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Søknad om omregulering av område og tillatelse for bygging av
innfartsparkering ved Lysaker stasjon
Bakgrunn
P.g.a. bygging av ny Lysaker stasjon, omlegging av Drammenbanen samt ny
Askerbanen i tunnel, måtte Jernbaneverket for noen år siden kjøpe en rekke
eiendommer langs banestrekningen.
I forbindelse med ferdigstillelsen av jernbaneanleggene, har vi nå sørvest for Lysaker
stasjon, mellom Nordraaks vei og Drammenbanen, et område som er regulert og
godkjent for bygging av innfartsparkering (figur 1, ca 50 plasser). Vi forventer
ferdigstillelse av parkeringsplassen innen utgangen av 2009.

Figur 1. Planskisse av planlagt, godkjent og forventet ferdigstilt innfartsparkering
innen utgangen av 2009.
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Forlag til planendringer
Fire eiendommer med to tomannsboliger vest for den planlagte parkeringen og inntil
jernbanesporet (40/317, 40/310, 40/309 og 40/311) pluss fellesareal for disse (40/313),
er også i Jernbaneverkets eie. Planen var å avhende eiendommene etter ferdigstillelse
av jernbaneanleggene. Det har imidlertid vist seg i ettertid at boligene har fått så store
skader1 at disse bør kondemneres. Tar en hensyn til regelen om henholdsvis 15m og 20
m avstand til nærmeste jernbanespor, er det lite areal igjen som alternativt kan utnyttes
for nye nærings- eller boligbygg (figur 2). Ut fra en totalvurdering, ser vi nå mulighet
for i stedet å rive boligbyggene og bruke tomtene i sin helhet for etablering av
ytterligere 75 p-plasser, dvs. totalt 125 plasser (Figur 3).
Vi ser for oss en mulig fremdrift der man først etablerer plassene i den opprinnelige
planen, men at man raskt går videre i en fase II med etablering av plassene lenger vest.

Figur 2. Planlagt innfartsparkering til høyre i figuren ønskes utvidet til område midt i
figuren. Området består av fem eiendommer, der det i dag er totalt 2 stk 2mannsboliger som anbefales kondemnert. Eiendomsgrenser og byggegrense for
boligbygg tilsier maksimalt gjenværende 740 m2 for boligbygging og det blir trangt
mot naboeiendommer. Mer enn det dobbelte kan brukes til innfartsparkering.
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Figur 3. Planskisse av med nye plasser i tillegg til de opprinnelig planlagte. De nye
plassene er tegnet inn på område eid av Jernbaneverket som ønskes omregulert for
realisering av plassene i en fase II.
Markedsvurdering av innfartsparkering ved Lysaker stasjon
Når Lysaker stasjon blir ferdig i 2009, nytt dobbeltspor vestover ferdigstilles i 2011 og
ny ruteplan fra 2012 fases inn, vil togtilbudet fra Lysaker bli svært godt med hyppige
avganger i alle retninger. Vi antar at passasjertrafikken vil øke vesentlig på Lysaker
stasjonen fra 2012.
Fra E18 mot Oslo sentrum og Fornebu over Lysakerlokket eller fra nord langs
Lysakerelva, er det meget bra tilrettelagt atkomst til parkeringsarealet via et nytt
veisystem. Parkeringsplassene og atkomsten ligger ytterst/nærmest
hovedveien/jernbanen og vil gi minimalt ulemper for boligområdet bakenfor. Det vil
dessuten bli mindre parkering av biler i Nordraakvei.
Prosjektet støtter opp om målsetninger om flere togreisende og at tilgang til parkering
bør stå i forhold til Lysaker som et stadig viktigere knutepunkt. Administrasjonen i
Akershus Fylkeskommune har uttrykt stort ønske om å styrke tilbudet
innfartsparkeringstilbudet i knutepunktene. Koordineringsgruppen for Oslopakke 2
støtter dette brevet, og vi håper Oslopakke – midler blir gjort tilgjengelig for å
finansiere utvidelsen som totalt er kostnadsberegnet til 5 millioner kroner
(byggekostnader inkl. prosjektering og byggherrekostnader for utvidelse av
parkeringsplass - og er ekskl. mva).

Videre prosess
Hvis det passer med videre prosess, kan Jernbaneverket sende brev til de nærmeste
naboene med informasjon om tiltaket så langt vi har oversikt, og evt. kalle de inn til
informasjonsmøte. Dette kan gjøres som et rent informasjonsbrev, eller som varsel om
oppstart reguleringsplan. I første omgang kan disse eiendommene varsles:
Nordraaksvei 7, 9a, 11a, 11b og 11c (dvs. henholdsvis eiendommene 40/19, 40/254,
40/108, 40/333, 40/334). Bør kanskje også ta med de som ligger på andre siden av
Nordraakvei: Bjørnekroken 1 og 35 (40/62, 40/422) og Nordraaksvei 2 (40/93), samt
40/97. Kanskje også noen flere, i alle fall om det skal være varsel om oppstart
reguleringsplan.
Vi ber med dette Bærum kommune om en tilbakemelding på videre prosess ut fra vårt
ønske om omregulering av aktuelt område til innfartsparkering og byggetillatelse i
henhold til dette brevet og vedlagt planskisse, kostnadsoverslag, og tverr- og
lengdeprofil. For størst mulig samordning med allerede planlagte arbeider, håper vi på
en rask tilbakemelding.
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