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Kommentarer til planforslaget. 
 
Jeg har lyst å komme med noen kommentarer til planforslaget og være litt fandens advokat ved å 
referere noen av de planforslagene som er listet opp i programmet. Jeg kommer også med noen 
konstruktive idéer etter hvert. 
 
Lysakerbyen, Veiledende plan for offentlige rom. Planforslag til høring av 20. november 2017.  Det er 
en meget omfattende plan. Den må ha kostet en masse tid, krefter og arbeid. Det er også enn meget 
svulstig plan med flotte referansebilder fra andre byer. Store torg og parker, gater og bulevarder med 
brede fortau og beplantning av busker og trær. Det hele ser meget flott ut. Det store spørsmålet er: 
Hvor er det plass til alt dette på Lysaker. 
 
Lysaker er i dag et kollektivknutepunkt og det skal det fortsatt være ifølge planforslaget men nå i 
form av en by. Lysakerbyen skal være et kollektivknutepunkt for gående, syklende, busser, tog, baner 
og biler med hovedfokus på myke trafikanter. Mennesker som haster frem og tilbake mellom 
forskjellige bestemmelsessteder. Hovedsakelig til og fra hjem og arbeidsplasser. Noen kommer med 
buss og skal videre med tog. Noen drar den andre veien. Det er få av disse som har noe behov for 
eller tanker om å stoppe og sette seg ned for å beundre utsikten hverken til fjorden, elven eller 
motorveien med biler, busser og vogntog som hele tiden raser gjennom Lysaker sentrum.  
 
Man tenker seg et stasjonstorg, et landsbytorg med parkanlegg, møteplasser og attraktivt 
oppholdssted for reisende. Torget kobles til en akse mellom stasjonen og fjorden med kafeer, 
småbutikker og kulturtilbud. Dette høres flott ut men er det plass til alt dette på det lille området ved 
og rundt Lysaker stasjon. Midt i «aksen til fjorden» ligger en åtte felts motorvei.  
 
Videre heter det om stasjonsområdet at stedet skal invitere til opphold og opplevelser. 
Stasjonsområdet skal ha forretninger, kafeer, kiosker, restauranter, informasjon og hvilerom, 
venterom og toaletter. Stasjonsområdet kan romme sykkelverksted, sykkelutleie, ha grønne tak og 
veggflater med mer. Det er imponerende vyer. Hvor får man som nevnt plass til alt? Planen beskriver 
videre: Det skal være oppholdssoner med formiddagssol og ettermiddagssol, utstyrt med sittebenker 
og en inn-glasset utsiktspaviljong mot E18 for opphold og bespisning. En noe spesiell utsikt under et 
måltid vil jeg påstå. Hvem skal bruke dette imponerende anlegget. De reisende har som nevnt helt 
andre gjøremål på en jernbane- og busstasjon enn å stoppe opp og gå i butikk eller på kafe’ og nyte 
kulturtilbudene som måtte komme, uvisst hva tilbud dette blir. 
 
På Lilleaker tenker man seg et opplevelsesrikt aktivitetstorg tett ved CC-vest hvor man tenker seg 
permanente og midlertidige aktiviteter som show, konserter og konkurranser på ski, skøyter og brett 
eller lignende. Man tenker seg også klatreanlegg, boksering, trimapparater, parkour- installasjoner og 
lignende. Det er imponerende planer innenfor det lille arealet som er der.  
Lilleakerveien og Vollsveien skal bli brede bygater med brede fortau på begge sider og beplanting av 
trær og grøntanlegg. Ingen av veiene har bredde til dette i dag. Vollsveien har bare et smalt fortau på 
den ene siden av vegen på strekningen ovenfor jernbanebroen. For å gi plass til dette må man sanere 
mye av bebyggelse langs veiene. Det er også planlagt boligblokker langs veiene med forretninger i 
gateplanet for å gi det hele et bypreg. Slike boenheter er neppe attraktive for småbarnsfamilier. Å 
slippe smårollingen rett ut i en trafikkert gjennomgangs vei/gate eller sykkelsti er neppe å anbefale. 
 
