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Bekymringsmelding vedrørende utbygging ved Vollsveiens nedre del. 
 
Vi eier eiendommen Solliveien 46 på Lysaker. Dette er i dag nest nederst eiendom mot 
Vollsveien. I planprogrammet til Statens Vegvesen, Lysaker Kollektivknutepunkt 
Reguleringsplan og konsekvensutredning og Kommunene Bærum og Oslos program, 
Lysakerbyen Veiledende plan for offentlig rom VPOR, er Vollsveiens nedre del foreslått 
endret og rettet ut. Det er planlagt å fjerne flere eiendommer mellom vår eiendom og 
Vollsveien slik at vår eiendom kommer helt ned til Vollsveien. Området mellom vår eiendom 
og Vollsveien er det planlagt tre blokker med noe som ser ut som gang og sykkelveier under. 
Den midtre blokken er tegnet inn over vår innkjøring fra Solliveien og gårdsplassen foran 
garasjen samt veien opp til vår nabo Solliveien 48. Se det innringede partiet i vedlagte 
tegning. Tegningen er hentet fra planprogrammet til Statens Vegvesen. Høyden på blokkene 
går ikke fram av tegningen. På vedlagte illustrasjon, hentet fra VPOR heftet er det lagt inn 
meget høye blokker.  
Jeg er klar over at tegningen og illustrasjonen ikke nødvendigvis viser riktig størrelser men 
det gjør ikke bekymringen vår mindre. 
Ifølge regelverket for byggegrense mot en naboeiendom er minste avstand fire meter fra 
byteskillet. Er man ekstra restriktiv sier regelverket 16 meter fra midten av tilliggende vei. 
Det kan selvfølgelig diskuteres om veien mellom vår eiendom og naboens kommer i denne 
kategorien, men krysset Solliveien / Emanuels vei, som er kommunale veier, ligger innenfor 
denne regelen og blokken er tegnet godt inn på dette krysset. Det blir ikke rare bredde på 
blokken hvis reglene skal følges. 
Alle boliger krever parkeringsplasser. Man regner med en til to biler pr leilighet Det skal også 
være et visst antall gjesteparkeringsplasser. Antall planlagt leiligheter i blokkene er ikke 
kjent, ei heller hvor parkeringsplassene skal legges. Det naturlige vil være under blokkene 
men tilkomsten blir en stor utfordring med gang og sykkelvei under blokkene og liten 
mulighet for av og påkjørsel til den trafikkerte Vollsveien. Selv om det nevnte krysset i enden 
av Solliveien benyttes til dette, vil det gi store utfordringer og er neppe noen realistisk 
løsning. Det vil medføre en meget stor trafikkbelastning i Solliveien og noen nedkjøring til en 
underjordisk parkeringsplass er det ikke plass til. 
Vi mener at det er altfor liten plass til den planlagte midtre blokken i dette området. De to 
andre blokkene er det kanskje en mulighet til å realisere. Skjønt det er temmelig trangt for 
dem også. 
En blokk, uvisst hvilken høyde og plassert som vist på tegningen vil gi en betydelig 
verdiforringelse av vår eiendom, noe vi vil ta opp med rette myndigheter om planen blir en 
realitet. 
Vi ønsker med dette en konstruktiv tilbakemelding på denne bekymringsmeldingen fra VPOR 
prosjektet og ser frem til å høre hva de endelige planene for området blir. 
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