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Frigjøring av område på Lysaker gir bedre planløsning av 
kollektivknutepunktet og muligheter til lage et trivelig bymiljø. 

 
 

 
 

Er det slik vi ønsker at Fjordbyen Lysaker skal bli? 
Bildet er sakset fra Budstikka. 

 
Det er mange prosjekter som har kommet til et punkt der alle krav blir så omfattende at 
gjennomføringen av prosjektet bare blir mulig om man ser på rammebetingelsene på nytt. Vi 
i Bakke Engineering as har deltatt i mange slike prosjekt både on- og offshore hvor 
rammebetingelsene var for rigide til å møte alle målsettingene. Prosjektene var mest tjent 
med å se på oppgaven fra en helt ny side. Kravene ble til slutt endret og prosjektet kom i 
mål. Mesteparten av arbeidet som var gjort kunne brukes om igjen ved en tildeles enkel 
tilpassing så tidstap og de ekstra kostnader ved endring av prosjektet ble minimale. 
 
Vi tror at forkastingen av alternativet med tunellen under Lysaker ble bestemt lenge før man 
kunne vite hvor komplisert detaljeringen av Lysaker utbyggingen ville bli og hvilke problemer 
man ville møte når Norges mest trafikkerte vegstrekning ble planlagt å gå midt gjennom 
Lysaker sentrum. Ved alle andre vegutbygginger søker man å legge gjennomfartsåren 
utenfor bebyggelsen. Vi vil påstå at det er umulig å få til et bypreg på Lysaker med slike 
rammebetingelse uten å søke om en masse dispensasjoner fra regelverket, med tilsvarende 
dårlige løsninger for beboere og brukere av Lysaker som by. 
 
I tillegg skal E18, en åtte felts motorveg heves 8 – 10 meter opp over dagens nivå gjennom 
sentrum av Lysaker. En racerbane med gjennomsnittlig trafikktetthet på over 90- til 100 
tusen kjøretøyer i døgnet og hastigheter på 80, 90 og ofte 100 km/time og mer. 
Miljøforurensingene som blir kastet ut over hele Lysaker sentrum blir formidable. Vedlagte 
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bilde fra en regnvåt dag er en god illustrasjon på dette. Forsterket støy, skittent og salt 
sølevann, eksos, og svevestøv m. m. vil hver dag stå som en geysir ut over hele området i 
både vått og tørt vær. Slike forhold gir ingen mulighet til å utforme Lysaker fra en 
trafikkmaskin til en trivelig by slik intensjonene er beskrevet i Planprogrammet. 
 
Det er for lite areal i området til alle planlagte vegforbindelser og øvrig utbygging som er lagt 
inn i prosjektet. Skal prosjektet imøtekomme alle krav og ønsker fra de forskjellige involverte 
instanser som er i planprogrammet med tilhørende overordnede regler, krav og eksisterende 
reguleringsplaner, må det frigis mer plass til å gjennomføre dette på en tilfredsstillende 
måte. 
 
Vårt forslag er derfor at tunnel alternativet vurderes på nytt av overordnet myndighet og at 
den nye E18 blir lagt i tunnel under et av høydedragene på siden av dagens E18, fra Høvik / 
Strand, under Lysakerelven og kommer opp i dagen inne ved Vekkerø / Maritim. Da vil 
dagens veistrekning kunne frigis til lokal trafikk og gi et gatebildepreg i sentrum med 
fotgjengerfelt, gang og sykkelstier og hastighetsbegrensning som er vanlig for en by. 
 
Det er i dag ca. 24 av- og påkjøringer på strekningen. Alle vet at av- og påkjøringer gir 
opphoping av trafikken som etter hvert lager kø. Ved en tunnel er det kun behov for en av- 
og påkjøring i hver ende og trafikken vil gli uhindret gjennom hele tunnelen, slik det for 
eksempel er på ring 3 ved bl. a. Smedstad. Det er god plass til lange akselerasjonsfelt, 
avkjøringsramper og kobling av kollektivtraseer ved begge tunnelinngangene. 
 
