
Beskrivelse av forslag til veitrase av Vollsveien / Buss veien ved Lysaker stasjon 
 
 
 
Jeg har utarbeidet et forslag til hvordan Vollsveien etc. ved Lysaker stasjon kan utformes slik 
at det ikke går med noen av husene i området og de forblir som de er. I siste forslag fra 
Vegvesenet er det 5 eiendommer som blir sanert. 
Figur 1 har en kort forklarende tekst.  Jeg har lagt busstraseen rett under Vollsveien (kulvert) 
helt frem til tunellinnslaget. Innslaget er lagt omtrent helt oppe ved starten på høydedraget 
Bjørnekroken ved Nordråksvei og tunellen vil følger høydedraget vider vestover. Jeg vet fra 
forrige utbygging av området, Vollsveien / jernbanen at det ble avdekket granitt (svaberg) i 
det området, ganske høyt oppe og helt ned til jernbane skinnegangen etter at all leiren der 
var fjernet. lnnslaget der vil mest sannsynlig få nok overdekning tidlig bare tunelltraseen 
legges lavest mulig i terrenget.  
Granfosstunellen stuper raskt ned etter hvert som den går ned under Lysaker elva så det er 
en fordel å la innslaget komme lengst opp mot Nordråksvei og tunellene får nok styrke ved 
kryssingen. 
Busstraseen har en rundkjøring slik den har på vegvesenets forslag. Den er lagt litt nord for 
Vollsveirundkjøringen og traseene opp mot rundkjøringen på Lokket kommer opp mellom 
traseene fra Vollsveirundkjøringen. Det er noe i tråd med hva vegvesenet har i deres 
forslaget.  
Vollsveirundkjøringen og veien må legges litt høyere i terrenget enn i dag og det er stor 
frihet til dette siden veien blir lagt i bro rett over busstraseen. 
For å gi større bredde på stasjonssiden har jeg fjernet innkjøringen vestover til E 18 under 
lokket og brukt det området til avkjøringen fra E 18 øst til Vollsveien og Prof. Kohts vei samt 
over lokket til Lysaker Brygge etc. via Lagåstunellen, slik det er i dag. Dette gir bedre plass til 
busstraseen til og fra bussentralen som jeg antar skal legges i videreføringen av lokket slik 
planen var tidligere. Hvis ikke, blir løsningen enklere for man slipper da å legge denne 
strekningen på skrått ned til busstrase- elevasjonen men mer rett frem fra nåværende 
bussholdeplass.   
Påkjøringen til E 18 vestover er tenkt lagt via Prof. Kohts vei videre vestover og kobles inn på 
veiløsningen lenger vest. Hvordan den blir har jeg ikke brydd meg om i dette senarioet. 
Rundkjøringene er noe større for å gi bedre plass til av- og påkjørsel og flyttet helt marginalt. 
Gang og sykkelvei er noe endret og foreslått lagt som bro over traseene hvor dette er mulig 
og ønskelig. 
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