Dette får være nok sitat fra planforslaget i denne omgang. 
 



 
 
For en del år siden planla man å binde samme Lysaker på tvers av E18 med et lokk, Lysakerlokket. 
Her skulle man også laget et bypreg og torg med boliger og forretningsbygg. Det viste seg imidlertid 
at E18 gav så mye forurensing av lufta og miljøet at lokket ikke egnet seg for boliger. Det ble derfor 
bare kontorbygg med noen forretninger, postkontor, bank og noen få restauranter i gateplan. 
Restaurantene fikk etterhvert for få kunder og ble endret til kantiner for kontorbyggene. Bank og 
post ble til slutt lagt ned av forskjellige grunner. Flere butikker ble lagt ned av mangel på kunder og 
erstattet av kontorer. 
 
I planene for Lysakerbyen tenker man seg en 24 timers by og det krever mange fastboende som kan 
benytte de forskjellige fasiliteter som er planlagt. Det er i overkant av 1000 fastboende innenfor 
VPOR området (2015) ifølge VPOR Lysaker - stedsanalyse. Hovedsakelig villaeiere.  Rundt 1 km 
gangavstand fra stasjonene er det ca. 3600 bosatte ifølge samme analysen. De ca. 23 000 
arbeidsplassene på Lysaker og Lilleaker med omegn (ifølge analysen) har stort sett folk som er bosatt 
andre steder og har ingen annen tilknytting til Lysaker enn jobben og er der bare i arbeidstiden. 
Resten av døgnet er Lysaker død. En by på Lysaker enten den nå er 24 timers eller ikke vil alltid 
konkurrere med Oslo som er bare 8 minutter unna med tog og motsatt veg med Sandvika som har 
enda kortere togstrekning. 
 
Det må bygges mange boliger og få folk til å ta eierskap i byen for å møte planforslaget. Dette er ikke 
gjort over natten. Lysaker er i dag bebygd med kontorbygg og villaeiendommer. Det er få plasser 
hvor byen kan utvides slik planen er nå, med mindre man raserer store deler av villaområdene. Noe 
jeg regner med at ingen er interessert i, så mitt forsalg er å lage mer plass. 
 
Jeg har ved flere anledninger kommet med forslag om å legge E18 utenom Lysaker. Da fortrinnsvis i 
tunell. Forslaget har stått i både Budstikka og Aftenposten og er sendt inn som innlegg til VPOR. 
Dette frigjør et enormt område. Trafikktettheten og forurensingen på Lysaker blir da en brøkdel av 
hva den er i dag. Dette gir muligheten til å bygge boliger over gatene når bomiljøet nå blir 
akseptabelt. 
 
Legg E18 i tunell og bygg ut Lysakerlokket i hver retning over det nå frigitte motorveiområdet og bygg 
boligblokker med forretninger, restauranter i gatenivå og gater over det hele. Lag parkeringshaller til 
boligene på undersiden av lokket med bil heiser opp fra gatenivå og man får en helt ny bilfri by 
fullstendig uten biltrafikk. Et fantastisk nytt boligområde, som jeg er helt sikker på vil bli meget 
attraktivt. Da kan det bygges en 24 timers by som planen sier. Hvis man samtidig graver ut og 
drenerer Tjernsmyr området som ligger brakk og lager innfartsparkering under bakken i flere etasjer 
og bygger boliger over, økes boligkapasiteten betraktelig. Når nå E18 forsvinner blir det også plass til 
å bygge nye boliger / forretningsbygg langs siden av det som nå blir gater nedover mot Strand / 
Høvik. 
 
I det hele tatt er det bare fantasien som gir begrensinger som det heter, for prosjekt Lysakerbyen. 
Dette er mitt siste innlegg denne gangen for fristen går ut om noen timer. 
 
Jens A. Bakke 
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