhengig av trafikken i Bekkestutunnelen. Den
påvirker også trafikale forhold mindre enn gjeldene plassering. Ny plassering gir bedre
adkomst til/fra bygget for drift og Elvia, og den gir bedre trafikkavvikling og enklere tilkomst
for entreprenør i byggefasen. I tillegg gir den nye plasseringen en vesentlig besparelse og
bedre fremdrift totalt sett for prosjektet.
Nærmere beskrivelse av endringen går fram av beskrivelse, plankart og tegninger. Du kan
laste ned materialet på hjemmesiden til Bærum kommune
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/planarbeid-og-
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kunngjoringer/ og Statens vegvesens hjemmeside
https://www.vegvesen.no/nn/vegprosjekt/europaveg/e18vestkorridoren/lysakerramstadsletta/reguleringsplan/omregulering-gjonnes/
Figuren under viser avgrensningen av planområdet.

Planområde for forslag til reguleringsendring
Planprosess
Oppstartsmøte om planendringen ble gjennomført 24. mars 2022. Referat fra
oppstartsmøtet finner du på Bærum kommunes hjemmesider
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/planarbeid-ogkunngjoringer/ (ArkivsakID 22/6337). Bærum kommune anbefalte i møtet at planendringen
kan foretas med enkel planbehandling uten offentlig høring og ettersyn (plan og
bygningsloven § 12-14 annet ledd), om ikke vesentlige opplysninger fremkommer i
varslingsperioden. Grunnen er at endringen i liten grad vurderes å påvirke gjennomføringen
av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet
til viktige natur- og friluftsområder. Innkommer vesentlige opplysninger er kunngjøringen
å regne som et ordinært oppstartsvarsel i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.
Frist for innspill
Har du merknader til varsel om oppstart av reguleringsendring, kan du sende uttalelse om
dette til Statens vegvesen, enten som e-post til firmapost@vegvesen.no eller som brev til
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Statens vegvesen, Utbygging, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Frist for å sende
merknad er 3. august 2022.
Merknad merkes med: Endring av reguleringsplan E18-korridoren – plassering av teknisk

bygg Gjønnes
Alle innspill og merknader vi mottar vil bli behandlet/kommentert og vedlagt plansaken når
den sendes inn til Bærum kommune for saksbehandling.
Ta gjerne kontakt
Dersom du vil ha nærmere informasjon om endringene og planarbeidet, kan du kontakte:
Arulmathy Ranjit, arulmathy.ranjit@vegvesen.no, telefon 917 35 543, eller
Tiffany Nygård, tiffany.nygaard@asplanviak.no, telefon 909 97 727.

Med hilsen

Tom Hedalen
Prosjektleder

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.
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