Det blir da frigitt et enormt område med bredde tilsvarende seks filer pluss midtrabatten 
over hele strekningen og opptil åtte filer i bredden på enkelte steder. Dette gir en langt 
større frihet til å løse den kollektive trafikken ved og rundt Lysaker, samt veiforbindelsene til 
de tilstøtende vegene som nå ikke trenger noe plasskrevende akselerasjonsfelt. Rutingen av 
gang- og sykkelveier blir enklere og rimeligere enn i de planene som foreligger i dag.  
 
"Rutebilstasjonen" får tilstekkelig plass til busser "på vent" i dette området og til- og 
frakjøring i alle retninger blir mye enklere å prosjektere. Kollektivtraseen i Professor Kohts 
vei kan rutes ned på den frigitte E 18. Den planlagte tunnelen til Vollsveien under 
Bjørnekroken kan skrinlegges og noen av de rivnings truede husene i Solliveien blir derved 
spart. Det er også gode muligheter til å bygge ut Tjernsmyrområdet som bare ligger brakk og 
få et rolig og landlig bypreg der også, ute plagsom støy fra motorveien som i dag. 
 
Det er plass til å lage store rundkjøringer ved de enkelte sideveiene. Dersom kollektivfeltene 
som et alternativ legges i midten, med veien/gaten på hver side langs strekningen, og 
kollektivfeltene legges tvers over rundkjøringene som bl.a. i Danmark, samt slik trikken gjør 
inne ved Tune og nederst i Kirkeveien ved Frogner parken, vil det være enkelt å rute dem inn 
på rutebilstasjonen etter lokket. Et busstopp etter lokket med gå-ramper ned under veien 
(gaten), gir kort gangvei til jernbanestasjonen.  
 
Forbindelsene til og fra Vollsveien kan forenkles og legges slik at man unngår sanering av 
eiendommene i nærheten. Lilleakerveien kan kobles på slik at trafikken får en raskere og 
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bedre avvikling enn i dag. Man slipper å kjøre helt ned til Lysaker Brygge og gjennom 
Lagåstunellen for å komme inn på gatebildet. I tillegg vil trafikken over Lysaker lokket bli 
betydelig redusert, med bedre miljø ved Lysaker Torg som resultat. 
 
Vækerøveien kan kobles inn på E 18 på en langt smidigere måte enn i dag, hvor det er meget 
kronglete å komme innover mot Oslo. Koblingene til og fra Fornebu, samt Granfosstunellens 
inn- og utgang blir så å si uforandret. Det blir betydelig enklere å planlegge bussforbindelsen 
til og fra alle sideveiene i området. 
 
Jernbanen vil ha mulighet til å få frigitt mer plass til to nye spor inn mot Skøyen og lage 
større bredde mellom sporene uten å sannere flere eiendommer i området. Dette gir 
mulighet til å forlenge perrongene på den rette strekningen innover mot Oslo. Det har vært 
et ønske fra Jernbaneverket å få lengre perronger og flere spor inn til Skøyen helt siden 
utbyggingen av Lysaker stasjon og firespors bane til Sandvika ble utbygd. 
 
Dette alternativet har vært oppe til diskusjon tidligere, men etter som prosjektet ved Lysaker 
har vokst er det nå på sin plass å se på denne løsningen en gang til. Det er enklere og 
rimeligere å gjøre dette i prosjekteringsfasen enn senere, når utbyggingen er kommet i gang 
eller ved fremtidige endringer etter at vestkorridoren er ferdig utbygget. All erfaring tilsier at 
det vil komme flere behov og krav om bedre trafikkflyt etc. i framtiden i dette området. Å 
planlegge litt mer fremtidsrettet, når det allikevel skal gjøres så omfattende utbygginger er 
ganske smart.  
 
Å frigi eksisterende E 18 til en utbygging av området vil gi mindre trafikkbelastning på og ved 
Lysaker både nå og i fremtiden. Intensjonene med å endre Lysaker fra å være en 
trafikkmaskin til en levende by kan bli en realitet. Lysaker er og vil alltid være et kollektivt 
trafikknutepunkt for all trafikk på og langs E 18 vestkorridoren. Både den kollektive og 
private trafikken, godstrafikken og banene vil gå gjennom Lysaker men hoved gjennomgangs 
trafikken vil forsvinne fra bebyggelsen med denne løsningen. Trafikken på vestkorridoren vil 
ikke minske med årene selv om intensjonene er aldri så gode. 
 
Bakke Engineering as 
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